
 

Hur påverkas 
prestationsförmågan och 
muskelvävnad hos 
uthållighetsidrottare av 
proteintillskott? 

Olivia Wikberg 

  
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp 

Rapporten godkänd:  

Handledare: Martin Burman 

 Examinator: David Andersson  



                   

 



   
 

Sammanfattning 

Inledning 
Proteiner används för muskeluppbyggnad och som energireserv vid träning. Under 
träning bryts proteiner ner genom proteinnedbrytningen och vid återhämtning byggs 
muskler upp under proteinsyntesen. Regelbunden uthållighetsträning förändrar 
muskelproteinernas struktur och uthålligheten förbättras genom att 
energiförbrukningen optimeras.  

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om proteintillskott vid träning ökar prestationsförmågan 
hos uthållighetsidrottare och undersöka om proteinintag i samband med 
uthållighetsidrott kan förebygga muskelskador. Följande frågeställningar behandlas i 
detta arbete: 
 
1.Påverkar proteintillskott i samband med träning prestationsförmågan hos 
uthållighetsidrottare? 
2. Har proteintillskott en förebyggande effekt på muskelskador vid uthållighetsidrotter?  
3. Är det någon skillnad i effekt på prestationsförmågan hos uthållighetsidrottare 
beroende på vilket sätt som proteintillskottet ges? 
4.Finns det någon skillnad mellan könen i effekten av proteintillskott?  
5. Vilken betydelse har tidpunkten av intaget av extra protein på prestationsförmågan? 

Metod 
Denna studie är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga originalartiklar som sökts 
fram via databasen PubMed under perioden 31.01.17–15.02.17. Dessa sökord har 
använts: ”Running”, ”Branched-Chain Amino Acids”, ”Dietary Proteins”, ”Dietary 
Supplements” och ”Physical Endurance”. Artiklar som fokuserat på styrketräning och 
uthållighetsträning på kortare distanser har uteslutits. Datumfiltrering har använts för 
att hitta nya, aktuella artiklar för att erhålla en uppdaterad bild av läget i forskningen.  

Resultat 
Intag av grenade aminosyror (Branched-Chain Amino Acid, BCAA) visade inga effekter 
på prestation och muskelvävnad. Vassleprotein uppvisade minskad oxidativ stress och 
ökad prestation vid en kortare tids återhämtning, dock uppvisades ingen 
prestationsökning vid en längre återhämtning. Långtidsanvändning av L-arginin 
resulterade i ökad maximal syreupptagningsförmåga samtidigt som L-arginin före 
träning inte gav någon prestationsförändring. Proteinsyntesen påverkades positivt av 
leucin vid lägre doser än tidigare forskning uppvisat. Kasein uppvisade ökade 
prestationsfördelar jämfört med vassle. 

Diskussion/Slutsats 
Proteinintag påverkar inte prestationsförmågan eller förebygger uppkomsten av 
muskelskador hos uthållighetsidrottare vid intag före eller under ett träningspass. 
Fördelar med proteinanvändning kan dock ses genom att oxidativ stress minskar och ett 
långsiktigt användande av L-arginin kan öka maximala syreupptagningsförmågan. 
Jämförelsen mellan kasein och vassle indikerar att kasein inte enbart bör ses som ett 
tillskott som ger effekt efter en längre tids intag utan även kan ha en snabb effekt. Studier 
på effekt av proteintillskott efter uthållighetsträning på återhämtning- och 
prestationspåverkan visade inga entydiga resultat. Det krävs ytterligare studier för att 
dra någon säkrare slutsats. 

Nyckelord 
Protein, prestationsförbättring, återhämtning, kosttillskott, uthållighetsidrott
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1. Introduktion 

Det protein som återfinns i människokroppen kan delas in i två huvudsakliga grupper: 
protein som fungerar som aktiva substanser såsom antikroppar, enzymer och hormoner 
samt protein som används som byggmaterial i olika former. När vi intar protein genom 
maten bryts proteinet ner till aminosyror som sedan kan användas för att bygga upp 
muskler. Aminosyror är i huvudsak uppbyggda av kol, väte, syre och kväve och i kroppen 
förekommer ett tjugotal olika aminosyror. Genom att sätta ihop aminosyror i varierande 
konstellationer kan olika typer av protein bildas (1, 2). Nio av de tjugo aminosyrorna 
tillförs genom kosten eftersom kroppen inte själv kan producera dem, dessa kallas för de 
essentiella aminosyrorna (EAA) (1-3). Proteintillförsel genom kosten är viktigt eftersom 
protein fungerar både som kväve- och aminosyrakälla samt som energikälla. (4). 

1.1 Proteinets betydelse vid träning 
 
Muskler är till stor del uppbyggda av proteiner och står för ungefär 25-35 % av 
proteinomsättningen i kroppen. Under träning, i synnerhet uthållighetsträning, bryts 
muskelproteiner ner till aminosyror i högre grad än vid vila, det kallas för 
muskelproteinnedbrytning. Samtidigt minskar också kroppens uppbyggnad av 
proteiner, proteinsyntesen. Vid återhämtning efter ett träningspass sker det motsatta, 
proteinsyntesen ökar och proteinnedbrytningen minskar (2, 3, 5). Skillnaden mellan 
proteinintag och proteinnedbrytning kallas kvävebalans. För vuxna bör kvävebalansen 
vara på en jämn nivå sett över lång tid medan det är viktigt att barn i växande åldrar samt 
gravida och ammande kvinnor ser till att upprätthålla en positiv kvävebalans så att 
aminosyror ska kunna användas för att bygga nytt protein (2, 5). 
 
När kroppen utsätts för hårda fysiska prövningar förändras sammansättningen av 
innehållet i muskelproteinerna. En viss skillnad kan ses i sammansättningen av 
muskelproteiner vid proteinsyntesen beroende på vilken typ av träning personen utövar. 
Uthållighetsträning ger en ökad mitokondrieproteinsyntes och ökad kapillärisering, 
dessa två funktioner gör att kroppen kan förbättra uthålligheten genom att utnyttja fett 
som energi i högre grad (5, 6).  
 
Det har länge varit omtvistat huruvida idrottare i allmänhet är i behov av proteintillskott 
för att öka sin prestationsförmåga. Det finns studier som visar att idrottare har ett ökat 
behov men även studier som visar att de inte har ett ökat behov av proteiner. (3, 4, 7). De 
två huvudargumenten som används som stödjer ett ökat proteinbehov är dels att 
aminosyror kan brytas ned under träning, dels att uppbyggnaden av muskler är viktig för 
kroppens återhämtning vid träning och behövs för att kunna utveckla den fysiska 
förmågan (3). Flera rapporter som granskat dessa mekanismer för att se på eventuella 
fördelar med proteintillskott i samband med uthållighetsträning har inte utvärderats 
systematiskt. Studier har kunnat visa att muskelmassa och muskelstyrka påverkas i 
positiv bemärkelse av proteintillskott i samband med styrketräning, dock har inga tydliga 
resultat erhållits vid uthållighetsträning (7).  
 
Vid träning och proteintillförsel är det främst tre faktorer som är spelar in på påverkan 
på träningen: mängden protein, tidpunkt för intag och proteinkvalitet (8). 
 
1.1.1 Mängd 
 
För att upprätthålla en stabil kvävebalans behöver kroppen protein och utöver protein 
behövs också kalorier som erhålls vid nedbrytning av fett och kolhydrater som är de 
viktigaste energikällorna. Vid ett otillräckligt kaloriintag kommer kroppen att använda 
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protein som energikälla istället, det innebär att mindre protein finns tillgängligt för 
proteinsyntes och musklerna bryts ned för att användas som energireserv (5, 8-10). 
 
Vidare så har studier på långdistanscyklister visat att trots att atleter kan ha förhöjda 
proteinbehov är det inte ett problem att upprätthålla proteinnivån. Vid cykling runt 3-7 
timmar per dag kan energibalansen många gånger påverkas negativt medan 
proteinbalansen ligger kvar på en stadig nivå (3). I Nordiska Näringsrekommendationer 
poängteras det att ökat proteinbehov vid ansträngande fysisk aktivitet också innebär ett 
ökat allmänt energibehov. För en idrottare som äter en varierad kost täcks det ökade 
proteinbehovet vid ett ökat energiintag och extra proteintillskott kan uteslutas (4). 
Studier har visat att det föreligger ett linjärt samband finns mellan energi- och 
proteinintag och så länge energiintaget är i nivå med förbrukningen så behöver 
idrottaren inte komplettera med mer protein (3).   
 
Intas protein i en mängd utöver rekommenderade värden innebär den ökade mängden 
inte per automatik att mer protein finns tillgängligt för muskelsyntes. Proteinöverskottet 
kan nämligen också användas som energikälla eller brytas ned till aminosyror som även 
kan användas för syntes av fettsyror eller glukos (3, 9). De aminosyror som främst bryts 
ned vid uthållighetsträning är leucin, isoleucin och valin som alla är essentiella och utgör 
de grenade aminosyrorna som förkortas BCAA (Branched-chain amino acid) (3).  

1.1.2 Tid 
 
För att proteinsyntesen efter träning ska ske i högre grad än proteinnedbrytningen krävs 
födointag, kroppen måste förses med protein inom de närmsta timmarna för att uppnå 
en positiv kvävebalans. Proteinnedbrytningen som uppstår i samband med träning 
påverkas av tidpunkten för proteinintaget i förhållande till den fysiska aktiviteten, vilken 
typ av protein som intas och om andra näringsämnen intas samtidigt. Intas ingen föda 
så förblir nedbrytningen större än syntesen (3). Kvävebalansen bör tas i beaktande men 
att försöka hålla en positiv kvävebalans är inte det mest primära för idrottare som främst 
vill öka sin prestation. För dessa är det viktigast att se till att inta rätt mängd protein vid 
rätt tid för att öka proteinomsättningen. Den framtida forskningen kommer fokusera 
mer på detta tidsförhållande (11). 
 
Både i kostrekommendationer för olympiska idrottare och kostrekommendationer 
riktade till atleter som framtogs av Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of 
Canada och American College of Sport Medicine under 2016 rekommenderas idrottare 
att inta protein inom 0-2 timmar efter avslutat träningspass (10, 11). Riktlinjerna för 
snabbt intag efter träning för idrottare uppges som 0,3 g protein/kg kroppsvikt vilket 
innebär ett ungefärligt proteinintag på 20-30 g fullständigt protein alternativt 10 g rena 
aminosyror. Intaget kan påverka både kvävebalansen och hastigheten på 
muskelsyntesen positivt. (3, 10, 11). Ofta förtärs proteintillskott i kombination med 
kolhydrater vilket har visat sig kunna påverka påfyllningen av glykogendepåer positivt i 
jämförelse med enbart kolhydrater och därmed öka kroppens återhämtning sett till 
kvävebalansen. Det finns dock inga belägg för att kombinationen kolhydrater och protein 
har en positiv effekt på upplevd muskeltrötthet eller ökar prestationen vid 
uthållighetsträning (11). 
 
