
i 

 

 

Icke-steroida anti-inflammatoriska 

läkemedels inverkan på 

skelettmuskulaturen i samband med 

styrketräning     

Systematisk litteraturöversikt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Alexander Engdahl 

Handledare: Haris Pojskic´ 

Examinator: Marie Alricsson 

Termin: VT20 

Nivå: Kandidat

Kurs kod: 2IV10 

 

 

  



ii 

 

Abstrakt 

Bakgrund: För att bibehålla ett liv med en hög livskvalité är det viktigt att ha en tillräcklig 

muskelstyrka för att klara av vardagen och minska skador. Styrketräning kan utveckla 

skelettmuskulaturen och anses vara ett populärt träningssätt. Användningen av icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har ökat inom idrotten. Forskningsläget var 

sparsamt bland den yngre befolkningen, men mer forskning fanns inom området på den äldre 

befolkningen. Dock saknades forskning kring påverkan av olika doser under en längre 

användningsperiod.  

Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att granska användandet av preparaten (NSAID) och 

tydliggöra vilken effekt dessa hade på styrkeutveckling, skelettmuskeltillväxt och signaler i 

skelettmuskulaturen i samband med styrketräning. 

Metod: Den systematiska litteraturöversikten skapades med publikationer från databaserna 

Pubmed och SPORT Discus där 86 studier identifierades. För att kunna besvara 

frågeställningen resulterade det i nio studier totalt. De valda studiernas validitet bedömdes 

och samtliga var av god kvalité. 

Resultat: Äldre runt 65 år undersöktes i fem av nio studier då alla förutom en inte påvisade 

någon skillnad i skelettmuskulaturen medan en påvisade en signifikant positiv effekt i 

muskelmassa vid intag av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel i jämförelse med 

placebo. De resterande fyra studierna var gjorda på yngre individer runt 25 år och spretade 

åt olika håll. Där de visade på att ingen skillnad fanns i att det blev en minskad 

styrkeutveckling och skelettmuskeltillväxt och att det hämmar signaler men att individerna 

även orkar utföra ett större arbete med läkemedlen.  

Slutsats: För yngre individer visade preparaten ha en hämmande effekt på muskeltillväxten 

men för äldre individer verkade inte muskeltillväxten påverkas.  

 

Nyckelord: Acetaminophen, ibuprofen, motståndsträning, muskelhypertrofi, naproxen, 

styrka 
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Abstract 
 

Background: To maintain a life with a high quality of life, it is important to have sufficient 

muscle strength to cope with everyday life and reduce injuries. Strength training can develop 

skeletal muscle and is considered a popular exercise method. The use of non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) has increased in sports. The research situation was sparse 

among the younger population, but more research was found in the field of the older 

population. However, there was no research on the effect of different doses over a longer 

period of use. 

Purpose: The purpose of the literature review was to examine the use of the preparations 

(NSAIDs) and to clarify their effect on strength development, skeletal muscle growth and 

signals in the skeletal muscle in connection with strength training. 

Method: The systematic literature review was created with publications from the Pubmed 

and SPORT Discus databases, where 86 studies were identified. In order to answer the 

question, it resulted in nine studies in total. The validity of the selected studies was assessed, 

and all were of good quality. 

Results: Elderly people around the age of 65 were examined in five of nine studies, all 

except one showing no difference in skeletal muscle, while one showed a significant positive 

effect in muscle mass when taking non-steroidal anti-inflammatory drugs compared to 

placebo. The remaining four studies were done on younger individuals around 25 years of 

age and spread in different directions. Where they showed that there was no difference in 

the fact that there was a decrease in strength development and skeletal muscle growth and 

that it inhibited signals but that the individuals also can do a greater work on the drugs. 

Conclusion: For younger individuals, the preparations were shown to have an inhibitory 

effect on muscle growth, but for older individuals, muscle growth did not appear to be 

affected. 

 

Keywords: Acetaminophen; hypertrophy; Ibuprofen; Naproxen; strength; resistance-

trainin
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1. Lista över begrepp 

1RM 

En repetition max, den belastning som lyfts endast engång, för att mäta styrkeutveckling. 

Acetaminophen (NSAID) 

Receptfritt finns i Alvedon och Panodil. 

Atrogin-1 

Protein som skapas i samband med muskelförtvining. 

FOXO3A 

Protein som är gynnande för cellernas välmående och korrelerar med livslängd.  

Ibuprofen (NSAID) 

Receptfritt på apotek. 

mTORC 

Enzymkomplex som styr muskeltillväxt. 

Myogenin (MRF4) 

Signalering som påverkar tillverkning eller reparation av muskelvävnad. 

Myosatin 

Signalerar till musklerna att hämma tillväxt. 

Naproxen (NSAID) 

Receptfria och receptbelagda varianter. 

NSAID 

Icke-steroida antiinflammatoriska medel, hämmar inflammation och smärtsignalering. 

