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ABSTRACT 
 

Background and aims: 

During the last years it has evolved more and more interest in taking antioxidant 

supplementation to potentiate the effects of exercise and this is in despite of that this is an 

area of the human physiology that still has many unanswered questions. In this review we 

try to summarize what the litterature says about the effects of antioxidant 

supplementation on adaptation to training. 

 

Methods: 
We did two searches in PubMed, focusing on both endurance training and resistance 

training. This resulted in 12 articles based on 11 studies which passed our inclusion 

criterias. All 11 had studied endurance training, but two of them had also integrated 

resistance training in their training and testing regime. 10 of the studies were done on 

humans, 2 on rats, of which one were combined.  

 

Results: 
The studied supplements were vitamin E and C, quercetin, melatonin, Coenzyme Q-10, 

selenium and multivitamin supplements. The most of the litterature done up to date 

concludes that there is no significant effect of taking antioxidant supplementation on 

adaptation to training. One interesting exeption is a study on endurance training 

supplementing male elite cyclists with a multivitamin supplement also containing 

quercetin. 

 

Conclusions: 
We need more research on this specific area to be able to conclude whether antioxidant 

supplementation can play a role in training adaptation or not. So far it is not possible to 

recommend people to take supplements on a general basis.  
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1 INNLEDNING  
 

Det har i mange år vært vanlig med kosttilskudd i forbindelse med trening. Nytteverdien 

av dette for den enkeltes treningseffekt har vært omdiskutert, men dette er uansett 

produkter det selges mye av i til dels svært ulike treningsmiljøer. De siste årene har det 

vært en økning i antall produkter, som ikke består av rene næringsstoffer, men som 

forsøker å påvirke metabolske signalveier på cellulært nivå, og der effekten av inntaket i 

enda større grad er uviss. Prosessene man tenker seg å påvirke er fortsatt bare delvis er 

forstått. 

 

I denne oversiktsartikkelen vil vi ta for oss effekten av antioksidanttilskudd på 

treningseffekt. Altså om en person som trener kan regne med å potensiere effekten av 

treningen som blir lagt ned ved å innta antioksidanttilskudd. Med dagens helsefokus i 

media, og med de tusenvis som hvert år blir rekruttert til både innendørs trening og 

mosjonistkonkurranser utendørs, mener vi at dette er en svært relevant og interessant 

problemstilling. Er det sannsynlig at antioksidanttilskudd gir en ønsket effekt hos 

toppidrettsutøvere, som allerede har et allsidig kosthold, og kan disse være en ressurs 

”mosjonisten” kan ha glede av i sitt treningsarbeid? Vi ville ta for oss studier som går på 

både utholdenhetstrening og styrketrening, for slik å kunne vurdere mer helhetlig om 

slike tilskudd påvirker kroppen i forbindelse med trening. Vi mener at det har praktisk 

relevans å få belyst temaet fra begge sider, siden mange har treningsopplegg som 

innholder elementer av både styrke- og utholdenhetstrening, og fordi mange 

treningsformer også har begge disse kvalitetene i seg. 

 

De siste årene har det blitt mer og mer litteratur som viser til at ikke-enzymatiske 

oksidasjonsreaksjoner skjer i alle kroppens celler. Dette er blant annet er knyttet til 

sykdommer og aldringsprosessen i seg selv. Videre er det vist at frie radikaler og andre 

reaktive oksygen- og nitrogenforbindelser er årsak til DNA-skade, og det er observert i 

dyrestudier at styrket antioksidantforsvar kan øke livslengden og redusere kroniske 

degenerative sykdommer. Alle planter og dyr har behov for forsvar mot oksidativ skade, 

og dette forsvaret forebygger, nøytraliserer frie radikaler og reparerer skader. Mennesker 

kan ta opp antioksidanter via mat eller tilskudd, som enten direkte virker antioksiderende 

eller som stimulerer kroppens eget forsvar (1).  

 

Vi vet altså, som nevnt ovenfor, at antioksidanter har generelle beskyttende egenskaper i 

kroppen. Uansett om man trener styrke eller utholdenhet gjelder det ved fysisk aktivitet, 

at oksygenforbruket i cellene i kroppen øker, noe som øker dannelsen av intracellulære 

frie radikaler. Dette kan så forstyrre prooksidant-antioksidant-balansen, som dermed kan 

føre til oksidativ skade av vevet (2). Selv om trening i seg selv kan øke kroppens 

endogene antioksidantforsvar, er dette forsvaret for lite til å håndtere ROS fra høy-

intensitets-trening eller lange treningsøkter (3, 4). Det finnes også bevis for at behovet for 

antioksidanter som vitamin A, C og E øker i forbindelse med trening (4). Videre er 

oksidativt stress relatert til utmattelse og muskelskade (5, 6), og forlenget restitusjonstid 

(7). Alt dette vil ha negativ effekt på treningsmessig ytelse (“performance”). Derfor har 

en hypotese vært at antioksidantsupplementering kan nøyralisere frie radikaler og øke 
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utholdenhetskapasiteten ved å minimere skade på membraner og kontraktile- og 

strukturelle proteiner i musklene (8). Ved å redusere inflammasjon, endre redoks-

statusen, altså endre forholdet mellom frie radikaler og antioksidanter i skjelettmusklene, 

og begrense den akutte utmattende effekten av treningsindusert ROS på muskelcellene 

kan treningen effektiviseres. Samtidig kan effekten av ROS på signalveier i cellene 

endres (9). Men denne hypotesen har vist seg vanskelig å entydig bevise, og et forslag til 

hvorfor denne ”antioksidanteffekten” på treningen uteblir, har vært at ROS i tillegg til å 

være en skadelig prooksidant, også kan fungere som opp-regulator av flere gener (10, 

11).  Dermed kan treningsindusert ROS være et ledd i treningsadaptasjon og utløse 

positive effekter ved å oppregulere det endogene antioksidantsystemet, med de positive 

følgene dette kan gi (12).  