Svenska Olympiska Kommittén (SOK) menar att ett jämt fördelat intag över dagen 
utspritt på 4-6 måltider ger det mest optimala resultatet. Denna fördelning av måltiderna 
har nämligen visat sig ha en mer gynnsam effekt på proteinsyntesen än färre än 4 eller 
fler än 6 måltider (10). Liknande rekommendationer ges även i (11). 
 
1.1.3 Kvalitet 
 
Proteinkvalitet är ett begrepp som återkommer inom ämnet protein, kost och träning. 
Det som åsyftas med en hög proteinkvalitet, som återfinns i ett fullvärdigt protein, är att 
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både mängden aminosyror och aminosyrasammansättningen motsvarar kroppens behov 
av aminosyror. Muskeluppbyggnaden står främst EAA för vid träning och dessa 
aminosyror återfinns i fullvärdiga protein som t.ex. mjölk-, ägg-, och sojaprotein. Av 
dessa protein har mjölk visat sig stimulera muskelproteinbildningen i störst utsträckning 
(2, 6, 11).  
 
Proteintillskott finns i olika typer med olika innehåll och till de vanligaste sorterna hör 
mjölkproteinerna vassle och kasein samt sojaprotein (12). Proteiner kan delas in i snabba 
och långsamma proteiner beroende på hur lång tid det tar för kroppen att absorbera dem. 
I det hänseendet räknas kasein som ett långsamt protein som minskar 
proteinnedbrytningen medan vassle är ett snabbt protein som stimulerar 
proteinsyntesen. (3, 12). Vassle marknadsförs därför som ett protein som skall tas i direkt 
samband med träning. Kasein stimulerar återhämtning en längre tid som t.ex. över 
natten (3). Vid jämförelser mellan mjölkprotein, kombination av vassle och kasein, samt 
sojaprotein har mjölk visat sig ge en större proteinanabolism än soja. Det är dock inte 
sannolikt att detta ger en uppenbar skillnad för individen vid intag av de olika 
proteintillskotten (12). 

1.2 Näringsrekommendationer för protein 
 
Enligt Nordiska Näringsrekommendationer från 2012 bör 10-20 % av det totala 
energiintaget per dag bestå av protein, en rekommendation som gäller för vuxna och 
barn från 2 år (4). Detta motsvarar en daglig mängd protein mellan 0,8-1,5 g per kg 
kroppsvikt. Dessa värden är framtagna för att uppnå ett optimalt intag vid en bibehållen 
varierad kost och det inkluderar därmed det dagliga behovet av EAA (4). Hur stort 
proteinbehov en person har baseras enligt Livsmedelsverket på ålder, vikt och 
kaloriförbrukning per dygn. Kaloriförbrukningen räknas ut genom att ta i beaktande hur 
fysiskt aktiv individen är (Physical Activity Level, PAL) (2). Rekommendationerna är lika 
sett till kön, trots att kvinnor och män fysiologiskt sett är olikt byggda. Detta gäller även 
rekommendationer för kvinnliga och manliga idrottare- Det finns inga studier som visar 
att det föreligger skillnader i proteinbehov hos män och kvinnor (8).    
 
I en tidigare studie rekommenderar idrottare att inta en daglig proteinmängd i ett spann 
från 1,2–2,0 g per kg kroppsvikt, dvs. ett högre intag än för gemene svensk (11). Även 
nivåer över 2,0 g per kg kroppsvikt kan behövas vid korta, särskilt intensiva 
träningsperioder. I SOK:s rekommendationer delas idrottare in efter styrke- och 
uthållighetsidrott medan andra studier visar att detta inte längre bör gälla eftersom 
behovet varierar stort mellan individer där aspekter som kroppsfysik, intensifierade 
träningsperioder, mål med träningen och övrig allmän kosthållning är viktiga (10, 11).   
 
Riksmaten, en undersökning av svenskars matvanor som Livsmedelsverket gjort, visar 
att män får i sig i snitt 92 g protein per dag medan kvinnor ligger på ett snittvärde på 72 
g (13). Olika grupper i undersökningen hade ett varierat intag av protein men samtliga 
grupper låg över den undre gränsen för rekommenderat dagligt intag. Riksmaten visar 
också att yngre kvinnor intar mindre mängd protein sett till det totala energiintaget per 
dag än övriga kvinnor och att yngre män får i sig en högre andel protein per dag än män 
generellt (13).  

1.3 Mätningstekniker 
 
Proteinmetabolism vid vila, under träning och vid återhämtning kan mätas med en del 
olika tekniker som alla har sina för- och nackdelar (3, 5). Nedan nämns några relativt 
vanliga mätmetoder. 
 
En tekniskt enkel metod är mätning av ureakoncentration i urin och svett. 
Ureakoncentrationen kan ge vissa indikationer på hur stor proteinnedbrytningen är i 
hela kroppen. Denna metod är dock inte vidare tillförlitlig eftersom både kost och 
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vätskeretention har en stor inverkan på resultatet. Ett tillförlitligare resultat kan fås 
genom att samla in prover under ett helt dygn och därmed kan den totala 
ureautsöndringen beräknas (3). 
 
En annan mätning som görs med urinprov är utsöndring av 3-metylhistidin. Vid 
muskelkontraktioner bryts myosin och aktin ner och det resulterar bl.a. i att 3-
metylhistidin utsöndras. Mängden 3-metylhistidin blir alltså ett mått på 
proteinmetabolismen. Precis som vid ureamätningen är mätvärdena kraftigt påverkade 
av kost men också av njurens förmåga att rena blodet från ett särskilt ämne. Detta är 
också en relativt enkel metod men även den ger endast en grov uppskattning av 
proteinnedbrytningen (3). 
 
Analys av kvävebalansen är en lite mer komplicerad metod som går ut på att jämföra 
kväveintag (proteinintag) med kväveutsöndring. Försökspersonerna intar en kost med 
viss proteinhalt och därefter görs mätningar på faeces, urin och eventuellt svett för att 
undersöka utsöndringsnivåer under en begränsad tidsperiod. Tekniken är tidskrävande 
och tenderar att visa underskattade värden för utsöndring (3). 
 
En annan metod är att undersöka kvävebalansen för ett specifikt organ. Skillnaden i 
aminosyrakoncentrationen i arteriellt blod och venöst blod (AV-differensen) ger en 
indikation på vilka aminosyror som framför allt används. Vid mätningar på fenylalanin, 
tyrosin och alanin, aminosyror som inte metaboliseras i musklerna, kan skillnader på 
aminosyraupptag vid proteinsyntesen och frisättningen av aminosyror vid 
proteinnedbrytningen uppvisas. Vid användning av denna metod krävs dock mycket 
kunnig vårdpersonal och resultaten kan vara väldigt varierande (3). 
 
Användning av stabila isotoper innebär att särskilda markörer används för att följa en 
specifik aminosyra i kroppen. Isotopen har liknande egenskaper men skiljer sig åt med 
avseende på vikt. Genom denna metod kan den relativa proteinsynteshastigheten (FSR) 
och den relativa nedbrytningshastigheten (FBR) räknas ut. Fördelen med den här 
användningen gentemot radioaktiva isotoper som användes mer förr är att detta inte 
utger någon hälsorisk. Metoden är dock kostsam och kräver specialutrustning (3). 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om proteintillskott vid träning ökar 
prestationsförmågan hos uthållighetsidrottare och undersöka om proteinintag i 
samband med uthållighetsidrott kan förebygga muskelskador. Följande frågeställningar 
behandlas i detta arbete: 
 
1. Påverkar proteintillskott i samband med träning prestationsförmågan hos 
uthållighetsidrottare? 
 
2. Har proteintillskott en förebyggande effekt på muskelskador vid uthållighetsidrotter?  
 
3. Är det någon skillnad i effekt på prestationsförmågan hos uthållighetsidrottare 
beroende på vilket sätt som proteintillskottet ges? 
 
4. Finns det någon skillnad mellan könen i effekten av proteintillskott?  
 
5. Vilken betydelse har tidpunkten av intaget av extra protein på prestationsförmågan? 
 
 

3. Metod 

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga originalartiklar som samtliga sökts fram 
via databasen PubMed. Originalartiklarna utgår från kliniska studier. Vid sökningen 
användes till en början olika kombinationer av MESH-ord med fokus på 
långdistanslöpning i kombination med proteintillskott och filter på 10- respektive 5 års 
spann för att hitta relevanta, relativt nya artiklar. Detta kan ses i tabell 1. Det visade sig 
finnas ett begränsat antal studier gjorda direkt på långdistanslöpning. Senare sökningar 
gjordes istället med fokus på uthållighetsträning för att kunna använda nyare artiklar 
och på så sätt få en uppdaterad översikt över ämnesområdet. Ett större utbud av artiklar 
uppkom vid sökningar på uthållighetsträning och ett snävare datumspann kunde 
användas. Sökningarna gjordes därmed från 2015-01-01 och framåt. För att även 
innesluta artiklar som inte hunnit tillgodoses med MESH-ord och på så sätt få så nya 
artiklar som möjligt gjordes en sökning utan MESH-ord sorterad efter de nyaste 
artiklarna först. Vissa artiklar från de tidigaste sökningarna har ändå använts, samtliga 
artiklar är dock från år 2012 och framåt. 
 
Sökningen med hjälp av MESH-ord gjordes med relevanta MESH-ord som ”Running”, 
”Amino Acids, Branched-Chain”, ”Dietary Proteins”, ”Dietary Supplements” och 
”Physical Endurance”. Dessa ord sattes ihop i olika kombinationer för att få fram ett så 
relevant artikelunderlag som möjligt med utgångspunkt från de framtagna 
frågeställningarna. Filtret ”No reviews” användes för att utesluta översiktsartiklar 
eftersom denna studie skall baseras på originalartiklar. 
 