Tvärsnitsarea 

Sättet att se om en muskel har växt i storlek.  
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2. Inledning 

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) används idag i sporter för att 

utövaren skall öka sin smärttröskel för att skapa en fördel då smärta kan vara ett hinder för 

prestation (Lippi et al, 2006; Brewer et al. 2014). NSAID är inte klassat som dopning inom 

World Anti-Doping Agency (WADA). Då idrottare kan få övertag av intag utan att förlora 

medvetenhet eller sensorisk uppfattning finns talare för att NSAID skall anses som dopning 

(Lippi et al. 2014). Även om en del använder preparaten för ett övertag används NSAID 

oftast där skador och sjukdomar har uppkommit för att klara av styrketräningen och återgå 

till frisk status. Styrketräning är i tiden och ses som ett populärt träningssätt och är viktigt 

för att bibehålla ett liv med en hög livskvalité med flera påföljder så som ökad balans 

(Abernethy et al. 1994). Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att se vad 

befintlig forskning påvisar om hur NSAID påverkar styrkeutveckling, skelettmuskeltillväxt 

och signaler i skelettmuskulaturen i samband med styrketräning. Flera argument kan 

framläggas för varför det är viktigt med denna översikt, bland annat för att en stor andel 

idrottare använder sig utav NSAID (De Rose et al. 2006; Warner et al. 2002; Holmes et al. 

2013). Förbrukningen av NSAID ökar snabbare inom idrotten gentemot den vida 

befolkningen i stort, vilket ökar vikten av att kartlägga hur intag påverkar (Alaranta et al. 

2008). Då flera farliga bieffekter har påvisats vid ett kontinuerligt intag (Läkemedelsverket. 

2016; Ryder et al. 2001), vilket gör att det är viktigt att se om preparaten hämmar 

styrkeutveckling, skelettmuskeltillväxt och signaler i skelettmuskulaturen i samband med 

styrketräning, som skulle kunna hämma den ökade kurvan av användning. I denna 

systematiska litteraturöversikt kommer studier framtagna ur Pubmed och SPORT Discus 

presenteras. Nio artiklar inkluderats och granskades för att skapa en tydlig bild över 

resultatet och dess slutsatser. I översikten kommer information om NSAID och deras 

prevalens inom idrottens värld och hur denna ökar. Även vikten av styrketräning och vilka 

positiva effekter som kan följa. Vad som behöver bli tydligare inom forskningsområdet och 

vilket intag av preparaten som rekommenderas eller skall undvikas enligt studiernas 

slutsatser för män och kvinnor runt 25 samt 65 års ålder.  

Tidigare forskning som har gjorts inom forskningsområdet är där en hämmande effekt av 

styrkeutveckling där kontinuerlig dosering av NSAID intagits (Sherk et al. 2017). Även hur 

muskelprotein syntesen är beroende av signaler som för att skapa sin återbyggnad (McGlory 

et al. 1985). I slutet av arbetet kommer en sammanfattande slutsats presenteras samtagen av 

dem inkluderade studierna.  
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3. Bakgrund 

För att bibehålla ett liv med en hög livskvalité är det viktigt att ha en tillräcklig muskelstyrka 

för att klara av vardagen och minska skador (Henriksson et al. 2016). Styrketräning är ett 

bra sätt att utveckla sin skelettmuskulatur och ses vara ett populärt träningssätt (Abernethy 

et al. 1994). Träningen motverkar även det naturliga fenomenet sarkopeni 

(muskelförtvining) som inträffar vid högre ålder vilket leder till sarkopeni på ca 1 % av sin 

muskelmassa årligen (Mitchell et al. 2012). Skador och sjukdomar som drabbar yngre kan 

leda till muskelinaktivitet där följden blir muskelförtvining som behöver kontras med 

återbyggande av sin skelettmuskulatur. Dock återhämtar sig äldres muskulatur långsammare 

än de yngres (Suetta et al. 2009).   

 

3.1 Skelettmuskulaturens styrkeutveckling, skelettmuskeltillväxt och signaler 

För att en individ skall utveckla sin skelettmuskulatur behöver denna utsättas för en stress i 

form av ett arbete. Detta i form av en belastning som den inte är van vid, även kallad för 

”Principle of progressive overload” som leder till tillväxt i skelettmuskulaturen under 

viloperioderna mellan träningspassen om muskeln får tillräcklig näring i form av energi  

och vila (Wilmore et al. 2015). Stressen som skapas i musklerna efter utfört arbete startar 

muskelproteinsyntesen som bidrar till att återuppbygga kroppens skadade muskelvävnad, 

som signaleras med hjälp av regulatorer med olika inverkan (McGlory et al. 1985). Signaler 

som undersöks är tillväxt regulatorer myogenin (MRF4) och myosatin, mTORC signaler 

samt förtvinings regulatorer FOXO3A och atrogin-1.  

 

3.2 NSAID egenskaper 

Efter utsatt stress skapas prostaglandin som signalerar att en inflammation skall skapas för 

att läka den skadade vävnaden. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) 

hämmar tillverkningen vilket hämmar inflammationer (Läkemedelsverket. 2016). En 

inflammation medför svullnad, smärta, ömhet, rodnad och rörelsebegränsningar. Idrottare 

använder vanligtvis preparaten vid idrottsskador, muskel- och seninflammationer eller när 

de försöker få ett övertag (Lippi et al, 2006; Brewer et al. 2014). Hos dem äldre används 

oftast NSAID för att skapa en möjlighet till träning då smärta kan vara ett hinder. 
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NSAID finns i flera olika former som tablett, brus, kapslar, stolpiller, gel, sprej och i flytande 

form. Det finns flera olika läkemedel som ingår under samlingsnamnet; vilka är 

Acetylsalicylsyra, Diklofenak, Ibuprofen, Flurbiprofen, Nabumeton och Naproxen 

(Läkemedelsverket. 2016). Som alla läkemedel finns det biverkningar och de vanligaste är 

magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet och synrubbningar, 

men det skapas också framförallt en stress på levern (Läkemedelsverket. 2016). 