 

I denne oppgaven vil vi altså forsøke å summere opp forskningen som har vært gjort på 

dette området frem til dags dato, for å kvalitativt se på funnene og analysene av disse, og 

samtidig se på de kliniske resultatene som har kommet frem. Slik håper vi å kunne si noe 

om antioksidanttilskudd sin effekt på treningseffekt. 

 

I kosten finnes det utallige antioksidanter i variable doser, og det er i all hovedsak fra 

planteriket vi får disse. Vitamin C og E er de mest kjente, men det finnes mange flere, 

blant annet karotenoidene og plantefenolene. Siden denne oppgaven er en 

oversiktsartikkel, som tar for seg det som forligger av forskning på det området vi vil 

studere, er det gitt ut i fra treffene vi fikk da vi søkte i PubMed (se metodedelen) hvilke 

antioksidanter som blir omtalt her. Disse er Vitamin C og E, ubiquinone-10, quercetin, 

selenium, melatonin og blandingstilskudd. 

 

Vitamin E er en samlebetegnelse på en gruppe med 8 fettløselige stoffer som finnes i en 

del planter. En av E-vitaminets viktigste oppgaver som antioksidant er å hindre 

oksidasjoner av cellulære komponenter. Siden vitaminet er fettløselig forhindrer det først 

og fremst lipid-oksidasjoner. Antioksidantfunksjonen kan utøves uten hjelp av C-vitamin, 

og dermed tapes vitamin E.  Eller den kan utøves i samarbeid med C-vitamin, noe som 

gir resirkulering av vitamin E (1). Alfa-tocopherol er biologisk og kjemisk den mest 

potente formen for vitamin E (13). Det er denne varianten av vitaminet som har blitt 

brukt i alle studiene vi så på. 

 

Quercetin er en viktig flavonoid og antioksidant i en del frukt og grønnsaker, som har 

mye sterkere antioksidativ og anticarcinogen virkning enn vitamin C (14). Videre er 

biotilgjengeligheten høyere for Quercetin enn for mange andre antioksidanter. 

 

Vitamin C (askorbinsyre) er et vannløselig stoff og definert som en antioksidant. Det har 

sin virkningen i samspill med Vitamin E. Vitamin E uskadeliggjør frie radikaler i 

membraner, mens Vitamin C deretter reduserer Vitamin E til “nye oppdrag”. Vitamin C 

har i tillegg til dette andre funksjoner som ikke er relatert til E-vitamin (1). 

 

Sporstoffet Selenium (Selen) blir regnet som en antioksidant på grunn av sitt nære bånd 

til viktige antioksidantenzymer (15). Selenium er blant annet kofaktor til glutation 

peroksidase, som er en komponent i den viktige glutation-redoks-syklusen (16). Dette 
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systemets aktivitet økes av trening (17). Selenium får vi gjennom kornvarer, fisk, kjøtt og 

meieriprodukter, og det er vist at en seleniumsfattig diett kan føre til mangeltilstander (1).  

 

Ubiquinone-10, kalt CoQ10, er et fettløselig molekyl som blir produsert i nesten alle 

celler i kroppen, og vi vet at den fungerer som elektronferge mellom noen av 

kompleksene i elektrontransportkjeden i den indre mitokondriemembranen (18). De siste 

tiårene har det vært diskutert om CoQ10 i tillegg kan fungere som en antioksidant som 

beskytter membraner og DNA-molekylet mot virkningen til frie radikaler (19). Dette er et 

stoff som har blitt tatt som supplement av mange idrettsutøvere nettopp fordi mange har 

hatt tro på en slik positiv effekt (18). 

 

Melatonin er en sterk antioksidant som i motsetning til Vitamin C og E danner svært 

stabile intemediærer, og dermed har lite potensial for pro-oksidativ aktivitet. Videre kan 

den øke effektiviteten av andre antioksidanter (20, 21).  

 

For få år siden ble antioksidantinnholdet i flere tusen matplanter og andre matprodukter 

analysert. Disse analysene sier noe om hvor mye den enkelte vare i fersk tilstand 

inneholder av antioksidanter, men ingenting om hvilken grad disse når fram til cellene 

der de eventuelt kan brukes (biotilgjengelighet). Noen eksempler på at antioksidanter i 

kosten blir tatt opp i blodet kan nemnes. For eksempel har man funnet ut at plasmanivået 

av antioksidanter som man vet finnes i kaffe, stiger etter inntak av kaffe. Videre ser man i 

studier med 2 grupper, der den ene gruppen får C- og E-vitamintilskudd og den andre får 

placebo, at plasmaverdiene av disse vitaminene for testgruppen stiger signifikant i 

forhold til placebogruppen (22). Det er også et spørsmål om bioaktiviteten til de enkelte 

antioksidantene i kroppen, det vil si om en substans med potensielt antioksiderende 

virkning faktisk kan utøve denne i cellene den når frem til. Dette vil sannsynligvis variere 

mellom ulike typer av antioksidanter. Kunnskap om både biotilgjengelighet og 

bioaktivitet er noe fremtidig forskning må belyse, og som vil kunne gi oversikt over de 

konkrete sammenhenger som fins mellom en spesiell antioksidant fra en bestemt matvare, 

og denne sin effektive virkning i en eller flere bestemte celletyper i kroppen. Her er det 

mye vi ikke vet. 

 

I tillegg til at det er forskjell på hvilke sammensetninger av antioksidanter de ulike 

studiene har brukt, er det også forskjell på hvilken treningsbakgrunn forsøkspersonene 

har og hvilket treningsprogram de har gått gjennom i studien. Dette gjør det mulig å se på 

en eventuell antioksidanteffekt i både et toppidrettsperspektiv og et mosjonistperspektiv. 

Man kan tenke seg at jo mindre denne effekten er, jo mindre er sannsynligheten for at 

mosjonisten kan ha nytte av den. Da er det mer sannsynlig at andre variabler som 

kvaliteten på treningsøktene eller tesmetodene er med på å forme resultatene. Videre kan 

det tenkes at toppidrettsutøveren med sitt ”strømlinjeformede” trenings- og 

konkurranseliv fortsatt kan ha en effekt, som ikke er relevant for mosjonisten.  
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2 METODE 
 

Da vi skulle begynne med studentoppgaven, tok vi kontakt med forskningsmiljøet ved 

Norges idrettshøgskole. Etter samtaler med professor Truls Raastad og førsteamanuensis 

Gøran Paulsen, ble vi enige om tema for oppgaven og mulig vinkling av problemstilling 

til en litteraturstudie.  