Studiens syfte är att fokusera på uthållighetsträning. I sökningarna exkluderas därför 
många studier med fokus på styrketräning eller träningsformer med fokus på enbart 
kortare distanser och intervaller i syfte att uppnå maximal kapacitet på kort tid. Även 
studier där tillskott i andra former än proteiner och aminosyror huvudsakligen användes 
sorterades ut. De utvalda artiklarna fokuserar på olika typer av uthållighetsträning vilket 
tas i beaktande vid jämförandet och konklusionen av artiklarna.  Inkluderingar och 
exkluderingar gjordes genom att först sålla ut artiklar som tycktes irrelevanta sett till 
artiklarnas rubriker. Därefter granskades abstracten för de artiklar som hade rubriker 
som var direkt intressanta för arbetet och frågeställningarna. Sökningen utan Mesh-ord 
gav många träffar och där sorterades träffarna efter publikationsdatum eftersom det 
primära syftet med sökningen var att inkludera artiklar som var så pass nya att de inte 
försetts med Mesh-ord ännu.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

170131 "Running"[Mesh] AND 
“Amino Acids, Branched-
Chain"[Mesh]  

Last 10 years, Not 
reviews 

10 14, 15 

170131 "Running"[Mesh] AND 
"Dietary Proteins"[Mesh]  

Last 5 years, Not 
reviews 

15 16, 21 

170215 "Running"[Mesh] AND 
"Dietary 
Supplements"[Mesh]  
 

2015/01/01 -
2017/12/31, Not 
reviews 

33 20 

170215 "Physical 
Endurance"[Mesh] AND 
"Dietary Proteins"[Mesh]  
 

2015/01/01 -
2017/12/31, Not 
reviews 

19 17, 18 

170215 “Athletic performance” AND 
“Dietary supplements” 

2015/01/01-
2017/12/31, Not 
reviews 

146 19, 22, 23 

 

4. Resultat 

A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was 
ineffective to prevent muscle damage during a marathon (14). 
 
Maratonlöpning blir alltmer populärt hos amatörlöpare och för att kunna genomföra ett 
maraton ställs stora krav på kroppen. Loppen kan ge upphov till olika sorters 
muskelskador då muskelfibrerna i benen utsätts för kraftiga prövningar under en längre 
tid. Tidigare studier har indikerat att BCAA-tillskott kan verka energigivande för 
aktiviteter som orsakar muskelnedbrytning som t.ex. långdistanslöpning. Denna 
dubbelblindade, placebokontrollerade och randomiserade studie gjordes med syfte att 
studera huruvida oralt intag av BCAA under sju dagar innan ett maratonlopp kan 
förebygga muskelskador som kan uppkomma i samband med maratonlöpning. 
Deltagarunderlaget utgjordes av erfarna löpare, 43 män och 7 kvinnor. De delades upp i 
två grupper där ena gruppen fick inta BCAA-tillskott och den andra gruppen agerade 
kontrollgrupp och fick placebotillskott. BCAA-tillskotten intogs dagligen i sju dagar 
innan ett maratonlopp. 5 g BCAA per dag intogs löst i 250 ml vatten vilket innebar ett 
totalt intag på 35 g rent BCAA under prövningstiden. Aminosyrorna var proportionerade 
i blandningen enligt följande: 1:0,5:0,5 leucin:isoleucin:valin. I placebogruppen intogs 
lika stora mängder med samma instruktioner dock med cellulosa- och glukosinnehåll 
(1:1) istället för BCAA.  
 
Mätningar gjordes före, under och/eller efter maratonloppet och inkluderade tester på 
benmuskelstyrka, handstyrka, kroppsvikt och löphastighet samt urinprov och 
kosthållningsanalyser. Ur urinproven gjordes analyser på densitet, pH och 
koncentrationer av proteiner, glukos, ketoner och bilirubin samt närvaro av leukocyter 
och erytrocyter. Myoglobinkoncentrationen kunde också utläsas genom urinprov och 
användes som indirekt markör på muskelskador. Två olika skalor användes också där 
deltagarna fick uppskatta dels upplevd ansträngning under loppet dels upplevd ömhet i 
benmusklerna. Den statistiska signifikansnivån som användes i studien var satt till 
p=0,05.  
 
Ur resultaten i studien kunde det utläsas att samtliga med BCAA-tillskott fullföljde 
loppet medan fyra stycken ur placebogruppen fick avbryta till följd av muskelsmärtor 
och togs därför bort ur studien då de inte genomförde de efterföljande testerna. 
Löphastigheten ökade inte hos BCAA-gruppen under loppet i jämförelse med 
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placebogruppen (P=0.98) och inte heller benens muskelstyrka (P=0,13), upplevd 
ansträngning (P=0,26) eller upplevd muskelsmärta (P=0,80) skiljde sig signifikant 
mellan grupperna. Koncentrationerna av de olika laborationsvärdena för urin eller 
myoglobin, var inte heller signifikant påverkade (P=0,70) vid jämförelse mellan 
grupperna. I studien förekom både män och kvinnor och resultaten dem emellan visade 
ingen skillnad i svar på BCAA-intag. Resultaten visar utifrån syftet att 5 g BCAA-tillskott 
i sju dagar är ineffektivt för att förebygga förlust av muskelstyrka, muskelskador eller 
upplevd muskelsmärta under ett maratonlopp och det ökar inte heller 
prestationsförmågan under loppet. Detta i sin tur visar att BCAA inte är nödvändigt för 
maratonlöpare sett till dessa aspekter och med doseringen som användes i den här 
studien. Studien utesluter dock inte möjligheten att BCAA-intag av den här typen kan 
öka återhämtningen i musklerna efter ett maratonlopp.   

Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-
marathon--a randomized controlled trial (15). 
 
Tidigare studier har visat att långdistanslöpning kan öka förekomsten av muskelskador 
vilket kan resultera i ökade nivåer av myocellulära enzymer i plasma som kan orsaka 
negativ påverkan på njurfunktionen. Samtidigt anses BCAA som proteintillskott vara 
prestationshöjande, verka förebyggande mot muskelskador och öka 
muskelproteinsyntesen. Syftet med studien var därför att undersöka om intag av BCAA-
tillskott före och under ett ultramaraton kan verka förebyggande på muskelskador som 
kan uppkomma i samband med långdistanslöpning.  
 
Denna randomiserade studie gjordes under ett 100-km långt ultramaraton där 28 
testpersoner deltog. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, BCAA-gruppen 
och en kontrollgrupp (CON). BCAA-gruppen intog totalt 50 g aminosyror i form av 
tabletter varav 20 g bestod av BCAA i proportionerna leucin 0,5: isoleucin 0,25: valin 
0,25. 12 tabletter intogs 1 timme före loppet följt av 4 tabletter vid varje av de 17 
påfyllningsstationerna. Deltagarna avstod också från andra typer av tillskott under 
loppet. CON intog inga tabletter då de tänkta tabletterna innehöll för stora mängder 
kalcium, något som i kombination med vätskebrist kan påverka njurfunktionen negativt. 
CON konsumerade istället vatten och kost efter godtycke och dokumenterade intagen vid 
varje station. Signifikansnivåerna i samtliga tester var satta till p<0,05. 
 
På tävlingsdagen togs blod- och urinprov före loppet och inom en timme efter målgång. 
Övriga mätningar som gjordes var vikt, längd, BMI och andel kroppsfett. Ur blodproven 
analyserades hemoglobin- och hematokritvärden, koncentrationer av kreatinin, urea, 
natrium och kalium. Kreatininkinas (CK) och myoglobinkoncentration användes som 
markörer för muskelskador. Utifrån urinproven mättes också parametrar som 
kreatininclearance, glomerulär filtrationshastighet, natrium- och ureautsöndring. 
Energiförbrukning mättes genom uppskattning med hjälp av kroppsmassa, löphastighet 
och löptid. Slutligen så fick deltagarna med hjälp av en skala subjektivt ranka 
muskelömhet före och efter loppet.  
 
Resultaten uppvisade att BCAA-tillskottet inte hade någon signifikant effekt på 
förebyggande av skelettmuskelskador vid ultramaraton. Inga signifikanta skillnader 
kunde ses i CK- eller myoglobinvärdena mellan grupperna. En skillnad i prestation under 
loppet kunde ses mellan de genomsnittliga sluttiderna till fördel för BCAA-gruppen men 
när detta justerades mot löparnas tidigare personbästa i de respektive grupperna kunde 
dock inte längre en signifikant skillnad uppvisas. Vidare kunde inga signifikanta 
skillnader påvisas vid jämförelser av den subjektivt upplevda ömheten i musklerna, 
upplevd prestationsförmåga före och efter loppet samt energipåverkan i form av intag, 
åtgång och balans mellan grupperna. Forskarna bakom studien förväntade sig minskade 
tecken på ömhet i musklerna och minskad förekomst av skelettmuskelskador vid BCAA-
användning under ett ultramaraton baserat på resultat från tidigare, liknande studier. 
Inga parametrar gällande påverkan på skelettmuskelskador eller upplevd muskeltrötthet 
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skiljde sig alltså åt mellan grupperna vilket tyder på att tillskottet inte påverkar 
ultramaratonlöpare sett till dessa aspekter. 

Effect of a special carbohydrate-protein bar and tomato juice 
supplementation on oxidative stress markers and vascular endothelial 
dynamics in ultra-marathon runners (16). 
 
Denna studie bygger på att tidigare forskning visat att träning, i synnerhet lång och 
högintensiv träning, kan medföra förhöjda nivåer av oxidativ stress i kroppen som i sin 
tur kan ge oxidativa skador på makromolekyler, nedsatt immunförsvar, utmattning och 
muskelskador. Syftet med studien är att undersöka om två olika tillskott, i form av en 
vassleprotein-kolhydratbar och tomatjuice, kan minska oxidativ påverkan på kroppen 
under ett maratonlopp.  
 
Deltagarna, 39 män och 4 kvinnor, delades in i tre grupper. De instruerades att ersätta 
eventuella kolhydrattillskott som de använde till vardags med antingen protein-
kolhydratbarer, tomatjuice eller att fortsätta sin vanliga konsumtion av kolhydrattillskott 
beroende på vilken av de tre grupperna de hamnade i. Studien fortlöpte under två 
månaders tid. Fördelningen mellan grupperna var följande: 16 försökspersoner i 
proteingruppen, 15 i tomatjuicegruppen och 12 i kontrollgruppen. Intervjuer 
genomfördes för att kartlägga matvanorna hos samtliga deltagare.  
 
Före och efter två-månadersperioden av tillskott togs blodprover på samtliga deltagare. 
Blodproven användes sedan för att mäta förändringar i oxidativa stress-markörer såsom 
total antioxidant-kapacitet (TAC), förekomst av tiobarbitursyrereaktiva substanser 
(TBARS) samt halt av proteinkarbonyler och glutation (GSH) i plasma. Andra 
biokemiska parametrar som mättes var glukoshalt, totalt kolestrolvärde, 
triglyceridnivåer, HDL- och LDL-värden. I studien användes p<0,05 som 
signifikansnivå. 
 
Generellt påverkade inte matvanorna resultatet i de olika grupperna och de biokemiska 
parametrarna som är kostberoende uppvisade inga större skillnader. Båda grupperna 
som fick tillskott visade en minskning av både proteinkarbonyler och TBARS, vilka 
indikerar minskad oxidativ stress. Minskningen i TBARS förknippas också med en 
minskning i HDL och totala kolesterolnivåer för proteinbar-gruppen. TAC uppvisade 
inga signifikanta förändringar i någon av tillskottsgrupperna. Generellt sett påverkade 
inte deltagarnas kostvanor någon av de förändringar som observerades i 
tillskottsgrupperna. Inga signifikanta förändringar kunde heller ses på de 
biokemikaliska parametrarna, som vanligtvis är kostberoende, vid proteinbar-intaget 
med undantag för glutamin som visade förhöjda nivåer i proteinbar-gruppen. 
Tomatjuicegruppen uppvisade också minskad serumglukoshalt, minskat totalt 
kolesterolvärde och minskade LDL-nivåer, särskilt hos män. GSH kvarstod signifikant 
oförändrat i tomatjuicegruppen medan en ökning kunde ses hos proteinbar-gruppen. 
Inga statiskt signifikanta skillnader för kontrollgruppen kunde observeras efter två 
månader. 
 