Överdosering av Paracetamol har visats i Storbritannien vara den vanligaste anledningen till 

leversvikt (Ryder et al. 2001). Tidigare forskning som gjorts på möss där kontinuerlig 

dosering av NSAID har givits en negativ tillväxt i musklerna påvisats (Sherk et al. 2017). 

 

3.3 Tidigare forskning 

Anledningen till skapandet av denna systematiska litteraturöversikt är att i utvecklingsländer 

är NSAID det vanligaste använda läkemedlet (Motola et al. 2014) och kan ses öka signifikant 

inom elitidrotten gentemot den vanliga befolkningen, men kunskapen om hur NSAID-

preparat påverkar muskeltillväxten är inte helt kartlagt (Alaranta et al. 2008). Flera 

undersökningar har utförts för att se hur vanligt NSAID är inom idrotten. En undersökning 

som gjordes under sydamerikanska spelen påvisade att utav 234 atleter som medverkade 

använde 36,9 % sig utav icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel innan eller direkt efter 

tävlingen (De Rose et al. 2006). Flera ytterligare undersökningar har gjorts även på college-

atleter där prevalensen av användandet var stort (Warner et al. 2002; Holmes et al. 2013). 

Forskningsläget är i dag sparsamt då ytterligare undersökningar behövs göras på yngre 

tränade individer då i dagsläget är överrepresenterat av den äldre befolkningen. Forskningen 

behöver också undersöka mängd och dos över en längre period för att skapa en bredare 

förståelse för användandet i samband med styrketräning. Denna systematiska 

litteraturöversikt skall skapa en tydlig överblick över studier som kan göra det tydligt hur 

skelettmuskulaturen påverkas. 

Användandet av NSAID inom sport är ett hett ämne med många åsikter, där potentiella 

bieffekter och om hur preparaten kan liknas som dopning diskuteras. NSAID läkemedel är 

för närvarande inte klassat som dopning inom World Anti-Doping Agency (WADA) men 

det finns dem som vill tänka om (Lippi et al. 2014). I denna systematiska litteraturöversikt 

kommer styrkeutveckling, skelettmuskeltillväxt och signaler i skelettmuskulaturen i 

samband med styrketräning med NSAID dosering.   
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4. Syfte  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är granska vetenskaplig litteratur inom 

användandet av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och vilken effekt dessa har på 

styrkeutveckling, skelettmuskeltillväxt och signaler i skelettmuskulaturen i samband med 

styrketräning. 
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5. Metod 

För att inneha tillräkligt många artiklar och kunna besvara frågeställningen användes 

databaserna Pubmed och SPORT Discus. För att en artikel skall bli inkluderad skulle dessa 

vara; en klinsik studie, peer review, artiklar skriven på engelska en kvalitétsbedömining på 

tre poäng eller över (se tabell 1) och vara relevanta för syftet. De skulle även vara 

kådningsbara under rubrikerna; testpersoner, övningstyp, preparat, intensitet, frekvens, 

duration, testparametrar och resultat. Alla studier som har blivit utvalda i denna systematiska 

litteraturöversikt är etiskt godkända och har påvisat i sina arbeten ett väldokumenterat etiskt 

forskningssätt. Mesh-termer skapades med hjälp utav bakgrundsforskningen och 

artikelsökningen gjordes innan 15 mars, 2020. Ett flödeschema över sökningsprocessen 

visas i figur 1 och beskriver hur de nio artiklarna i den systematiska literaturöversikten togs 

fram. I databasen Pubmed användes sökstängen (Effectsof anti-inflammatorydrugs OR 

nsaid OR COX Inhibitor) AND (Muscularhypertrophy OR Skeletal muscle) AND 

(weighttraining OR resistancetraining) där även ett filter var aktiverat för att endast visa 

kliniska studier. I sökningen som gjordes i SPORT Discus användes söksträngen ”nsaids or 

non-steroidal anti-inflammatorydrugs AND weighttraining or resistancetraining or 

strengthtraining”. 

 

 

Figur 1. Flödesschema över sökningsprocessen. 

1
# Artiklar identifierade genom databasskökning n = 86

2
# Artiklar efter att dubletter tagits bort n = 83

3
# Artiklar som överses med abstrakt n = 83

4
# Artiklar som tagits bort efter abstrakt n = 66

5
# Artiklar som granskas i fulltext n = 16

6
# Artiklar som tagits bort efter fulltext n = 7

7
# Artiklar som används i den systematiska literaturöversikten n = 9



   

 

8 

 

Tabell 1. En egenskattad validitetstabell gjord med hjälp av SBU mall för randomiserade studier, studierna kan antingen få 0 eller 1 där totalen 

kan bli 6. Hög total påvisar hög kvalité (SBU. 2019). 

Studie Beskrevs den 

randomiserade 

proceduren? 