 

I prosessen med å skaffe artikler, valgte vi å søke i databasen PubMed. Søkeordene vi 

benyttet, var noe av det vi fikk hjelp med av våre veiledere. 

 

1. søk: ("antioxidants"[MeSH Terms] OR "antioxidants"[All Fields] OR 

"antioxidant"[All Fields] OR "antioxidants"[Pharmacological Action]) AND 

supplementation[All Fields] AND endurance[All Fields] AND "training"[All Fields]) 

 Siste søk 29.02.12: antall treff: 61 

 

2. søk: ("antioxidants"[MeSH Terms] OR "antioxidants"[All Fields] OR 

"antioxidant"[All Fields] OR "antioxidants"[Pharmacological Action]) AND 

supplementation[All Fields] AND (strength[All Fields] OR resistance[All Fields]) AND 

"training"[All Fields]) 

 Siste søk 29.02.12: antall treff 36 

 

Videre diskuterte vi mulige inklusjonskriterier, før vi på egenhånd definerte disse 

rammene fullt ut og startet søkeprosessen etter artikler og eksklusjonsprosessen. 

 

Vi har valgt følgende inklusjonskriterier for de artiklene søket førte til: 

 Studien må ha undersøkt tilskudd med antioksidanter 

 Siden vi ser på treningseffekt må aktiviteten antas å være anstrengende for 

forsøkspersonene 

 Treningen måtte foregå over et minimum av tid; 2 uker eller 5 økter 

 Test av forsøkspersonene måtte gjennomføres både før og etter 

supplementperioden 

 Restultatet måtte kunne gjengis i et prestasjonsmål, for eksempel VO2-max, tid til 

utmattelse, antall repetisjoner osv.  

 Forøkspersonene måtte være friske personer eller dyr 

 

Ut ifra problemstillingen er det grunnleggende at studiene gir deler av studiedeltagerene 

tilskudd av antioksidanter. Vi har ikke definert hvilke antioksidanter vi er interesserte i, 

men vurdert hver enkelt artikkel. En studie gjort av Kim et al i 2003 på rotter passerte 

våre inklusjonskriterier, og er en studie av antioksidanten carnithine (23). Carnitine er en 

kofaktor for transport av lange fettsyrer over den innerste mitokondriemembranen og er 

essensiell for mitokondrienes betaoksidasjon av fettsyrer (24), men har også egenskaper 

som en mitokondriespesifikk antioksidant (25). Vi har likevel valgt å ikke ta med denne 

studien, fordi den observerte effekten blir av forfatteren forklart ut ifra egenskaper ved 

carnithine som ikke kan relateres til denne sin potensielt antioksiderende virkning, og 

dermed ikke er aktuell i denne oversiktsartikkelen (23). 
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Av oppgaveformuleringen kommer det frem at vi ser på treningseffekt, altså endrede 

fysiske prestasjoner etter en periode med trening av et visst omfang. For å kunne regne 

med å se denne prestasjonsendringen, må omfanget innebære et visst antall treningsøkter 

over en tilstrekkelig periode og med en viss effekt. Dette har vi definert som minimum 2 

uker eller 5 økter. Flere studier ser på effekt av å ta tilskudd på fysiske prestasjoner, men 

med liten eller ingen treningskomponent underveis (26, 27). Disse er derfor ikke 

inkludert i vår studie, fordi de ikke sier noe om effekten av tilskuddene på treningseffekt. 

Som tidligere nevnt studerer vi publikasjoner som tar utgangspunkt i utholdenhet og/eller 

styrke. Dette er fordi vi mener det vil styrke relevansen til vår endelige konklusjon at 

begge disse sidene er tatt med og at bildet blir mer helhetlig enn om vi bare ser på en av 

delene. Dessuten går som sagt ofte styrke og utholdenhet ”hånd i hånd” i løpet av en 

enkelt treningsøkt, og dermed er totalprestasjonen avhengig av hvordan begge kvalitetene 

har endret seg. 

 

For å kunne si noe om prestasjonene til deltakere har endret seg i forløpet av en 

treningsperiode, må vi ha konkrete mål på fysisk kapasitet som blir målt både før 

studiestart og etter avslutning. Vi har ikke definert i inklusjonskriteriene hvilke tester 

forsøkene vi vil se på skal ha gjort, men heller vurdert hvert studie hver for seg med 

hensyn til om de har en god metodedel med fornuftige fysiske tester. Artiklene vi har sett 

på har en eller flere tester for evaluering av fysisk kapasitet og treningseffekt, for 

eksempel VO2-max, tid til utmattelse, P-max målt i Watt, samt gangdistanse i en 6 

minutters test for en gruppe eldre. I rotteforsøk var testene svømmehastighet, arbeid målt 

i m kg/min, tid til utmattelse og VO2-max. Resultatene av slike tester kan påvirkes av 

mange variabler, men sier samtidig noe om prestasjonsendringen direkte. Vi har valgt å 

ikke se på biokjemiske parametre, som for eksempel blodverdier eller biopsimateriale, 

fordi dette gir informasjon det er mye vanskeligere å danne praktiske slutninger ut fra. 

Vårt utgangspunkt er at svarene vi skal sitte igjen med skal være praktiske og konkrete, 

og dermed kunne brukes av de fleste som vil drive fysisk trening, og som lurer på om 

antioksidanttilskudd kan tilføre dem noe. Vi har altså ekskludert en del artikler fordi de 

kun ser på biokjemiske parametre ol. Mange av de artiklene vi har tatt med, måler likevel 

både endringer i fysiske prestasjoner og i biokjemiske parametre, og også her har vi kun 

sett på de fysiske prestasjonene.  