Båda tillskotten uppvisade minskning av proteinkarbonylnivåerna, ett positivt resultat 
för idrottare generellt, eftersom karbonylerna kan ge upphov till en reaktiv och 
cytotoxisk påverkan på proteinsyntesen. TBARS-minskningen är också positiv då det kan 
minska lipidperoxidationen som ökar i kroppen vid långa träningspass. Vidare menar 
forskarna att en förändring i TAC troligtvis hade kunnat ses vid en längre 
användningsperiod med tillskotten. Glutaminnivåförändringen i proteinbar-gruppen 
tros bero på höga vassleproteinnivåer i baren som i sin tur påverkar glutaminsyntesen. 
Sammanfattningsvis visar studien att tillskott av protein-bar eller tomatjuice till 
ultramaratonlöpare under en två-månaders period signifikant minskade oxidativ stress 
hos deltagarna. 
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Protein-Leucine Fed Dose Effects on Muscle Protein Synthesis after 
Endurance Exercise (17). 
 
Många studier har gjorts på hur FSR påverkas vid proteinintag i samband med 
styrketräning och som visat på fördelar med proteinintag. Vissa positiva effekter har 
också kunnat ses vid proteinintag efter uthållighetsträning. Tillskott med leucin utöver 
intag av fullständigt protein har dessutom visat sig öka FSR ännu mer i jämförelse med 
intag av enbart fullständigt protein. Flera av studierna har dock använt höga doseringar 
och därför syftade denna studie till att undersöka om protein- och leucinintag även vid 
lägre halter kan resultera i ökad FSR av skelettmuskelproteiner. 
 
I denna randomiserade, enkelblindade, trefaldiga överkorsningsstudie studerades tolv 
uthållighetstränade, manliga cyklister under tre stycken sju-dagars block. Varje block 
utgjordes av ett standardiserat kost- och träningsschema under fyra dagar följt av två 
dagars vila och kontrollerad kost. På den sjunde dagen genomfördes ett fysiskt test. 
Under själva testet genomförde deltagarna olika typer av cykelintervaller under 100 
minuter för att därefter inta protein-leucin-dryckerna efter 10, 30, 90 respektive 240 
minuter under vila. Fyra likadana drycker intogs under viloperioden. Innehållet i 
dryckerna för respektive block var: 70/15/180/30 g protein/leucin/kolhydrater/fett (15 
LEU), 23/5/180/30 g (5 LEU) och 0/0/274/30 g (CON) där proteinet utgjordes av 
mjölkproteinkoncentrat och vassleproteinkoncentrat (2:1). Innan sju-dagars perioderna 
gjordes också olika tester och dokumentationer av uthållighet, fysisk förmåga och 
kosthållning. Dessutom togs blodprov innan testet och alla deltagare försågs med stabila 
isotoper för infusion av L-fenylalanin som användes för mätning av FSR under och efter 
testet. Det första protein-leucin-intaget skedde 10 minuter efter avslutad cykling därefter 
skedde övriga protein-leucin-intag efter 30, 90 och 240 minuter. Muskelbiopsier togs 
efter 30 och 240 minuter och blodprover togs före och med jämna mellanrum under de 
efterföljande 4 timmarna.  
 
Resultaten visade följande: Skelettmuskelproteinets FSR visade en stor ökning för 
15LEU jämfört med CON medan ökningen mellan 5LEU och CON var måttlig. Ingen 
signifikant skillnad (P=0,07) observerades däremot mellan 15LEU och 5LEU. 
Koncentrationerna av totala aminosyror-, EAA- och leucin i plasma var under 
återhämtningsperioden lägre för CON än mätningen före första testet. 
Koncentrationerna för 15LEU och 5LEU ökade däremot linjärt med intagen dos leucin-
protein. Seruminsulin ökade vid 15LEU jämfört med CON men var opåverkad sett till 
5LEU. Utifrån resultaten kan hypotesen om att den mindre dosen skulle vara tillräckligt 
för att stimulera myofibrillärt FSR i samma utsträckning som den högre dosen bekräftas. 
Slutsatsen utifrån studiens resultat visar att intag av 23 g protein med 5 g adderad leucin 
ger nära maximalt FSR efter ett uthållighetspass likväl som den trippelt så höga protein-
leucin-dosen.  

Intake of Protein Plus Carbohydrate during the First Two Hours after 
Exhaustive Cycling Improves Performance the following Day (18). 
 
Intag av protein direkt efter ett hårt träningspass har visat sig påverka muskelsyntesen 
positivt men hur protein påverkar återhämtning och prestation följande dag är inte lika 
klart. Den här studien utformades som en randomiserad, dubbelblindad, och 
kostkontrollerad studie med det primära syftet att se om protein- och kolhydratintag 
direkt efter uthållighetsträning gav bättre resultat på återhämtning och prestation än 
intag av ett lika kaloririkt tillskott enbart bestående av kolhydrater. Vid träning till 
utmattning töms kroppens glykogendepåer och vid otillräckligt energiintag under 
återhämtning blir inte glykogendepåerna helt återställda därför syftade studien även till 
att undersöka huruvida ett halverat kolhydratintag direkt efter ett uthållighetspass 
minskar prestationen efter en tids återhämtning vid samma intagna mängd protein. 
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Prövningen utformades så att åtta uthållighetstränade män utförde ett cykelpass till 
utmattning och därefter intogs kosttillskottsdrycker under de två efterföljande timmarna 
för att arton timmar senare åter genomföra ett likadant pass. Detta gjordes tre gånger 
med minst sex dagars mellanrum och för varje gång fick deltagarna inta drycker med 
olika innehåll efter genomfört pass. Under de två följande timmarna efter cyklingen 
intogs dryckerna i lika mängder var 30:e minut. Dryckerna hade följande kompositioner: 
1,2 g kolhydrater/kg (CHO), 0,8 g kolhydrater/kg + 0,4 g protein/kg (CHO+PRO) eller 
placebo med halverat energiintag (PLA). Proteinet utgjordes av vassle och dryckerna för 
CHO och CHO+PRO hade samma kaloriinnehåll men CHO+PRO hade högre 
proteinhalt. CHO och PLA hade däremot lika stort proteininnehåll men PLA innehöll 
endast hälften så mycket kolhydrater. Därefter följde deltagarna ett standardiserat 
kostschema fram till nästa dag och det påföljande testet.  
 
Innan prövningarna startade gjordes grundläggande fysiska tester för att bl.a. räkna ut 
deltagarnas maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Det togs blodprov för att 
undersöka laktatnivåer och andra biokemiska värden. Försökspersonerna fick även 
redogöra för sina kostvanor för att kunna följa samma mönster i alla 3 testperioderna. 
Cykeltestet var utformat så att deltagarna cyklade på 72 % av VO2max till utmattning i 
20 minuters intervaller med fem minuter vila som därefter följdes av maximalt antal 1 
minuts intervaller med 90 % VO2max och med 1 minuts vila emellan. Utmattning 
definierades som när deltagarna inte var kapabla till att hålla den förväntade 
pedalfrekvensen vid den bestämda belastningen. Vidare togs blodprover före, mellan och 
efter cykelintervallerna samt regelbundet under de följande två timmarna. Hjärtrytm 
mättes också fortlöpande.  
 
De mest intressanta resultaten utifrån syftet visade att intag av CHO+PRO-tillskott 
direkt efter första passet gav ökat resultat i cyklingen arton timmar senare då deltagarna 
kunde hålla ut en längre tid innan utmattning än de kunde vid intag av CHO eller PLA, 
tiderna var 63.5±4.4 min jämfört mot 49.8±5.4 respektive 42.8±5.1 min vilket visade en 
skillnad vid en signifikansnivå på p=0,05. CHO+PRO-tillskottet ökade dessutom 
koncentrationen av glukos och insulin samt BCAA och andra betydande aminosyror i 
plasma direkt efter intag. CHO-tillskottet visade också på ökning av plasmaglukos och 
insulin men koncentrationen av aminosyror minskade, något som sannolikt beror på att 
insulin påverkar aminosyraförekomst i plasma negativt. Fettsyre-, glukagon- och 
glycerolnivåerna minskade mer i PRO+CHO och CHO än PLA. Markörer för 
muskelskador visade ingen skillnad mellan de tre grupperna. Kvävebalansen var positiv 
i CHO+PRO och negativ i CHO och PLA, PLA mer negativ än CHO. Resultaten visar att 
intag av CHO+PRO under de första två timmarna efter utmattning påskyndar 
proteinmuskelsyntesen och kan ge en ökad prestationsförmåga arton timmar senare vid 
högintensiv cykling jämfört med enbart kolhydratintag. Begränsat kolhydratintag vid 
samma mängd protein under återhämtningen påverkade prestationsförmågan och 
kvävebalansen negativt vilket kan kopplas samman med oförmågan att återställa 
muskelglykogenlagrena. Intag av enbart kolhydrater visar sig fördelaktigt för att 
snabbare återställa glykogendepåerna och minska proteinnedbrytningen. 

The effect of l-arginine supplementation on body composition and 
performance in male athletes: a double-blinded randomized clinical trial 
(19). 
 
L-arginin har i några olika studier visat tecken på att påverka fysiska prestationer och 
kroppskomposition i positiv bemärkelse medan andra studier inte uppvisat några 
resultat. Denna dubbelblindade, randomiserade och placebokontrollerade studie syftade 
till att undersöka om ett intag på 2 g L-arginin-tillskott per dag förändrar fotbollsspelares 
prestationsförmåga och kroppskomposition med hypotesen att både förmågan och 
kroppskompositionen bör uppvisa positiva förändringar under 45 dagar. Denna hypotes 
baserades på liknande studier där andra doseringar använts. 
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Studiens deltagare utgjordes av 56 fotbollsspelande män mellan 16 och 35 år. Till en 
början samlades grundläggande information in om deltagarnas medicinska bakgrund, 
kostvanor och ålder. Mätningar på vikt, längd, BMI, kroppsfettsmassa (BFM), fettfri 
kroppsmassa (LBM) samt fysisk prestationsförmåga (mättes i form av VO2max-test) 
gjordes före och efter studietiden. Deltagarna fick också fylla i ett formulär för att 
kartlägga deras dagliga fysiska aktivitet i början och i slutet av studien. Samtliga 
deltagare tränade minst fyra ggr/vecka under minst två timmar och blev ombedda att 
fortsätta med dessa träningsrutiner under studiens gång. Även tre dagars kostdagbok 
dokumenterades tre gånger under studien, i början, i mitten och i slutet. Efter studien 
noterades också deltagarnas följsamhet genom att beräkna antalet använda 
tabletter/antalet givna tabletter x100. Vid genomförandet av studien delades deltagarna 
slumpmässigt in i en L-arginin-grupp eller placebogrupp. Båda grupperna intog 
likvärdiga mängder tillskott i form av en tablett varje kväll innehållande antingen L-
arginin eller maltodextrin (placebo) under 45 dagar. Deltagarna fick rekommendationer 
att inte inta några övriga receptfria tillskott. I denna studie sattes den statistiska 
signifikansnivån till p<0,05. 
 