Grupperna 

jämförbara 

under start 

tester? 

Var testledarna 

blinda för vilka 

grupper som 

testades? 

Minst 80% av 

testpersonerna 

slutförde? 

Durationen 

längre än 4 

veckor? 

Beskrevs 

effekten i 

studien? 

Total 

D´Lugos et al. 2018 0 1 0 1 1 0 3 

Dideriksen et al. 2016 0 1 0 1 1 0 3 

Krentz et al. 2008 0 1 0 1 1 0 3 

Lilja et al. 2018 1 1 0 1 1 0 4 

Petersen et al. 2011 1 1 1 1 1 1 6 

Silvestre de Azevedo 

Martins et al. 2019 

1 1 1 1 0 0 4 

Trappe et al. 2011 0 1 0 1 1 0 3 

Trappe et al. 2016 0 1 0 1 1 0 3 

Trappe et al. 2013 0 1 0 1 1 0 3 
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6. Resultat 

Litteraturöversikten resulterade i 86 potentiella artiklar efter att dubbletter tagits bort 

kvarstod 83 artiklar. Abstrakten undersöktes och kvar stod 16 artiklar som undersöktes 

detaljerat vilket resulterade i ytterligare sju exkluderingar då deras innehåll inte var relevant 

för syftet eller att testobjekten inte var på människor. Efter granskningen kvarstod nio 

artiklar som användes i denna systematiska litteraturöversikt. Totalt undersöktes över 200 

testpersoner i artiklarna. Båda könen undersöktes och i flera åldersgrupper, de yngsta var 

ifrån 24,6 ± 5,5 år och äldsta 69 ± 7 år. Testpersonernas träningsbakgrund i studierna var 

allt ifrån otränade, vardagliga motionärer, regelbundna styrkeutövare och i en artikel var 

dem osteoarthritispatienter. I tabell 2 visas alla inkluderade artiklar och dess egenskaper. 

Artiklarna som inkluderats använde sig tre utav olika icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedelibuprofen, Acetaminophen och Naproxen. Preparaten gavs i olika doseringar och 

testgrupperna jämfördes i alla studier med grupper som gavs placebo.  

 

6.1 Styrkeutveckling 

Fyra studierna visade ingen skillnad i styrka som mättes i 1RM tester (Dideriksen et al. 2016; 

Krentz et al. 2008; Petersen et al. 2011; Trappe et al, 2011). Det visades att uthålligheten i 

musklerna ökade när Naproxen intogs innan horisontal bänkpress hos unga tränade män, där 

resultatet blev en ökning på 12% (Silvestre de Azevedo Martins et al. 2019). 

 

6.2 Skelettmuskeltillväxt 

Låg dos av ibuprofen hos unga otränade män och kvinnor påvisade ingen skillnad i 

muskeltillväxt (Krentz et al. 2008). Samma resultat hos äldre friska män och kvinnor där 

intaget var snäppet högre visades i (Dideriksen et al. 2016; Petersen et al. 2011; Trappe et 

al. 2011). I motsatsen till dessa har intag av Acetaminophen bland unga män och kvinnor 

påvisats resultera i en försämrad muskeltillväxt (Lilja et al. 2018). Även hos den äldre friska 

män och kvinnor populationen har motsägande resultat iakttagits där en ökning av 

muskeltillväxten uppmättes (Trappe et al. 2016). 

 



   

 

10 

 

6.3 Signalering 

Intag av Ibuprofen eller Acetaminophen hos äldre män ock kvinnor påvisade att ingen 

skillnad skelettmuskulaturens tillväxta regulatorer myogenin och myosatin samt förtvinings 

regulatorer FOXO3A och atrogin-1 (Trappe et al. 2013). I kontrast och vid en högre dos av 

Acetaminophen kunde man se att mTORC signaleringen hämmades (D´Lugos et al. 2018). 
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Tabell 2. Egenskaperna hos dem nio inkluderande artiklarna. 

Författare och 

utkomstvariabel 

Testpersoner Övningstyp Preparat Intensitet Frekvens Duration Testparametrar Resultat 

D´Lugos et al. 2018 

 

Signaler i 

skelettmuskulaturen 

 

 

Män 

vardagliga 

motionärer: 

EG (n = 9; 25 

± 1år); KG 

(n = 9; 25 ± 

1år) 

Ensidig 

knäextension 

EG; 1000 mg 

Acetaminophen 

KG; placebo; 

Intag av preparat 

fyra gånger innan 

och en gång efter 

övning 

 

8 x 10 @ 

65% RM 

1 dag / 

vecka 

8 veckor Biopsi avlateral 

del av m. 

vastuslateralis 

med en 5 mm 

Bergström 

biopsi nål 

KG>EG 

Acetaminophen 

intag hämmar 

kroppens 

signaler av 

mTORC 

signifikant 

gentemot 

placebo 

Dideriksen et al. 2016 

 

Skelettmuskeltillväxt 

Män äldre; 

EG (n = 8; 

69± 7 år); 

KG (n = 11; 

69 ±7 år) 

2 veckor in 

mobilisering följt 

av 6 veckors 

träning med 

knäextension samt 

benpress 

EG; 600 mg 

Ibuprofen 

KG; placebo; 

Intag av preparat 

två gånger om 

dagen 

 