 

Vi har videre tatt for oss kun friske individer. Dette er av den opplagte grunn at hele 

forståelsen av om antioksidanttilskudd kan påvirke treningseffekt, allerede er heftet med 

mange usikre moment, og at publikasjoner gjort på syke individ dermed kan være enda 

vanskeligere å tolke. For eksempel kan graden av sykdom hos den enkelte deltakeren i en 

studie påvirke responsen på trening og tilskudd, og da vil ulik grad av sykdom hos flere 

individer gjøre resultatene mindre generelle. Dessuten er vi interesserte i individer som 

har vært gjennom et treningsopplegg der man kan regne med å få prestasjonsforbedringer 

innenfor de parameterene vi så på, og at det av opplagte årsaker ville være en 

kompliserende faktor for den praktiske gjennomføringen av slike økter om 

forsøksindividet hadde en sykdom. 

 

Videre har vi sett både på dyre- og menneskestudier, da den basale anatomien og 

fysiologien hos pattedyr har sterke likhetstrekk med mennesker og at det dermed ofte vil 
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være mulig å overføre erfaringene som blir gjort i dyrestudier til menneskelige forhold. 

En styrke for dyrestudier er også at disse har bedre evne til å danne generelle resultater, 

fordi studieindividene i langt større grad har samme utgangspunkt før studiestart, med 

tanke på arv og miljø. 

 

De fleste studiene som fylte alle inklusjonskriteriene våre er randomiserte kontrollerte 

studier (RCT), med noen unntak. Vi har valgt å ta med alle studiene uavhengig om de er 

randomisert eller ikke, fordi de studiene det gjaldt ellers var metodisk godt utført, og 

fordi vi i diskusjonsdelen har tatt høyde for nettopp slike moment i utførelsen. 

 

Da vi gikk igjennom artiklene, kom vi over en artikkel som ikke kom med i det 

opprinnelige søket, men som det var henvist til i en av artiklene som ble inkludert. Denne 

var interessant for problemstillingen og vi valgte derfor også å inkludere denne i 

opppgaven vår.  
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3 RESULTATER 
 

Vi har i denne oppgaven gjennomgått totalt 11 studier, beskrevet i 12 artikler, om 

antioksidanttilskudd og deres effekt på trening. Dette var for å se om disse har en effekt 

på treningsadaptasjonen. I de artiklene søket vårt og inklusjonskriteriene inkluderte, var 

det flere ulike typer antioksidanter som ble undersøkt. Antioksidantene som er undersøkt 

har også ulike doser i de forskjellige studiene. I denne delen av oppgaven valgte vi derfor 

å skille på hvilken antioksidant som er undersøkt og hvilken type trening studiene har 

brukt. Vi har valgt å skille artiklene som er undersøkt i to kategorier, utholdenhetstrening 

og styrketrening, ettersom tilskudd med antioksidanter i teorien kan virke forskjellig på 

de ulike treningsformene. Søkene og kriteriene som er nevnt i metodedelen har gitt 

grunnlag for et større materiale for utholdenhetstrening enn styrketrening.  

 

I resultatdelen av oppgaven har vi valgt å gjengi innholdet i det vi mener er representative 

studier, det vil si studier som gjenspeiler resultater som flere lignende studier har kommet 

fram til. De studiene som ikke er gjennomgått i resultatdelen eller sparsommelig gjengitt 

vil dere kunne finne resultatene fra i egen figur.  

 

3.1 UTHOLDENHETSTRENING OG ANTIOKSIDANTTILSKUDD 
 

Utholdenhetssøket gav totalt 61 treff. 26 av disse ble valgt bort grunnet utelukkende 

fokus på biokjemiske prøvesvar, 13 var ikke orginalartikler, men reviews, 5 ble utelukket 

grunnet for kort tidsrom, 3 omhandlet ikke antioksidanter, 1 studie inkluderte syke 

forsøkspersoner, 1 studie så på glatt muskulatur og 1 ble utelukket grunnet at den ikke så 

på antioksidanteffekten av tilskuddet (23). I tillegg valgte vi å ta med en artikkel som det 

var henvist til i en av artiklene som søket inkluderte (33). 

Dermed satt vi igjen med 12 orginalartikler som handlet om antioksidanttilskudd og deres 

effekt på utholdenhetstrening. Disse studiene har sett på flere ulike antioksidanter og 

inkluderer vitamin E, vitamin C, quercetin, selenium, Coenzym Q-10 samt to artikler som 

har undersøkt to forskjellige multivitamintilskudd.  

 

3.1.1 VITAMIN E  

 

Totalt 3 studier så kun på vitamin E og dette vitaminets effekt på utholdenhetstrening.  

En av studiene vi har sett på viser at det ikke er noen signifikant forskjell på 

treningseffekt mellom vitamin E- og placebogruppen (28). Studien av Nalbant et al 

randomiserte 57 eldre til 4 grupper der to av gruppene skulle gjennomføre et 

treningsprogram med gange 3 ganger i uken i 6 måneder.  

 

En studie som også undersøkte vitamin E var gjennomført av Lawrence et al så langt 

tilbake som i 1975 (29). Han studerte effekten av vitamin E-tilskudd på 48 svømmere. 

Deltagerne bestod av svømmere fra to lag, et eldre lag med mer veltrente svømmere (A-

laget) og et yngre rekruttlag (B-laget). Disse to lagene ble igjen delt i to grupper, totalt 4 

grupper. En gruppe fra hvert lag fikk vitamin E i 6 måneder og den andre gruppen fikk 

placebo i det samme tidsrommet. Tilskuddet bestod av 900 IU vitamin E. I tillegg skulle 

alle svømmerne innta en multivitamintablett som ikke inneholdt vitamin E hver dag.  
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Lag A skulle gjennomføre en svømmetest på 1000 yards før studiestart, etter 1 måned, 2 

måneder, 5 måneder og etter 6 måneder. Lag B skulle gjennomføre tilsvarende testing 

med en distanse på 500 yards. Lawrence et al fant at i løpet av de 6 månedene forbedret 

vitamin E-gruppen i lag A tiden med 6,8%, mens gruppen som mottok placebo forbedret 

tiden med 6,2%. Forskjellen mellom disse to gruppene er ikke signifikant. Hos lag B 

hadde de som mottok vitamin E forbedret tiden med 8,6%, mot de som mottok placebo 

som forbedret tiden med hele 15,8%. Denne forskjellen er signifikant og antyder en 

negative effekt av å ta vitamin E-tilskudd når man trener.  