Resultaten visade att 25 stycken i L-arginingruppen fullföljde studien och 27 stycken i 
placebogruppen. Fyra försökspersoner fullföljde inte studien av olika anledningar. Båda 
grupperna uppvisade 100 % följsamhet. Inga statistiskt signifikanta skillnader gällande 
ålder, vikt, BMI, BFM, LBM, VO2max eller fysisk aktivitet kunde urskiljas mellan 
grupperna. Inga signifikanta skillnader kunde heller ses grupperna emellan med 
avseende på kostvanor enligt dokumentationer ifrån kostdagböckerna. Jämfört med 
utgångsvärdena så visade dock eftermätningarna på en ökning i VO2max samt en 
minskning i vikt och BMI för L-arginingruppen. Förändringarna i VO2max var dock bara 
signifikant i jämförelse med förändringar i placebogruppen (P=0,03). Ingen av 
grupperna uppvisade några förändringar gällande BFM och LBM. 
 
Vid jämförelse med liknande studier visas tecken på att en ökad användningstid av L-
arginin ger mer positiva effekter än ökad dosering. Denna studie visade att ett intag av 2 
g L-arginin per dag under 45 dagar kan leda till ökad maximal syreupptagningsförmåga 
hos manliga fotbollsspelare. I studien kunde inte några signifikanta skillnader ses vid 
intag av L-arginin när det gäller vikt, BMI, BFM och LBM. Resultaten från studien följer 
mönster från tidigare studier både sett till prestation och kroppspåverkan men avviker 
från en del andra studier vilket i artikeln tros bero på olika upplägg, studieobjekt, 
doseringar och tidsförlopp. Hela mekanismen bakom L-arginins påverkan på fysisk 
prestation är fortfarande inte helt klarlagd men aminosyran har troligtvis positiv 
påverkan på proteinsyntesen och vävnadsskador. 

Effects of acute supplementation of L-arginine and nitrate on endurance 
and sprint performance in elite athletes (20). 
 
Ökad kvävetillgänglighet kan öka tillförseln av näringsämnen och syre till musklerna 
vilket kan minska musklernas energibehov vid ökad muskelkraft och ökade fysiologiska 
behov vid uthållighetsträning och återhämtning. Studier har dock indikerat på att ökat 
kväveintag inte ger någon ökad effekt på prestation och återhämtning för vältränade 
individer. Det kan tänkas bero på att de redan har höga nivåer av kväveoxid (NO) i 
kroppen. Ökade nivåer av L-arginin ökar också kroppens NO-syntes. Syftet med studien 
är därför att se om akut intag av L-arginin tillsammans med kvävetillskott har någon 
effekt på löpekonomi, uthållighets- och sprintförmåga för elitlängdskidåkare. 
Kvävetillskott kombinerat med L-arginin jämfördes mot tillskott med bara kväve och ett 
placebotillskott. Forskarnas hypotes var att resultatet med och utan L-arginin inte skulle 
skilja sig sett till prestation och återhämtning för deltagarna. 
 
Deltagarunderlaget utgjordes av nio 18-åriga, manliga elitlängdskidåkare. Först gjordes 
ett inledande löptest för att mäta VO2max och hjärtrytm under hård träning och vid 
utmattning. Deltagarna genomförde därefter tre huvudtester som var likadant 
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utformade i en randomiserad följd med en dubbelblindad utformning. Varje deltest 
genomfördes med 1 veckas mellanrum och inför varje test intogs ett av följande tillskott 
i kapselform: L-arginin (6 g) + nitrat (614 mg), nitrat (614 mg) eller placebokapslar (6 g 
maltodextrin). Varje test var uppdelat i fyra mindre tester, först genomförde deltagarna 
två stycken fem minuter långa submaximala löpbandstester på 10km/h respektive 14 
km/h hastighet. Efter femton minuters vila genomfördes ett 180 m löptest på tid på en 
inomhusbana, detta test åtföljdes av en till femton minuters vila och sedan genomfördes 
ett 5000 m långt löptest på tid på banan. Före och mellan deltesterna kontrollerades 
blodtryck. Ytterligare blodtrycksmätningar och blodprov togs direkt efter samt 30 
minuter efter testerna. Under 48 timmar före första testet dokumenterade samtliga 
deltagare allt matintag för att sedan inta likvärdig kost de följande 48 timmarna före test 
2 och 3. Samtliga tester statiska signifikanser mättes med en signifikansnivå på p=0,05. 
 
Inga signifikanta skillnader i löpekonomi uppvisades för tidstestet på 5 km. För 
sprinttestet på 180 m sågs ingen skillnad mellan L-arginin+nitrat jämfört med placebo 
men vid jämförelse mellan L-arginin+nitrat och enbart nitrat uppvisade den senare en 
signifikant snabbare sprinttid. Vid de två löpbandstesterna på fem minuter som utfördes 
i mer måttliga hastigheter skiljde sig varken VO2-steadystate, andningen, ventileringen, 
hjärtfrekvensen eller blodlaktatkoncentrationen mellan de tre olika tillskottstesterna, 
vilket tyder på att L-arginin inte har någon effekt på löpekonomin för elitidrottare. 
Sammanfattningsvis så uppvisades inga positiva effekter på energi, löpekonomi eller 
prestation vilket indikerar på att L-arginin inte har några enskilt additiva effekter hos 
högpresterande uthållighetsidrottare.  

Carbohydrate-protein coingestion improves multiple-sprint running 
performance (21). 
 
Kolhydratintag har visat sig ge positiva effekter på energianvändningen vid 
uthållighetsprestationer. Vissa studier har också pekat på att protein i kombination med 
kolhydrater kan vara mer fördelaktigt än enbart kolhydratintag. Denna studies syfte var 
att jämföra effekterna mellan kolhydrat- och kolhydrat-proteinintag sett till 
prestationsrelaterade, fysiologiska och perceptuella mätningar vid multisprintlöpning. 
Studiens utgjordes av nio manliga lagsportare och var utformad som en dubbelblindad, 
randomiserad, överkorsningsstudie där deltagarna gjorde tre tester fördelade på olika 
dagar. Vid första tillfället gjorde deltagarna ett flerstegstest i form av skyttellöpning för 
att mäta VO2max och löptid inför ett modifierat Loughborough Intermittent Shuttle Test 
(LIST) som därefter prövades i femton minuter. Deltagarna genomförde ytterligare två 
LIST vid de följande två tillfällena som separerades med en veckas mellanrum.  
 
LIST består av två delar. Del 1 pågår i 60 minuter (4 x 15 minuters block) och går ut på 
att löpningen intensifieras medan deltagarna får ljudistruktioner via en CD och därefter 
ska deltagarna försöka löpa i det ökande tempot så länge som möjligt. Del 2 är 30 
minuter (2 x 15 minuter) lång utan CD och deltagarna ska då försöka återupprepa del 1 
efter bästa förmåga. Under LIST försågs alla deltagare med GPS för att mäta distans och 
hastighet.  
 
Under första veckan konsumerades antingen en 6 % kolhydratdryck med 2 % protein 
(CHO-PRO) eller en lika kaloririk 8 % kolhydratdryck (CHO) och den efterföljande 
veckan intogs den andra drycken. Deltagarna drack 5ml/kg och 2,5 ml/kg kroppsmassa 
av den förbestämde lösningen 30 minuter innan träning respektive var 15:e minut under 
träningen. Kolhydraterna utgjordes av maltodextrin och dextros och proteinet var 
vassleprotein. Dryckerna var lika i energimängd. Urinvolym mättes timmen innan, efter 
60 minuter under träningen och efter testet. Blodprov togs 30 minuter innan test, efter 
60 minuter under träning och direkt efter träningen avslutats för att mäta hematokrit 
och hemoglobin. 
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Resultaten visade att oberoende av vilken dryck som intagits var löpdistansen och 
maxfarten signifikant lägre (P<0,05) de femton sista minuterna än de första femton. Sett 
till medelhastigheten kunde en signifikant skillnad ses mellan dryckerna då endast CHO 
uppvisade lägre medelhastighet efter 75-90 minuter jämfört med 0-15 min (P=0,02). 
Skillnader i CHO-PRO och CHO under de sista femton minuterna i distans och 
medelhastighet tycks vara en måttlig ökning i distans och en liten ökning i hastighet till 
CHO-PRO:s fördel. I övrigt kunde inga andra signifikanta skillnader ses i LIST-testet. 
Urinproverna och vätskebalansen visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
och inte heller kunde signifikanta skillnader ses mellan grupperna vid hjärtrytm, 
kroppsmassa eller graden upplevd ansträngning. Sammantaget visar studiens resultat 
att kolhydrat-proteinintag kan ge en liten ökning i distans och medelhastighet vid gradvis 
intensitetsökning i multisprintövningar jämfört med enbart kolhydratintag vilket 
förmodligen berodde på en ökad högsta hastighet. Denna studie motbevisade inte teorier 
om att protein påverkar upplevd ansträngning som en följd av minskad utmattning eller 
ökad proteinoxidation därför bör atleter som utför multisprintträning överväga att 
konsumera tillskott med protein-kolhydrat-innehåll för ökade träningsresultat. 

Protein intake during training sessions has no effect on performance and 
recovery during a strenuous training camp for elite cyclists (22). 
 
Vid långa, hårda träningspass och tävlingar som ibland kan sträcka sig över flera dagar 
ställs höga fysiska krav på kroppen och det är därför nödvändigt med en effektiv 
återhämtning mellan passen. Kolhydrater har visat sig vara effektivt för prestation och 
återhämtning vid uthållighetsträning medan proteiners betydelse inte är lika klargjord. 
Denna studie har undersökt om protein i kombination med kolhydratintag påverkar 
prestationen och återhämtningen, sett till både akut och ackumulerande effekt, för 
elitcyklister under ett hårt träningsläger. Detta har gjorts genom att låta 18 manliga 
elitcyklister under träning förtära en kolhydratdryck med tillsatt vassleprotein eller en 
lika energirik kolhydratdryck utan protein och därefter jämföra prestation och 
återhämtning för de båda grupperna direkt efter träningspass och över tid under ett 7-
dagars träningsläger. Inför studien utgick forskarna från att proteinintag skulle ge ett 
fördelaktigt resultat på prestation och återhämtning jämfört med bara kolhydrater under 
långvarig träning. 
 