3-4 x 12 @ 

80 % RM 

3 dagar / 

vecka 

8 veckor Magnetröntgen 

för att få fram 

tvärsnittsarea av 

Quadriceps 

EG = KG 

Ingen skillnad i 

tvärsnitsarea, 

båda över 

startvärden 

innan in 

mobilisering 

Krentz et al. 2008 

 

Styrkeutveckling och 

Skelettmuskeltillväxt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tränade män 

och kvinnor; 

EG (n = 18; 

24,1± 0,6 

år); KG (n = 

18; 24,1± 0,6 

år) 

Biceps curls EG; 200 mg 

Ibuprofen  

KG; placebo; Intag 

av preparat två 

gånger om dagen 

 

 

3 x 8-10 

koncentrisk 

@ 70% 

RM; 3 x 4-

6 

excentrisk 

@ 100% 

RM 

5 dagar / 

vecka 

6 veckor Ultraljud för att 

få fram 

tvärsnittsarean 

av m. biceps 

brachii (Aloka 

SDD-500, 

Tokyo, Japan) 

och kontrollerat 

RM test för 

styrka 

 

 

 

 

 

 

 

EG = KG 

Ingen skillnad i 

tvärsnitsarea; 

EG = KG 

Ingen skillnad i 

muskelstyrka 
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Lilja et al. 2018 

 

Styrkeutveckling och 

Skelettmuskeltillväxt   

Otränade 

friska män 

och kvinnor; 

EG (n = 15; 

27 ± 5 år); 

KG (n = 16; 

26 ± 4 år) 

Knäextension; med 

en (FW) och vanlig 

(Ws)  

EG: 1200 mg 

Ibuprofen  

KG; 75 mg 

Acetylsalicylicacid; 

Intag av preparat 

dagligen 

Fw; 4 x 7  

Ws; 4 x 8-

12; Båda 

utfördes till 

muskulär 

utmatning 

2-3 dagar 

/ vecka 

8 veckor Magnetröntgen 

för att få fram 

tvärsnitsarean 

(Tesla Siemens 

Magneton Area 

unit) samt RM 

tester 

EG<KG 

tillväxt i 

tvärsnitsarea 

samt 

muskelstyrka 

Petersen et al 2011 

 

Styrkeutveckling och 

Skelettmuskeltillväxt   

Osteoarthritis 

patienter män 

och kvinnor; 

EG1 (n = 12; 

61,7 ± 5,2 

år); EG2 (n = 

12; 62,2 ± 

3,4 år); KG 

(n = 12; 63,1 

± 4,7 år) 

Knäextension; Ben 

press 

EG1; 600 mg 

Ibuprofen  

EG2; 500 mg 

glucosamin 

KG; placebo; Intag 

av preparat två 

gånger dagligen 

4 x 15 @ 

70 -80 % 

RM 

3 dagar / 

vecka 

12 

veckor 

Magnetröntgen 

för att få fram 

tvärsnitsarean 

(Signa Horizon 

1,5T) samt RM 

tester 

EG1 = EG2 = 

KG tillväxt i 

tvärsnitsarea; 

muskelstyrkan 

ökade med en 

försumbar 

effekt i EG1 

och EG2 

jämfört med 

KG 

Silvestre de Azevedo 

Martins et al. 2019 

 

Styrkeutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tränade män; 

EG (n = 11; 

24,6± 0,6 

år); KG (n = 

11; 24,6± 5,5 

år) 

Horisontal 

bänkpress 

EG; 500 mg 

Naproxen 

KG; placebo; Intag 

av preparat innan 

träning 

3 x 

muskulär 

utmatning 

@ 90 % 

RM 

1 dag / 

vecka 

1 vecka Jämförde arbetet 

utfört mellan 

grupperna 

EG> KG i 

totalt arbete 

utfört med 12 

%  
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Trappe et al. 2011 

 

Styrkeutveckling och 

Skelettmuskeltillväxt   

Äldre friska 

män och 

kvinnor; EG1 

(n = 13; 64 ± 

1 år); EG2 (n 

= 11; 64 ± 1 

år); KG (n = 

12; 67 ±5,5 

år) 

Bilateral 

knäextension 

(Cybex Eagle, 

Medway, MA) 

EG1; 400 mg 

Ibuprofen  

EG2; 1500mg 

Acetaminophen 

KG; placebo; Intag 

av preparat tre 

gånger dagligen 

2 x 5 @ låg 

% RM; 3 x 

10 @ hög 

% RM 

3 dagar / 

vecka 

12 

veckor 

Magnetröntgen 

för att få fram 

tvärsnitsarean 

(Genesis Signa, 

GE Medical 

Systems, 

Milwavkee, WI) 

samt RM tester 

EG1 = EG2 = 

KG i tillväxt i 

tvärsnitsarea 

samt 

muskelstyrka 

Trappe et al. 2016 

 

Skelettmuskeltillväxt 

Äldre friska; 

EG (n = 7; 64 

± 1 år); KG 

(n = 8; 64 ± 

2 år) 

Bilateral 

knäextension 

(Cybex Eagle, 

Medway, MA) 