 

En siste studie utført av Asha Devi et al viser et annet resultat (30). De brukte rotter i 

forskjellig alder, henholdsvis 4, 8, 12 og 22 måneder gamle, som ble delt inn i 4 grupper.  

Rottene i gruppe 1 og 2 trente jevnlig i 12 uker. Det er disse gruppene vi har valgt å 

fokusere på. Ved studiets begynnelse svømte rottene 5 min / dag med en progressiv 

økning til 30 min/dag over en periode på en uke. Etter den første uken bestod treningen 

av 30 minutter svømming 5 dager i uken i totalt 12 uker. Rottene i gruppe 1 trente uten 

noe tilskudd, mens rottene i gruppe 2 trente og fikk tilskudd med vitamin E. De parametre 

som ble undersøkt var svømmehastighet (m/min), arbeidsmengde  

(kg m/min) og utholdenhetskapasitet (tid til utmattelse). Studien kom frem til flere ulike 

resultater. Svømmehastigheten var ikke signifikant forskjellig mellom gruppe 1 og 2 etter 

12 uker med trening. Utholdenhetskapasiteten (målt som tid til utmattelse) hos de rottene 

som trente var høyere hos vitamin E-supplementerte i alle aldre, enn hos de tilsvarende 

ikke-supplementerte rottene. Med andre ord klarte trente rotter å svømme lengre når de 

ble supplementert med vitamin E. Denne studien fant altså en positiv effekt av å ta 

tilskudd med vitamin E i treningsgruppen.  

 

Oppsummert betyr dette at en studie ikke finner noen signifikant forskjell på 

treningseffekt om man tar tilskudd med vitamin E eller ikke, en studie av rotter finner økt 

utholdenhetskapasitet etter trening med tilskudd av vitamin E og en siste studie finner 

negativ effekt av vitamin E i kombinasjon med et multivitaminpreparat.  

 

3.1.2 QUERCETIN 

 

Totalt 3 studier er gjort på quercetin og utholdenhetstrening. En av disse studiene var 

utført av Biegelman et al i 2010 (31). Studien ble utført på 58 moderat trente og friske 

ROTC-kadetter (militære) i 42 – 54 dager, både kvinner og menn var inkludert i studien. 

Supplementet bestod av 250 mg quercetin som skulle tas som tabletter 4 ganger pr dag. 

Supplementet inneholdt også flere andre stoffer, blant annet noen ukjente vitaminer samt 

omega-3. Det skulle tas i 6 uker og forsøkspersonene skulle gjennomføre normal militær 

trening, dvs minimum 3 treningsøkter i uken og treningen måtte bestå av både styrke og 

utholdenhetstrening. Soldatene ble randomisert til to grupper i en dobbeltblind studie. Før 

studien startet måtte alle gjennomgå VO2-max-test på tredemølle, en anaerob sykkeltest, 

samt løpe 2 miles på tid. De samme øvelsene skulle utføres også etter at studien var 

avsluttet. Studien fant at tilskudd med quercetin ikke hadde noen signifikant effekt på 

trening i forhold til placebogruppen. Heller ikke Dumke et al fra 2010 fant effekt av å ta 1 

g quercetin hver dag i 3 uker (32).  
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MacRae et al undersøkte i 2006 effekten av å ta tilskudd med 600 mg quercetin (33) i 

løpet av 6 uker med trening. Studien ble gjort på 11 mannlige elitesykkelister i en 

crossover-studie. 6 uker med tilskudd av quercetin forbedret signifikant tid på 30 km 

sykling med 3,1 % for tilskuddsgruppen og 1,5 % for placebogruppen i forhold til 

utgangspunktet. Forbedringen var signifikant for tilskuddsgruppen, mens den ikke var det 

for placebogruppen. VO2-max hadde ikke forandret seg signifikant. 

 

3.1.3 VITAMIN C 

 

Gomez-Cabrera et al utførte i 2008 en omfattende studie på effekten av vitamin C på 

utholdenhetstrening (34). Studien ble gjennomført på både rotter og menn. 

Menneskestudien var en dobbeltblind, randomisert studie. Mennene ble før studien 

definert som ”stillesittende” med VO2-max under 43 ml/(kgmin) og fysisk aktivitet som 

tilsvarte mindre energiforbruk enn 2000 kcal pr uke. De undersøkte 14 menn som skulle 

trene i 8 uker. 5 av disse fikk 1 g vitamin C hver dag. Før og etter de 8 ukene 

gjennomførte forsøkspersonene en VO2-max test på ergometersykkel. Mennene skulle 

trene 3 dager i uken på sykkel i 40 minutter. Intensiteten på øktene økte utover i 

forsøksperioden fra 65% av VO2-max til 80% av VO2-max mot slutten.  

 

Gomez-Cabrera et al undersøkte samtidig om det fantes noen effekt av vitamin C-

tilskudd på rotter som trente i henholdsvis 3 og 6 uker, mot rotter som ikke fikk tilskudd. 

Rottene skulle trene 5 dager i uken med en intensitet på 75% av VO2-max, og økten varte 

i 25 minutter første dag. Rottene skulle øke tiden på treningsøktene etter hvert som ukene 

gikk. 24 timer etter siste treningsøkt ble det gjort en siste utholdenhetstest. Sluttpunktet 

for treningsøkten var når rottens evne til å returnere til tredemøllen etter et elektrisk sjokk 

ikke strakk til, dvs tid til utmattelse. Alle dyrene fikk også målt VO2-max.  

I menneskestudien fant man at VO2-max økte etter 8 uker med trening for begge 

gruppene og mest for placebogruppen. Men dette funnet var ikke statistisk signifikant. 