Studien utformades som en dubbelblindad, randomiserad, kontrollerad prövning. Två 
randomiserade grupper utformades genom att dela in deltagarna i par baserat på fysisk 
förmåga och storlek. Dessa par delades sedan upp så att ena deltagaren intog en 
kolhydratdryck (CHO) medan den andra drack en protein-kolhydratdryck (PRO-CHO) 
under varje träningspass. Efter varje avslutat pass drack samtliga deltagare även en 
återhämtningsdryck. Vidare delades deltagarna in i en kortdistansgrupp (ca 25 timmar/6 
dagar) och en långdistansgrupp (29 timmar/6 dagar) beroende på förmåga och tidigare 
träning där paren försattes i samma grupp. För att undersöka den akuta effekten av 
proteinintag gjordes dels ett 10 sekunders maxprestationstest på cykel med 10 % av sin 
vikt som motstånd dels ett fullständigt prestationstest på fem minuter där motståndet 
var inställt efter cyklistens fysiska förmåga. Dessa två tester gjordes både före och efter 
(dvs. efter fyra timmars träning för kortdistansgruppen och efter fem timmar för 
långdistansgruppen) första träningspasset dag 1. Testerna upprepades sedan på 
morgonen dag 6 för att undersöka påverkan under en längre tid. Deltagarna i respektive 
distansgrupp cyklade lika långt och cykelpassen var av olika utformning sett till 
distanser, intervaller, tidslopp och etappträning.  
 
Blodprov togs på morgonen dag 1, 3, 5, 6 och 7 samt direkt efter testerna dag 1 och 6. 
Proven användes sedan för att analysera förekomst av markörer för muskelskador som 
kreatininkinas (CK), laktatdehydrogenas (LDH) och myoglobin samt för att se 
kortisolvärden. Salivtester togs dag 1, 5, 6, 7, samt direkt efter träning och en timme efter 
träning dag 6 för att analyseras för immunoglobulin A (IgA). För att mäta prestation 



  14 

gjorde deltagarna också VO2max-mätningar under 5-minuter testet. För att indikera på 
statistisk signifikans sattes p-värdet till p<o,o5         
 
Deltagarna fick under varje träningstimme 750ml CHO- respektive PRO-CHO-dryck. 
PRO-CHO-drycken innehöll 0,2 g protein/kg/h och 1 g kolhydrater/kg/h medan CHO-
drycken innehöll lika stor andel kalorier fördelade på 1,2 g kolhydrater/kg/h. Alla 
deltagare drack samma återhämtningsdryck som innehöll 18 g protein och 69 g 
kolhydrater. Deltagarna förtärde sedan inget annat, med undantag för vatten, två timmar 
före och en timme efter träningspassen. Alla cyklister följde individuella, kontrollerade 
kostscheman som framtagits av en dietist med hänsyn till individens träningsschema och 
totala dagliga energiförbrukning (TEE). Deltagarnas sammanlagda medelproteinintag 
låg på 1,7 g protein/kg/dag utan PRO-CHO-drycken och 2,6 g/kg/dag med PRO-CHO. 
 
Resultaten i fem-minuterstestet visade på minskad prestation efter träningspasset än 
före på dag 1 för både PRO-CHO och CHO och samma mönster kunde ses på morgonen 
dag 6. Prestationen i sprinttestet förändrades inte signifikant mellan testerna eller 
mellan dryckesgrupperna. CK-värdena var högre för CHO än PRO-CHO men värdena 
varierade också kraftigt mellan deltagarna, resultatet bör därför kritiskt granskas. I 
övrigt kunde inga signifikanta skillnader ses för andra muskelskademarkörer samt för 
markörer för stress- och immuna funktioner sett till dryckesintagen. Kortfattat visar 
resultaten att proteinintag i kombination med kolhydrater under cykelträning för 
elitcyklister inte påverkade prestationen efter 4-5 timmars cykling eller efter 5 dagar av 
hård träning jämfört med ett intag av enbart kolhydrater.  

Whey or Casein Hydrolysate with Carbohydrate for Metabolism and 
Performance in Cycling (23). 
  
Många studier har visat att kolhydratintag har en positiv påverkan på prestation och 
återhämtning vid uthållighetsträning medan proteinets betydelse vid samma typ av 
träning inte är lika klar. Än mindre är klarlagt angående vilken proteintyp som är optimal 
för uthållighetsträning. I de flesta studier som visat tecken på förlängd tid till utmattning 
vid användning av proteintillskott har vassle använts. Denna studie har jämfört intag av 
vassleprotein och kaseinprotein vid samtidigt intag av kolhydrater mot varandra samt 
intag av enbart kolhydrater och placebo i form av vatten för att se på skillnader i 
kolhydratsoxidation, träningsmetabolism och prestation mellan dessa drycker. 
 
Studien var utformad som en randomiserad, dubbelblindad, fyrvägs-
överkorsningstudie. De åtta deltagarna i studien var alla vältränade, manliga cyklister. 
Inledande tester gjordes för att mäta VO2max, Wmax (maximal kraft + tid cyklisterna klarar 
att hålla den nivån vid kontinuerligt ökad wattnivå), längd, vikt och procentuellt 
kroppsfett. Under veckan före förde deltagarna kost- och träningsdagbok för att kunna 
förhålla sig till liknande upplägg under studiens gång. Cyklisterna försågs med drycker 
innehållande vassleprotein och kolhydrater, kaseinprotein och kolhydrater, bara 
kolhydrater (CHO) eller placebodryck utan kalorier (PL) under fyra olika försökstester. 
De tre dryckerna innehållande kolhydrater bestod av 7 % kolhydrater i form av fruktos 
och maltodextrin. Proteininnehållen i de två proteindryckerna uppgick till 1,7 %. 
Samtliga drycker var lika sötade och hade samma färg och smak. 
         
Varje test gjordes med sju dagars mellanrum. Innan testerna började togs blod-, urin- 
och utandningsprov och vikt mättes. Före testet drack deltagarna 400 ml av den utvalda 
drycken och därefter drack de 20 ml var 15:e minut under testet, då togs även nya 
utandningsprover. Testet i sin tur bestod av cykling på 60 % av Wmax i två timmar direkt 
följt av 16 km cykling på tid. Var 30:e minut fick deltagarna ranka RPE på en skala från 
1-10, dessutom fick de uppge törst, uppblåsthet, illamående, magkrämpor och söthet från 
drycken efter en likadan skala. Ytterligare blodprover togs efter 60 och 90 minuter. 
Prestation mättes i den tid det tog att cykla 16 km och dryck intogs före och halvvägs 
genom tidstestet. Total kolhydrat- och fettoxidationshastighet mättes genom 
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beräkningar på värden från VO2-tester under passen. Den exogena kolhydratoxidationen 
mättes genom användning av en stabil kolisotop och den endogena kolhydratoxidationen 
räknades sedan ut som skillnaden mellan total kolhydratoxidation och exogen 
kolhydratoxidation. Analyser av studieresultaten gjordes genom en inferentialanalys där 
osäkerheten beskrevs med ett 90 %-igt konfidensintervall. 
 
Träningsintensiteten under två-timmars testet var lika hög för samtliga drycker och 
därmed till synes opåverkad. Inga signifikanta skillnader uppvisades heller mellan de tre 
energigivande dryckerna vid utandningsinnehåll och uträknad endogen- och exogen 
kolhydratoxidation. Fettoxidationen visade sig vara större vid kaseinintag och den totala 
kolhydratoxidationen var mindre jämfört med CHO. Vassledrycken uppvisade inga 
skillnader jämfört med CHO. Förändringarna i fettoxidation och kolhydratoxidation 
visade sig korrelera med en liten till måttlig ökning i prestation för kasein vid jämförelse 
med PL, något som inte kunde ses mellan vassle och PL. Plasmaglukoskoncentrationerna 
under två-timmars testet visade lägre nivåer för proteindryckerna gentemot CHO och 
vassle uppvisade lägre nivåer än kasein. Vidare sågs inga skillnader på RPE mellan 
proteindryckerna och CHO och endast små upplevelseskillnader sågs vid de andra 
egenuppskattade rankingarna.  
 
Resultaten från studien pekar sammanfattningsvis på att intag av vassle eller kasein inte 
påverkar hastigheten på exogen kolhydratoxidation. Tillägg av kasein, till skillnad från 
vassle, har en uppvisad påverkan på både fettoxidation som ökar och den totala 
kolhydratoxidationen som minskar jämfört med CHO under förlängd måttlig till 
högintensiv träning. Detta indikerar på att kasein kan ge vissa prestationsfördelar 
jämfört med vassleprotein. Själva prestationen verkar inte påverkas mellan kasein-, 
vassle- och enbart kolhydratintag, dock uppvisar samtliga bättre resultat i jämförelse 
med placebointag vid ett längre träningspass.  
 
En sammanfattning över samtliga studier som inkluderats i resultatet återfinns i tabell 2 
med avseende på studiernas resultat och hur studierna är utformade. 
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Studie Studieobjekt Duration Studiedesign
Typ av 

ansträngning
Tillskott

Signifikant 

effekt på 

prestation

Ytterligare effekter

(14) 46 löpare. 

Erfarna. Både 

män och 

kvinnor.

7 dagar Dubbelblindad, 

placebokontrollerad och 

randomiserad

Maratonlopp BCAA-pulver Nej Ineffektivt som profylax 

mot förlust av 

muskelstyrka, 

muskelskador eller 

upplevd muskelsmärta

(15) 28 ultramaraton-

löpare. Erfarna. 

Enbart män.

Under ett 100km 

långt ultramaraton

Placebo-kontrollerad 

och randomiserad

Ultramaraton BCAA-tabletter Nej Ineffektivt som profylax 

mot muskelskador och 

upplevd muskeltrötthet

Placebo-kontrollerad 

och randomiserad

(17) 12 

långdistanscykli

ster. Erfarna. 

Endast män.

3 x 7 dagar. 7 dagar 

mellan varje block.

Trefaldig 

överkorsningsstudie. 

Enkelblindad, 

placebokontrollerad och 

randomiserad.

Olika typer av 

cykelintervalle

r under 100 

minuter.

Drycker med 

olika halter av 

vassleprotein 

och leucin.

Undersökte

s ej

Den lägre leucinhalten 

påverkade FSR i lika hög 

grad som den trippelt så 

höga halten.

(18) 8 

uthållighetsträn

ade. Cykel som 

en del av 

veckoträningen. 

Endast män.

3 x 18 timmar. 6 

dagar mellan varje 

block.

Trefaldig 

överkorsningsstudie. 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad och 

randomiserad.