EG1; 1500 mg 

Acetaminophen 

KG; placebo; Intag 

av preparat tre 

gånger dagligen 

2 x 5 @ låg 

% RM; 3 x 

10 @ hög 

% RM 

3 dagar / 

vecka 

12 

veckor 

Magnetröntgen 

för att få fram 

tvärsnitsarean 

(Genesis Signa, 

GE Medical 

Systems, 

Milwavkee, WI)  

EG1 > KG 

tillväxt i 

tvärsnitsarea 

Trappe et al. 2013 

 

Signaler i 

skelettmuskulaturen 

Äldre friska 

män och 

kvinnor; EG1 

(n = 13; 64 ± 

1 år); EG2 (n 

= 11; 64 ± 1 

år); KG (n = 

12; 67 ± 2 

år) 

Bilateral 

knäextension 

(Cybex Eagle, 

Medway, MA) 

EG1; 400 mg 

Ibuprofen  

EG2; 1500mg 

Acetaminophen 

KG; placebo; Intag 

av preparat tre 

gånger dagligen 

2 x 5 @ låg 

% RM; 3 x 

10 @ hög 

% RM 

3 dagar / 

vecka 

12 

veckor 

Muskel biopsi; 

m. 

vastuslateralis 

EG1 = EG2 = 

KG i tillväxt 

regulatorer 

myogenin 

(MRF4) och 

myosatin; Tg1 

= Tg2 = Kg i 

förtvinings 

regulatorer 

FOXO3A och 

atrogin-1 

Legend: EG = Experimentgrupp; KG = Kontrollgrupp; RM1 = En repetition max; MRF4 = Tillväxtregulator; FOXO3A = Protein ökar cellers 

välmående och korrelerar med livslängd.; mTORC = Enzymkomplex som styr muskeltillväxt; FW = flywheelerogometer; Ws = viktstapling
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7. Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att kartlägga befintlig forskning 

gällande effekten av NSAID i samband med styrketräning på styrkeutveckling, 

skelettmuskeltillväxt och dess signaler i skelettmuskulaturen. Översikten gav 

konfliktterande resultat vilket är av irritation det stora fyndet i studien av egen mening är 

hur tydlig doseringen påverkar utfallen.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Studierna som togs med undersökte kontinuerliga doseringar över längre perioder där flera 

påvisade ingen förändring eller till och med en tillväxt vilket motsäger tidigare forskning 

som utfördes med kontinuerliga doseringar på möss som påvisar hämmande effekt (Sherk 

et al. 2017). 

Ett fynd i denna översikt av egen åsikt var att motsägande resultat av tidigare forskning som 

har påvisat att äldre individer får tillbaka muskelmassa långsamt efter in mobilisering (Suetta 

et al. 2009). Där äldre individer redan efter sex veckors träning efter in mobilisering ökade 

sin muskelmassa gentemot startvärden vilket påvisar en bra tillväxt (Dideriksen et al. 2016). 

De studier som använde sig av relativ små doseringar, 400 mg där resultaten inte har visat 

någon skillnad kan bero på att doseringen har varit för liten för att hämma dem kraftiga 

inflammationerna som tung styrketräning medför. För att undersöka detta ytterligare bör 

studierna återskapas med en högre dosering då dem med hög dosering i översikten har 

påvisar att en skillnad skapas därav kan man kunna se ett mönster och översiktens relevans 

för utbildningsområdet blir tydligt.  

Dem fysiologiska mekanismerna undersöktes i låg grad. Det finns relativt lite information 

om detta men det ses i flera av studierna hur direkta skillnader i cellerna efter träningen inte 

behöver reflektera det slutgiltiga resultatet efter tid. Många av studiernas hypoteser var att 

NSAID skulle inneha en hämmande effekt i muskelutvecklingen vilket motbevisades i dem 

flesta studierna.  

 

7.2 Metoddiskussion  

I översiktens nio artiklarna som används i denna systematiska litteraturöversikt besvarade syfte 

och frågeställning. Valda databaser som sökningen genomfördes i är välkända medicinska 

databaser där sökorden skapades med väl genomförd bakgrundsforskning. Valda studier 
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undersökte över 200 testpersoner i olika åldrar och både kvinnor och män. Även om det totalt 

var många som undersöktes så hade de enskilda artiklarna oftast ett lågt deltagande vilket kan 

vara missvisande då skillnader kan ha fått för liten kraft för att kunna dra några generella 

slutsatser.   

 

Styrkorna i metodvalet var framförallt valet av databaserna Pubmed som är en stor databas inom 

det biomedicinska området, vilket NSAID faller in inom. Då arbetet grundas inom 

muskeltillväxt inom idrott inkluderas även databasen SPORT discus då det är en databas inom 

idrotts medicinsk forskning. Studierna som togs med var alla peer reviewed, etiskt godkända, 

granskade med hjälp av en mall för randomiserade studier från Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU) för att granska studiernas kvalité. Genom noggrann granskning 

av studierna såg inte författaren några större felkällor gentemot tidigare nämnda som att NSAID 

kan vara kvar i kroppen även efter viloperioderna som kan vara en bias i studierna. Eftersom 

studierna noggrant beskrev deras protokoll för att upprätthålla en standardisering bland testerna 

och deras träning. Med hjälp av dessa punkter och noggrann referenshantering i arbetet anser 

författaren att arbetet kan anses som trovärdigt men det finns flera punkter man skulle kunna 

förändras och kunna arbetas vidare med vilket beskrivs i kommande stycke.  