Trening økte signifikant tid til utmattelse hos rottene, men denne økningen i utholdenhet 

var signifikant mindre hos rotter som hadde fått vitamin C-tilskudd. Resultatene fra 

rottestudien antyder derfor en negativ effekt av vitamin C-tilskudd på tid til utmattelse. 

Man fant ikke den samme effekten på VO2-max. Man fant en liten økning i VO2-max hos 

placebogruppen ift vitamin C-gruppen, men denne forskjellen mellom gruppene var ikke 

statistisk signifikant.  

 

3.1.4 VITAMIN C OG E 

 

Yfanti et al har gjort en studie på vitamin E i kombinasjon med vitamin C.  Dette er 

beskrevet i to artikler (22, 35). Studien kommer frem til at det ikke er noen effekt av 

tilskudd med vitamin E og vitamin C på treningsadaptasjon. 21 unge, friske og fysisk 

aktive menn som trente mer enn 2 ganger i uken ble med i studien. Alle deltagerne fulgte 

et treningsopplegg med 5 økter i uken på sykkel i 12 uker. Både langkjøring og 

intervalltrening var med blant øktene. Arbeidsintensiteten ble økt for hver uke. Studien 

var av typen dobbelblind og placebokontrollert design, men ikke randomisert. 

Supplementet bestod av 500 mg askorbinsyre og 400 IU RRR-alfa-tocopherol som 11 av 

personene skulle ta i til sammen 16 uker. Etter 4 uker med tilskudd ble det målt aerob 
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arbeidskapasitet ved å måle VO2-max. Også P-max (maksimal power output målt i effekt) 

ble utført hver uke på ergometersykkel. Resultatet av målingene ble at VO2-max etter 12 

uker med trening steg 17% for antioksidantgruppen og 20% for placebogruppen. P-max 

økte med 24% hos antidantoksigruppen og 20% i placebogruppen. Disse forskjellene er 

ikke signifikante.  

 

3.1.5 SELENIUM 

 

Også en studie av Tessier et al i 1995 kunne konkludere med at tilskudd med 

antioksidanten selenium ikke hadde effekt på VO2-max i forhold til placebo (36). Der ble 

24 menn randomisert til 2 grupper i en dobbelblind studie som varte i 10 uker. 

Forsøkspersonene skulle i denne perioden følge et treningsprogram på 3 økter i uken og 

før og etter de 10 ukene ble det gjennomført VO2-max-test.  

 

3.1.6 COENZYM Q-10 

 

Braun studerte i 1991 effekten av å ta tilskudd av Coenzym Q-10 (37). Studien inkluderte 

10 mannlige sykkelister på collegenivå og gikk over 8 uker og effekten ble målt i 

forskjell på VO2-max, tid til utmattelse og totalt arbeid før og etter de 8 ukene. 

Tilskuddsgruppen fikk 100 mg CoQ10 pr dag. Han fant ingen signifikant forskjell 

mellom tilskuddsgruppen og placebogruppen. 

 

3.1.7 PRODUKTTILSKUDD 

 

I 2010 utførte Arent et al en studie på 24 mannlige 1. divisjonsspillere i fotball (38). De 

ville undersøke om et tilskudd, Resurgex Plus
1
, som inneholdt forskjellige antioksidanter 

hadde noen effekt på performance og oksidativt stress (muskelskademarkører). Mennene 

ble randomisert til 2 grupper, 12 mottok placebo og 12 mottok Resurgex plus i 20 dager 

under forsesongen. Det ble målt VO2-max på tredemølle før og etter de 20 dagene med 

trening. VO2-max var ikke statistisk signifikant forskjellig mellom de to gruppene etter 

endt studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 75 mg CoQ10, 500 U SOD, 1750 mg ornithine ketoglutarat, 300 mg L-Carnitine, 100 

mg nukleotider, 750 mg D-ribose, 500 mg L-glutamin, 100 mg beta-glukaner, 12, 5 mg 

frukt polyfenoler, 1750 mg grenede aminosyrer. 
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Studie 

  

Fortatter År Studie-

design 

Forsøks-

personer 

Hvilket 

tilskudd? 

Tidsaspekt og 

type trening 

Hvordan ble 

resultatet 

undersøkt? 

Resultat 

Effect of antioksidant 

supplementation on 

insulin sensitivity in 

response to endurance 

exercize training 

Yfanti C et al 2011 Dobbelt 

blind, 

placebo-

kontrollert 

21 menn 

som trente 

mer enn 2 

økter i uken 

Vitamin C 500 

mg og vitamin 

E (α-

tocopherol)  

400 IU 

Utholdenhets-

trening: 5 økter 

i uken i 12 uker 

 

Sykkeltest: 

effekten av AO-

tilskudd på 

utholdenhets-

trening målt ut i 

VO2-max og Pmax 

(maximal power 
output)  

Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

 

 

Effects of six weeks of 
Quercetin 

supplementation on 

physical performance 

in ROTC cadetts 

Biegelman K et 
al 

2010 RCT Kvinner og 
menn, 

moderat 

trente 

Quercetin  
1 g/dag + 

ukjent 

multivitamin 

og omega-3 

42-54 dager, 3 
økter i uken 

VO2-max, anaerob 
sykkeltest, 2 mile 

løp, styrkeøvelser 

Ingen signifikant 
forskjell mellom 

gruppene 

Nutritional 

supplementation, 

performance, and 

oxidative stress in 

college soccer players.  

Arent SM et al 2010 

 

 

 

RCT 24 

mannlige 

fotball-

spillere 

(college) 

Multivitamin 

Tilskudd 

(Resurgex 

plus) 

20 dager, trente 

hver dag 

(variert) 

VO2-max Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

Quercetin's effect on 

cycling efficiency and 

substrate utilization. –  

Dumke CL et 

al 

2010 

 

 

RCT 40 

mannlige 

sykkelister 

Quercetin 1 g 

/dag 

3 uker, normal 

trening 

Total effektivitet, 

opplevd 

utmattelse. 

Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

Antioxidant 

supplementation does 

not alter endurance 

training adaptation 

Yfanti C et al 2010 Dobbelt 

blind, 

placebo- 

kontrollert 

21 menn 

som trente 

mer enn 2 

økter i uken 

Vitamin C 500 

mg og vitamin 

E (α-

tocopherol)  

400 IU 

12 uker, 5 økter 

i uken 

Sykkeltest: 

effekten av AO-

tilskudd på 

utholdenhets-

trening målt ut i 
VO2-max og Pmax 

(maximal power 

output)  

Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

 

Vitamin E and aerobic 

exercise: effects on 

physical performance 

in older adults 

Nalbant O et al 2009 

 

 

 

RCT Eldre 

kvinner og 

menn 

Vitamin E 900 

IU 

6 mnd, gange 3 

gr i uken 

Gange, arm-curl, 

lett styrke trening 

(repetisjoner) 

Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

Oral administration of 

vitamin C decreases 

muscle mitochondrial 

biogenesis and 

hampers training-

induced adaptations in 

endurance 

performance.  

Gomez-

Cabrera MC et 

al 

2008 RCT 14 stille-

sittende 

menn   

 

 

 

+ rotter 

Vitamin C 

1 g/dag,  

 

 

 

 

0,24 mg/cm2 

for rottene 

8 uker 

sykkel-trening 

3 gr / uke 

 

 

 

Trente 5 dager 

i uken 

VO2-max  

 

 

 

 

Tid til utmattelse 

og VO2-max 

Negativ effekt av 

vitamin C tilskudd på 

treningseffekt (tid til 

utmattelse), ingen 

signifikant forskjell i 

tid til utmattelse 

mellom gruppene 

Dietary Antioxidant 

Aupplementation with 
Quercetin Improves 

Cycling Time Trial 

MacRae et al  2006 RCT 11 

mannlige 
elite-

sykkelister 

Free radical 

scavanger 
(FRS) – 

tilskudd inkl. 

quercetin (600 

mg)  

12 uker VO2-max  

30 km sykkeltest 

Økt effekt i form av 

mindre tid på 30 km 
sykkeltest for 

testgruppen 

 

VO2-max hadde ikke 

forandret seg 

signifikant mellom 

gruppene  

Dietary vitamin E and 

physical exercise: I. 

Altered endurance 

capacity and plasma 

lipid profile in ageing 

rats.  

Asha Devi S et 

al 

2003  Rotter Vitamin  E 50 

IU / kg 

12 uker, 

svømming 5 

d/uken 

Svømmehastighet 

(m/min), arbeid 

(kg m/min), 

utholdenhets 

kapasitet (svømme 

til utmattelse) 

Svømmehastighet: 

ingen forskjell, 

Arbeid: ingen 

forskjell, Tid til 

utmattelse: økt ved 

vitamin E tilskudd 

Selenium and training 

effects on the 
glutathione system 

and aerobic 

performance. 

Tessier F et al 1995 Dobbelt 

blind, 
placebokont

rollert 

24 

mannlige 
studenter 

180 mikrogram 

selenium 

10 uker, 3 økter 

i uken 

VO2-max Ingen signifikant 

forskjell mellom 
gruppene 

Effects of coenzyme 

Q10 supplementation 

on exercise 

performance, 

VO2max, and lipid 

peroxidation in trained 

cyclists. 

Braun B et al 1991 Dobbelt 

blind, 

placebo-

kontrollert 

10 

mannlige 

sykkelister 

100 mg 

Coenzym Q-10 

8 uker med 

”normal” 

trening 

VO2-max Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

Effects of alpha-

tocopherol acetate on 

the swimming 

endurance of trained 

swimmers. 

Lawrence JD et 

al 

1975 Dobbelt 

blind, 

placebo-

kontrollert 

48 

mannlige 

svømmere 

Vitamin E 

900 IU 

6 mnd med 

normal 

svømme-

trening 

Svømmetest 1000 

/500 yards 

Ingen effekt av 

vitamintilskudd (men 

placebo hadde større 

treningseffekt enn 

Vitamin E gruppen for 
den ene gruppen) 

Figur: oversikt over artiklene vi har evaluert 

 

 

3.2 STYRKETRENING OG ANTIOKSIDANTTILSKUDD 

 
Styrkesøket gav totalt 36 treff. 13 av disse ble valgt bort grunnet utelukkende fokus på 

biokjemiske prøvesvar, 9 undersøkte ikke styrketrening i det hele tatt eller hadde ikke 

tilfredsstillende testing av forsøkspersonene med tanke på problemstillingen vår, 7 var 

ikke orginalartikler, men reviews, 4 omhandlet ikke antioksidanter og 2 ble utelukket 

grunnet for kort tidsrom. Dermed satt vi igjen med 1 orginalartikkel som handlet om 

antioksidanttilskuddet vitamin E og dets effekt på styrketrening. I tillegg valgte vi å ta 
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med en artikkel som dukket opp i utholdenhetssøket vårt som også hadde gjort gode 

tester på styrke ved tilskudd med quercetin.  

 

3.2.1 VITAMIN E 

 

Studien av vitamin E ble gjennomført av Nalbant et al i 2009 (28). Hensikten med studien 

var å evaluere effekten av 6 måneder med tilskudd (900 IU  pr dag) og trening på fysisk 

form hos eldre. 57 eldre (71,5 +/- 7,5 år) ble randomisert til 4 grupper i en dobbeltblind 

studie.  

 
Treningen bestod av gange 3 ganger pr uke. Treningen varte 20 minutter de første 2 

ukene og økte progressivt til 50 min pr økt siste uken. Alle gruppene ble testet ved 3 

anledninger; før studien startet (baseline), etter 3 måneder og etter 6 måneder. Testen 

bestod av 10 min oppvarming, deretter en senior fitness test (SFT) der styrkeøvelsene 

bestod av:  

 Styrke i bena: forsøkspersonen skulle reise seg fra en stol flest mulig ganger i løpet 

av 30 sekunder.  

 Styrke i armene (arm curl test): maks antall repetisjoner på 30 sekunder.  

SFT viste etter 6 måneder ingen signifikant forskjell i arm-curl mellom gruppene. 

Performance på stol-testen økte med 37% i testgruppen og 38% i placebogruppen.  

Forskjellen er ikke signifikant.  