Olika typer av 

cykelintervalle

r och cykling 

till utmattning.

Vassleproteind

ryck med 

kolhydrater i 

olika mängder.

Ja (efter 

återhämtnin

g)

Kvävebalansen ökar efter 

proteinintag. Ett lägre 

kolhydratsintag ger 

minskad 

prestationsförmåga vid 

återhämtning jämfört 

med högre 

kolhydratnivåer.

(19) 52 

fotbollsspelare. 

Endast män.

45 dagar Dubbelblindad, 

placebokontrollerad och 

randomiserad.

Ingen specifik L-arginin 

tabletter.

Ja (ökad 

VO2max)

Intag av L-arginin gav 

inga effekter på på vikt, 

BMI, BFM och LBM

(20) 9 elitlängd-

skidåkare. 

Endast män.

3 dagar med flera 

tester. Testdagarna 

separerades med 1 

vecka mellan varje

Trefaldig 

överkorsningsstudie. 

Dubbelblindad, 

placebokontrollerad och 

randomiserad.

Fyra olika 

löptester. 

5000 m, 180 m 

samt två fem-

minuterstester 

på 10- och 

14km/h.

L-arginin och 

nitratkapslar.

Nej L-arginin uppvisade inga 

enskilt additativa effekter 

på försöksperosnerna

(21) 9 lagidrottare. 

Endast män.

3 dagar med flera 

tester. Testdagarna 

separerades med 1 

vecka mellan varje

Dubbel 

överkorsningsstudie. 

Dubbelblindad och 

randomiserad.

LIST-test 

(skyttel-

löpning).

Vassleprotein-

dryck

Ja Inga positiva effekter sett 

till hjärtrytm, 

kroppsmassa eller graden 

upplevd ansträngning

(22) 18 elitcyklister. 

Endast män.

7-dagars 

träningsläger. 

Fysiska prövningar 

gjordes under dag 1 

och dag 6.

Dubbelblindad och 

randomiserad.

Långdistans-

cykling.

Vassleprotein-

dryck

Nej Ingen påverkar på 

förebyggandet av 

muskelskador eller på 

stress- och 

immunofunktioner.

(23) 8 cyklister. 

Vältränade. 

Endast män.

4 dagar med flera 

tester. Testdagarna 

separerades med 1 

vecka mellan varje

Fyrfaldig 

överkorsningsstudie. 

Dubbelblindad, placebo-

kontrollerad, 

randomiserad

Cykling i olika 

former (både 

distans och 

styrka)

Vassle- och 

kolhydrats-

dryck

Nej Kasein visade fördelar 

gentemot vassle sett till 

fettoxidation och total 

kolhydratoxidation

Tabell 2:  Sammanfattning av artiklar som redovisats i resultatdelen

(16) 43 ultramaraton-

löpare.Erfarna. 

Både kvinnor 

och män.

2 månader Ingen specifik Vassleprotein- 

och 

kolhydratbar

Undersökte

s ej

Minskar förekomst av 

oxidativ stress under en 

två-månaders 

användningsperiod.
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5. Diskussion 

5.1 Prestationsförmåga 
 
Prestationsförmågan kan mätas i form av direkt ökad prestation såsom ökad 
löphastighet, ökad syreupptagningsförmåga (VO2max) eller ökad muskelstyrka. Två av 
studierna undersökte påverkan på prestationen i form av löphastighet under 
långdistanslopp vid intag av BCAA (14, 15). I den första studien intogs totalt 35 g fördelat 
på 7 dagar innan långloppet medan det i den andra studien intogs en större mängd (50 
g aminosyror varav 20 g BCAA) precis innan och under loppet. Ingen av studierna 
uppvisade en förbättrad löptid efter intag av BCAA (14, 15). Ena studien undersökte 
också muskelstyrkan och resultaten efter löpningen visade ingen skillnad i muskelstyrka 
mellan BCAA och placebo (14). En av de två studierna som gjordes på L-arginin visade 
effekt på prestation. Effekten kunde påvisas genom en ökning i VO2max efter 45 dagars 
användning (19, 20). Vassleproteinförtäring vid multisprinttester uppvisade en ökad 
medelhastighet jämfört med enbart intag av kolhydrater medan tester på deltagarna på 
ett elitcykelläger inte visade förbättrade resultat (21, 22). Inga signifikanta 
prestationsförändringar sågs för vassle eller kasein tillsammans med kolhydrater jämfört 
med enbart kolhydrater eller vid jämförelse kasein och vassle emellan vid ett längre 
cykelpass. Kasein uppvisade dock en positiv förändring i fett- och kolhydratoxidation 
jämfört med placebo, som inte kunde ses för vassleprotein (23). 
 
Dessa resultat pekar på att löphastigheten och muskelstyrkan hos uthållighetsidrottare 
inte påverkas av BCAA-intag varken före eller under den fysiska prövningen. Resultaten 
vid en längre tids användning av den enskilda aminosyran L-arginin visade ingen 
påverkan på hastigheten hos uthållighetsidrottare. En längre tids användning ökade 
dock den maximala syreupptagningsförmågan. Vassleproteinets betydelse är mer oklar 
då två studier som gjorts på cyklister inte visade någon ökad prestation medan 
multisprintprövningen indikerade att det kan finnas vissa fördelar med intag av vassle 
jämfört med ett kolhydratintag utan vassle (21, 22, 23). Studierna som genomfördes vid 
cykling respektive multisprint är inte direkt jämförbara med varandra eller med studier 
vid långdistanslöpning, eftersom olika muskelgrupper kan påverkas olika av 
träningsformerna. För att ytterligare undersöka vassleproteinernas betydelse för 
uthållighetsidrottare bör därför fler studier genomföras på olika typer av träningsformer 
med fokus på uthållighet med proteinintag före och under själva prövningen för att 
klargöra om det finns några direkta prestationsfördelar.  
 
Prestationer kan också speglas i en förbättrad återhämtningsförmåga. En av studierna 
visade på ökad prestation vid uthållighetstest på cykel efter vassleintag och 18 timmars 
återhämtning (18). En annan studie visade dock inga förändringar i återhämtning och 
prestation efter 5 dagars cykelträning och vassleintag (22). Den första studien visar på 
en direkt typ av återhämtning medan deltagarna i den andra studien tränar under tiden 
innan nästa mätning vilket kan leda till en större risk för påverkan på resultatet som inte 
är direkt kopplad till proteintillskottintaget. De motstridiga resultaten på effekten av 
vassleintag går i linje med andra, liknande studier där några visat att intag av protein 
tillsammans med kolhydrater ökar återhämtningen medan andra inte uppvisat någon 
förändring i jämförelse med enbart intag av kolhydrater (6). En stor del av förklaringen 
till de tidigare motstridiga resultaten har förklarats genom att energitillgången har varit 
ojämnt fördelad mellan protein och kolhydrater i de olika studierna. Denna skillnad kan 
dock inte ses vid de två tidigare jämförda studierna där de intagna dryckerna hade 
samma energiinnehåll (6, 18, 22). Denna observation indikerar att det kan finnas 
ytterligare förklaringar till skillnaden utöver energiintaget. Ingen av studierna som 
gjordes på BCAA-intag undersökte effekt på återhämtning och det kan därför inte 
uteslutas att BCAA kan påverka återhämtningen (14, 15).  
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5.2 Kroppspåverkan 
 
Ingen signifikant påverkan har kunnat ses gällande proteinintag och uppskattad ömhet 
i musklerna efter uthållighetsprövningar i de två studier som undersökt denna aspekt 
(14, 15). Uppskattningar av upplevd ansträngning gjordes också i några av studierna. 
Inga skillnader mellan proteinintag och placebo kunde heller ses i dessa studier (14, 15, 
21). Detta kan tyda på att de uppskattade upplevelserna inte påverkas även om 
prestationen påverkas vilket kan styrkas med studier som undersökt effekten av  
kombinationsintag av proteiner och kolhydrater och som inte heller visade någon effekt 
på upplevd muskeltrötthet (11).   
 
Muskelskador är ett vanligt problem vid uthållighetsträning under en längre tid (14, 16). 
Förebyggande av muskelskador kan leda till att prestationsförmågan hos 
uthållighetsidrottare påverkas indirekt. Två av studierna undersökte om BCAA kan 
förebygga uppkomsten av muskelskador före respektive under ett långlopp, inga 
skillnader kunde ses i någon av fallen jämfört med att inte inta BCAA (14, 15). Inga 
skillnader kunde heller ses vid intag av vassle och kolhydrater jämfört med bara 
kolhydrater på de markörer som användes för att mäta muskelskador (18, 22). Samtliga 
studier som undersökte påverkan på muskelskador vid uthållighetsträning och 
proteinintag av olika slag visade att muskelskador inte kan förebyggas med hjälp av 
protein eller aminosyratillskott (14, 15, 18, 22). Andra studier har dock visat att 
proteinintag kan minska muskelskador och att löpare kan genom att inta protein före, 
under eller strax efter en fysisk prövning, förebygga muskelskador (24). En noggrannare 
granskning mellan de studier som jämförts i detta arbete och övriga studier, som pekar 
på motsatt resultat, kan eventuellt ge fler indikationer gällande sambandet mellan 
proteinintag och muskelskador.  
 
En studie som undersökte om oxidativ stress kunde förebyggas genom intag av protein- 
och kolhydrater eller enbart kolhydrater. Resultaten, visade att både kolhydrater och 
proteiner bidrar till en minskad oxidativ stress i kroppen hos ultramaratonlöpare efter 
två månaders användning. Detta kan minska risken för inre skador i kroppen (16).  

5.3 Olika typer av tillskott 
 
Endast en av studierna undersökte skillnaden i effekt mellan två olika proteintillskott 
och resultaten visade på en marginell fördel för kaseintillskott jämfört med vassletillskott 
(23). Kasein visade sig öka fettoxidationen och minska kolhydratoxidationen i högre grad 
än vassleprotein något som antas korrelera med en prestationsförbättring mellan kasein 
och placebo som inte kunde ses mellan vassle och placebo. Jämförelsen mellan kasein 
och vassle är intressant eftersom effekten av kasein brukar ses efter en längre tids 
användning medan vassle ger mer direkta effekter (3). Den studie som visade på resultat 
till kaseinets fördel höll på under 2 timmar och det kan indikera att kasein också har en 
viss effekt efter en förhållandevis kort tid (23). Effekterna av kasein och vassle är särskilt 
intressanta för uthållighetsidrottare eftersom de fysiska prövningar de utsätter sig för 
ofta pågår under en längre tid och därför kan det vara värdefullt att titta på skillnader i 
prestation mellan vassle och kasein under en längre uthållighetsprövning. Utöver detta 
resultat är det svårt att dra några övriga slutsatser mellan tillskotten eftersom ingen av 
de övriga studierna använt sig av kaseintillskott i prövningarna.  
 