 

7.3 Framtida forskning 

En metaanalys skulle kunna komplettera denna systematiska litteraturöversikt för att skapa 

en större förståelse över vilka studier som väger tyngst i form av effekt och om med hjälp 

och ge en tydligare bild. Dock är det svårt att skapa en korrekt metaanalys då artiklarna 

använder sig utav olika preparat samt doseringar av NSAID. Vad som skulle kunna 

förändras i sökningen var att använda sig utav flera databaser för att fånga in en större mängd 

av studier med beslutet togs att de valda databaserna passade bäst in på att svara på 

frågeställningen. Eftersom flera olika NSAID-preparat testades med olika doseringar vilket 

skapar en översikt men det blir även svårare att värdera studiernas resultat mot varandra då 

dosen läkemedel är av stor vikt. Antalet testpersoner skulle vara önskvärt att det var fler då 

det är svårt att kunna generalisera vid lågt antal deltagare. Flera studier skulle behöva göras 

med samma dosering för att se om resultaten stämmer överens.  
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8. Slutsats  

Resultaten är konflikterande då undersökningar påvisar negativa likväl positiva förändringar 

på skelettmuskulaturen. För yngre individer visade preparaten ha en hämmande effekt på 

muskeltillväxten men för äldre individer verkade inte muskeltillväxten påverkas. 

Yngre individer kan dock fråga sig om det verkligen behövs. Det var tydligt att det var få 

tester utförda på unga tränade atleter gentemot den äldre populationen vilket gör det svårt 

att ge tydliga rekommendationer till unga tränade atleter. Som påvisat i denna systematiska 

litteraturöversikt har doseringens storlek av preparaten en stor faktor på resultaten. Med fler 

undersökningar skulle en ökad förståelse för sambandet mellan dos och respons inom 

träning kunna bli mer konkreta. Om individen behöver läkemedel för att kunna träna och 

det får en liten effekt på muskeltillväxten kan det var mer positivt än ingen träning alls då 

muskeltillväxten helt uteblir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander  

Engdahl  

Student inom 

Idrottsvetenskap på 

Linnéuniversitetet. 

 
 

Intressekonflikter 

Författaren rapporterar inga 

intressekonflikter eller extern 

investerare.  



   

 

17 

 

Referenser 

Abernethy PJ, Jürimäe J, Logan PA, Taylor AW, Thayer RE (1994) Acute and 

cronicresponseofskeletalmuscle to resistanceexercise. Sports Medicine. (17), s. 22-38 

 

Alaranta A, Alaranta H, Helenius I (2008) Use of prescription drugs in athletes. Sports 

Medicine. (38). s, 449-463 

 

Brewer CB, Bentley JP, Hallam JS, Woodyard CD, Waddell DE (2014) Useofanalgesics 

for exercise-associated pain: prevalence and predictorsofuse in recreationallytrained 

college-aged students. The Journal of Strength and Conditioning Research. (28), s. 74-81 

 

D´Lugos AC, Patel SH, Ormsby JC, Curtis DP, Fry CS, Carroll CC, Dickinson JM (2018) 

Prior acetaminophenconsumptionimpacts the early adaptive cellularresponseof human 

skeletalmuscle to resistanceexercise. Journal of Applied Physiology. (4), s. 1012-1024 

 

De Rose EH, Feder MG, Pedroso PR, Guimarães AZ (2006) Referreduseofmedication and 

dietary supplements in athletesselected for doping control in the South-American games. 

Revista Brasileira de Medicina do Esporte. (5), s. 239-242 

 

Dideriksen K, Boesen AP, Kristiansen JF, Magnusson SP, Schjerling P, Holm L, Kjaer M 

(2016) Experimental Gerontology. Skeletal muscle adaptation to immobilization and 

subsequent retraining in elderly men: No effect of anti-inflammatory medication. (82), s. 

8-18. 

 

Henriksson J, Sundberg, C J (2016). Fyss-kapitel - Biologiska effekter av fysisk aktivitet. 

http://www.fyss.se/wpcontent/uploads/2017/09/Biologiska_effekter_av_FA_FINAL_2016-

12.pdf. Hämtad 2020-04-22 

 

Holmes N, Cronholm PF, Duffy AJ III, Webner D (2013) Nonsteroidal anti-

inflammatorydruguse in collegiatefootballplayers. Clinical Journal of Sport Medicine. (4), s. 

283-286 

 

Jack H. Wilmore, David L. Costill, W. Larry Kenney (2015) Physiology of Sport and 

Exercise. Human Kinetics, 2008. (6), s.228 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dideriksen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boesen%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kristiansen%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schjerling%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holm%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjaer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235849
http://www.fyss.se/wpcontent/uploads/2017/09/Biologiska_effekter_av_FA_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wpcontent/uploads/2017/09/Biologiska_effekter_av_FA_FINAL_2016-12.pdf
https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jack+H.+Wilmore%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Costill%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W.+Larry+Kenney%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


   

 

18 

 

 

Krentz JR, Quest B, Farthing JP, Quest DW, Chilibeck PD (2008) The effectsof ibuprofen 

on musclehypertrophy, strength, and sorenessduringresistancetraning. Applied 

Physiology, Nutrition and Metabolism. (3), s. 470-475 

 

Lakemedelsverket.se (2016) Receptfria läkemedel mot verk. Hämtad 2020-02-30  

 

Lilja M, Mandić M, Apró W, Melin M, Olsson K, Rosenborg S, Gustafsson T, Lundberg 

TR (2018) High doses of anti-inflammatory drugs compromise muscle strength and 

hypertrophic adaptations to resistance training in young adults. Acta Physiologica. (2), s. 

1-16 

 

Lippi G, Franchini M, Guidi G.C (2006) Non-steroidal anti-inflammatory drugs in 

athletes. British Journal of Sports Medicine. (40), s. 661-663 

 

Lippi G, Sanchis-Gomar F (2014) Acetaminophen and sport performance: Doping or 

what?. European Journal of Applied Physiology. (4), s. 881-882 

 

McGlory C, Devries MC, Phillips SM (1985) Skeletal muscle and resistance exercise 

training; the role of protein synthesis in recovery and remodeling. Journal of Applied 

Physiology. (122), s. 541-458 

 

Mitchell Wk, Williams J, Atherton P, Larvin M, Lund J, Narici M (2012) Sarcopenia, 

dynapenia, and the impact of advancing age on human skeletal muscle size and strength; a 

quantitative review. Frontiers in Physiology. (3), s. 260 

 

Motola D, Vaccheri A, ChiaraSilcani M, Poluzzi E, Bottoni A, De ponti F (2014) 

Patternof NSAID use in the Italiangeneral population: a questionnaire-based survey. 

European Journal of Clinical Pharmacology. (60), s. 732-738 

 

Petersen SG, Beyer N, Hansen M, Holm L, Aagaard P, Mackey AL, Kjaer M (2011) 

Nonsteroidal anti-inflammatory drug or glucosamine reduced pain and improved muscle 

strength with resistance training in a randomized controlled trail of knee osteoarthritis 

patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. (8), s. 1185-1193 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lilja%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mandi%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenborg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gustafsson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundberg%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundberg%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28834248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28834248
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17481716


   

 

19 

 

 

Ryder SD, Beckingham IJ (2001) ABC of diseasesof liver, pancreas, and biliary system. 

Othercausesofparenchymal liver disease. BMJ. (7281), s. 290-292 

 

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2019) 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_randomiserade_studier.pdf. Hämtad 

2019-11-01 

 

Sherk VD, Carpenter RD, Giles ED, Higgins JA, Oljira RM, Johnson GC, Mills S, 

Maclean PS (2017) Ibuprofen before Exercise Does Not Prevent Cortical Bone 

Adaptations to Training. Medicine and Science in Sports and Exercise. (5), s. 888-895 

 

Silvestre de Azevedo Martins M, Schoenfeld B J, Zanetti G G, Bacurau R F P, da Silva S 

F (2019) Naproxen’s Effect on Performance Within Neuromuscular Parameters. Asian 

Journal of Sports Medicine. (2), e. 80256 

 

Suetta C, Hvid LG, Justesen L, Christensen U, Neergaard K, Simonsen L, Ortenblad N, 

Magnusson SP, Kjaer M, Aagaard P (2009) Effects of aging on human skeletalmuscle after 

immobilization and retraining. Journal of Applied Physiology. (107), s. 1172-1180 

 

Trappe TA, Carroll CC, Dickinson JM, LeMoine JK, Haus JM, Sullivan BE, Lee JD, 

Jemiolo B, Weinheimer EM, Hollon CJ (2011) Influence of acetaminophen and ibuprofen 

on skeletal muscle adaptations to resistance exercise in older adults. America Journal of 

Physiology -Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. (3), s. 655-662. 

 

Trappe TA, Ratchford SM, Brower BE, Liu SZ, Lavin KM, Carroll CC, Jemiolo B, Trappe 

SW (2016) COX Inhibitor Influence on Skeletal Muscle Fiber Size and Metabolic 

Adaptations to Resistance Exercise in Older Adults. The Journals of Geronotology Series 

A Biological Sciences and Medical Sciences. (10), s. 1289-1294. 

 

Trappe TA, Standley RA, Jemiolo B, Carroll CC, Trappe SW (2013) Prostaglandin and 

myokine involvement in the coclooxygenase-inhibiting drug enhancement of skeletalmuscle 

adaptations to resistance exercise in older adults. American journal of physiology. (3), s. 

198-205 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherk%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carpenter%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giles%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oljira%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mills%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maclean%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dickinson%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LeMoine%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haus%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sullivan%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jemiolo%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinheimer%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollon%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Influence+of+acetaminophen+and+ibuprofen+on+skeletal+muscle+adaptations+to+resistance+exercise+in+older+adults.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Influence+of+acetaminophen+and+ibuprofen+on+skeletal+muscle+adaptations+to+resistance+exercise+in+older+adults.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trappe%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ratchford%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brower%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavin%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carroll%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jemiolo%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trappe%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trappe%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817469


   

 

20 

 

 

Warner DC, Schnepf G, Barrett MS, Dian D, Swigonski NL (2002) Prevalence, attitudes, and 

behaviors related to the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in student 

athletes. Journal of Adolescent Health. (3), s. 150-153 

 

 

 

 

 

 