I de studier som använt vassletillskott varierar studieutformningarna och de olika 
resultaten visar bland annat på ökad oxidativ stress, ökad proteinsyntes och ökad 
prestation (16-18, 21). Vid jämförelse av resultaten i dessa studier har vissa fördelar synts 
vid intag av vassleprotein jämfört med intag av enbart kolhydrater eller placebo. Sätts 
detta i förhållande till den jämförande studien som visar på fördelar med användning av 
kasein resulterar det i en intressant frågeställning – Kan kasein visa sig ge ännu fler 
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fördelar? (23) Fler studier bör göras för att undersöka eventuella fördelar med 
användning av kasein framför vassle på andra funktioner än fett- och 
kolhydratoxidation. 

5.4 Könsskillnader  
 
Studier görs i betydligt högre grad på män än på kvinnor vilket framgår även av detta 
arbete. Endast 2 av de 10 originalartiklarna som jämförs i denna studie har kvinnliga 
deltagare. Dessa två studier utgörs av totalt 93 deltagare varav endast 11 är kvinnor vilket 
visar på ytterligare snedfördelning av könen i studieunderlaget (14, 16). Forskningen 
utgår istället från att resultatet i studierna kan appliceras på båda könen då inget annat 
nämns i diskussionerna och slutsatserna. Detta återspeglas också i 
kostrekommendationerna för proteinintag som inte är könsbaserade utan istället 
viktbaserade (4). Underlaget gällande skillnader mellan män och kvinnor i samband med 
uthållighetsträning och proteintillskott är alltså väldigt begränsat och därför förblir 
frågan om det finns en skillnad i effekt mellan könen obesvarad tills dess att fler studier 
genomförts. 

5.5 Tidpunkt för intag 
  
Av de 10 utvalda artiklarna var 7 stycken utformade så att deltagarna intog 
proteintillskotten före den fysiska prövningen och för 3 av dessa studier fortlöpte intaget 
under prövningen (14-16, 19-21, 23). Dessa försök gjordes primärt för att se på 
förebyggande effekter eller prestationseffekter. Resultaten från prövningarna visade att 
de långtidsstudier som granskats uppvisade positiva förändringar (16, 19). 
Korttidsstudierna uppvisade däremot inga skillnader gentemot tillskotten utan 
proteininnehåll (14, 20). I de studier där tillskott intogs både före och under träningen 
var resultaten delade. I den första studien syntes inga signifikanta förändringar medan 
de två andra studierna uppvisade vissa prestationsförbättringar (15, 21, 23). En studie 
var utformad så att protein enbart intogs under själva träningspassen och studien 
uppvisade inga skillnader i jämförelse med placebo (22). Dessa iakttagelser är 
intressanta eftersom resultaten från studierna tyder på att det kan finnas fördelaktiga 
effekter med en regelbunden långtidsanvändning av proteintillskott och det skulle vara 
intressant med ytterligare studier som undersöker fler olika potentiella effekter.    
 
Proteinsyntesen är, som tidigare nämnts, en viktig faktor ur muskelbyggande- och 
energisynpunkt för idrottare och kan indirekt kopplas till prestationen. Det är intressant 
att se på förändringar i kvävebalans, proteinsyntes och proteinnedbrytning jämfört med 
tidpunkten för intag eftersom forskningen allt mer lutar mot att tidpunkten för intag har 
en stor betydelse för proteinsyntesen (3, 11). Två av studierna har fokuserat på dessa 
processer och båda uppvisar en ökad proteinsyntes och därmed en förbättring i 
kvävebalans vid intag av protein inom 2 timmar efter träning (17, 18). Detta kan styrkas 
med liknande studier och viss forskning tyder också på att ett intag tidigast 3 timmar 
efter träning inte ger någon positiv effekt på proteinsyntesen samt 
kostrekommendationer som rekommenderar intag 0-2 timmar efter träning (6, 10, 11). 
En av de jämförda studierna visade också tecken på att FSR inte påverkas lika positivt 
om inte kolhydratintaget är tillräckligt (18). På senare tid har teorier framkommit om att 
låga glykogennivåer till följd av begränsat kolhydratintag ökar FSR på 
mitokondrieprotein vilket denna studie motbevisar (6, 18). Det behövs dock fler studier 
för att helt kunna avfärda teorin. 
 
En jämförelse mellan studierna av proteinintag före och efter ett uthållighetspass visar 
att proteinintag efter ett träningspass är viktigt då det påverkar proteinsyntesen och 
kvävebalansen. Proteinintag före en uthållighetsprövning visar inga tecken på direkta 
fördelar men intag under en längre period kan påverka prestationsförmågan positivt. 
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5.6 Metoddiskussion 
 
Kost och hälsa är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och många människor 
väljer aktivt att börja träna för att må bättre. Inom hälso- och sjukvård rekommenderas 
många patienter idag att förändra sin livsstil till en mer aktiv sådan eftersom det har visat 
sig resultera i många olika hälsofördelar. Bland aktiva människor och elitidrottare har 
protein som tillskott blivit allt mer populärt och den här studien har gjorts för att se om 
det finns stöd i vetenskapliga studier för att proteintillskott i samband med träning hos 
uthållighetsidrotter kan öka prestationsförmågan och ge positiva effekter på 
muskelvävnad.  
 
I de inledande PubMed-sökningarna användes filter med 10- och 5-årsspann, detta för 
att se hur stort utbud av artiklar som fanns med fokus på långdistanslöpning. Det visade 
sig finnas ett begränsat antal studier gjorda direkt på långdistanslöpning i kombination 
med proteintillskott. Senare sökningar gjordes istället med fokus på uthållighetsträning 
för att kunna använda nyare artiklar och på så sätt få en uppdaterad översikt över 
ämnesområdet. I sökningen återfinns därför också studier gjorda på cyklister, 
multisprinters och fotbollsspelare. Resultat för dessa atleter är inte direkt jämförbara 
med långdistanslöpare men kan ändå ge en ökad förståelse om hur uthållighet och 
muskler påverkas vid intensiv, långvarig träning i kombination med proteintillskott.   
 
Alla undersökningar i den här studien har gjorts på erfarna idrottare (14- 23). Det skulle 
också vara intressant att jämföra hur tillskott av protein påverkar mindre erfarna 
idrottare, där muskelcellerna inte förändrats i samma utsträckning till följd av 
uthållighetsträning, något som kan ses hos erfarna idrottare. Det är dock svårt att göra 
en sådan jämförelse vid uthållighetsträning eftersom det krävs en viss nivå av träning 
innan en person klarar av att genomföra längre lopp som t.ex. ett maraton. 
 
Studierna som undersökts i arbetet har utformats efter två olika experimentsdesigner. 
Den ena designen var utformad så att försökspersonerna delades in i grupper där varje 
grupp intog tillskott i någon form eller placebo och i dessa studier deltog 18-52 
försökspersoner (14-16, 19, 22). Den andra designen konstruerades istället så att 
samtliga deltagare intog flera preparat efter varandra med en wash out-period emellan. 
I dessa studier deltog 8-12 försökspersoner (17, 18, 20, 21, 23). Den första designen är 
enklare att genomföra eftersom de fysiska testerna bara behöver genomföras vid ett 
tillfälle och därmed är det inte lika tidskrävande. Den andra designen kräver också att 
deltagarna följer kostscheman för att kunna säkerställa att förutsättningarna är 
densamma vid de olika testerna. Den andra designens krav på tid och resurser kan vara 
en orsak till att antalet försökspersoner skiljer sig mellan de två studiedesignerna. En 
viktig fördel för den andra studiedesignen är att samma personer testas för olika tillskott 
och därför är de fysiska förutsättningarna lika och resultaten från intagen blir lättare att 
jämföra än vid användning av olika testpersoner. Det kan dock vara svårt att genomföra 
den andra typen av experiment på hårdare fysiska prövningar som t.ex. ultramaraton 
som kräver mycket förberedelser och lång återhämtning för att kunna uppnå lika och 
jämförbara utgångslägen för deltagarna. Sammanfattningsvis är den ena designen 
enklare att genomföra men resultaten kan vara svårare att tolka på grund av att fysiska 
förutsättningar kan skilja sig i större grad. Den andra designen är svårare att genomföra 
men kan ge ett tydligare resultat dock har denna designtyp mindre antal deltagare i det 
här arbetet och det kan därför fortfarande vara svårt att se tydliga mönster i resultatet.  
 
Alla studier utom en har använt sig av p-värdet <0,05 för att avgöra den statistiska 
signifikansen och de två olika experimentsdesignerna som använts skiljer sig därmed 
inte något vidare ur den aspekten (14-22). Den studien som inte använde p-värde <0,05 
använde istället ett 90 %-igt konfidensintervall (23). 
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6. Slutsats 

Resultaten från de studier som jämförts visar att varken prestationsförmågan eller 
förebyggandet av muskelskador hos uthållighetsidrottare påverkas vid intag av protein. 
En längre tids användning av L-arginin ökade dock den maximala 
syreupptagningsförmågan och vassleproteinintag visade sig minska oxidativ stress, 
något som indirekt minskar uppkomst av muskelskador. Den enda jämförande studien 
mellan olika proteintillskott visade på fördelar med användning av kaseinprotein jämfört 
med vassleprotein vid uthållighetsträning, resultat som inte är i linje med liknande 
studier. Endast 2 av de 10 studierna som granskades i detta arbete hade kvinnliga 
försökspersoner. Dessa 2 studier hade dessutom få kvinnliga försökspersoner i 
jämförelse med antalet manliga. Detta ger ett för tunt underlag för att kunna dra några 
slutsatser om det föreligger skillnader mellan könen gällande effekten av proteinintag på 
uthållighetsidrottare. Resultaten från undersökningarna på proteinintag före och under 
träning eller tävling visar att långvarigt proteinintag kan påverka kroppen positivt medan 
ett kortvarigt intag innan träning inte har någon påverkan. Studier som undersökt 
proteiners effekt på återhämtning och prestation vid intag efter uthållighetsprövningar 
har gett olika resultat. Den ena studien uppvisade inga effekter medan den andra 
uppvisade ökad prestationsförmåga. Sammanfattningsvis verkar protein inte påverka 
prestationsförmågan eller förebyggandet av muskelskador hos uthållighetsidrottare vid 
intag före eller under ett träningspass. Fördelar med proteinanvändning kan dock ses 
med avseende på oxidativ stress och långsiktigt användande av L-arginin kan öka den 
maximala syreupptagningsförmågan. Effekten på återhämtning- och 
prestationspåverkan visade inga entydiga resultat. Uthållighetsidrottare behöver således 
inte inta proteintillskott i syfte att öka prestationen eller förebygga muskelskador.  
 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Martin Burman som med sin kunskap och 
erfarenhet guidat mig genom hela mitt arbete och kritisk granskat arbetet på ett mycket 
förenklande, förklarande och pedagogiskt sätt.  
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