 

3.2.2 QUERCETIN 
 

Denne studien er også omtalt i 3.1.2. Studien er utført av Biegelman et al i 2010, og så på 

effekten av å ta et tilskudd som inneholdt quercetin 1 g pr dag i 6 uker (31). De 

styrkeøvelsene som ble undersøkt i denne studien var push-ups, sit-ups og pull-ups 

liggende under bom. En test med disse øvelsene skulle gjennomføres både før og etter 6 

uker med trening. Kadettene måtte trene minimum en styrkeøkt i uken i løpet av denne 

perioden. Studien fant at tilskudd med quercetin ikke hadde noen signifikant effekt på 

treningen i forhold til placebogruppen. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figur: oversikt over artikler vi har inkludert med styrketrening. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Studie 

 
Forfatter År Studiedesign Forsøks

personer 

Hvilket 

tilskudd? 

Tidsaspekt 

og type 

trening 

Hvordan 

ble 

resultatet 

undersøkt

? 

 

Resultat 

Effects of six weeks of Quercetin 

supplementation on physical 

performance in ROTC cadetts 

Biegelman K et al 2010 RCT Kvinner 

og menn, 

moderat 

trente 

Quercetin  

1 g/dag 

42-54 

dager, 3 

økter i uken 

push ups, 

situps, 

pullups 

under bom 

Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 

Vitamin E and aerobic exercise: effects 

on physical performance in older adults. 

Nalbant O, Toktaş 

N, Toraman NF, 

Ogüş C, Aydin H, 

Kaçar C, Ozkaya 
YG. 

2009 RCT Eldre 

kvinner 

og menn 

 
 

Vitamin E 

900 IU 

6 mnd, 

gange 3 gr i 

uken 

Gange, 

arm-curl, 

lett styrke 

trening 
(repeti-

sjoner) 

Ingen signifikant 

forskjell mellom 

gruppene 
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4 DISKUSJON 

 
I denne delen av oppgaven vil vi se nærmere på artiklene, og prøve å gi en mer kritisk 

vurdering av de funnene som ble gjort. Vi vil prøve å belyse hva som taler for og hva som 

reiser tvil om resultatene som studiene har kommet fram til. Vi vil også se nærmere på 

hvilke metoder studiene brukte, om materialene var representative og store nok, og hva 

resultatet sa i forhold til tidligere forskning på temaet. Også i denne delen av oppgaven 

valgte vi å skille på utholdenhets- og styrketrening. 
 

4.1 UTHOLDENHET 
 

4.1.1 VITAMIN E 

 

Av 11 studier er det 3 som bare så på vitamin E/alfa-tocoferol som tilskudd. Det er 2 

studier gjort på mennesker, og en gjort på rotter, der sistnevnte er den eneste som viser 

signifikant forskjell mellom antioksidantgruppen og placebogruppen med tanke på 

bedring av fysiske prestasjonsparametre.  

 

Av de 2 menneskestudiene er Nalbant et al en randomisert, kontrollert studie, mens den 

andre fra 1975 ikke er randomisert, men likevel dobbelt blindet.  

  

Nalbant tar for seg 29 friske eldre som skulle trene i 6 måneder. De trente gange tre 

ganger i uken med progressivt lenger tid for hver uke. En 6-minutts gå-test var målet for 

bedret utholdenhet i løpet av studien, men selve studien omfatter et noe videre testbatteri 

(Senior fitness test). Både vitamin E-gruppen og placbo får effekt av treningen med økt 

gangdistanse på 6 minutt, men det er ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene. 

En test på fysisk prestasjonsevne med gange i 6 minutt, er svært relevant for en eldre 

populasjon, da bedret evne til å gå kan bety mye i dagliglivet. Overføringsverdien av en 

slik test for yngre individ som driver regelmessig aerob trening på et visst nivå, er det 

imidlertid vanskeligere å si noe om. Men studien viste uansett ingen signifikant forskjell. 

 

I studien til Lawrence, som ikke har randomisert deltagerene, er det treneren til de to 

svømmegruppene (A-laget og B-laget) som har fordelt dem til de to gruppene, 

antioksidant og placebo, basert på alder, kjønn og nivå. Når det ikke er randomisering av 

deltagerene så kan man anta at det er en fordel at det er en utenfor forskingsteamet som 

gjør denne fordelingen. Blant svømmerne var det forut for studien utstrakt bruk av 

forskjellige vitamintilskudd og andre tilskudd. Disse ble seponert en måned før studiestart 

samtidig som alle i studien skulle starte opp med et daglig multivitamin, som ikke 

inneholdt vitamin E. Det gir studien troverdighet at den sørger for at deltagerne har så likt 

utgangspunkt som mulig. Dersom deltagere, som tidligere tok tilskudd som en del av sitt 

trenings- og kostholdsopplegg, plutselig skulle slutte å ta tilskudd, kunne man risikere at 

mange ville bryte ut av studien eller at de kunne få en noceboeffekt, altså en omvendt 

placeboeffekt, som gjorde at utøverne presterte dårligere. Målet til studien var 

utelukkende å finne ut om vitamin E økte utholdenheten i en gruppe som allerede var på 
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et høyt nivå i idretten sin, og slik kunne gi dem noe ”ekstra”. I tillegg ville man vurdere 

en gruppe som var i fremgang i idretten sin og slik se om vitaminet kunne potensiere 

treningseffekten. Alle de 4 gruppene forbedret prestasjonene sine, men den eneste 

signifikante forskjellen var i favør placebo på B-laget. Forfatteren drøfter ikke dette 

funnet, men dette antyder en negativ effekt av inntak av vitamin E. B-laget bestod av bare 

10 som fikk tilskudd og 9 som fikk placebo, og det lave antallet gjør at det er vanskelig å 

konkludere i en eller annen retning.  

 

Den eneste studien av disse 3 som viser positiv effekt på treningseffekt er altså Asha Devi 

et al sin studie på mannlige rotter fra 2002. Den er godt gjennomført og gjør rede for 

utførelse med standardisert miljø, kosthold, trening og testing av rottene, men det 

kommer ikke frem hvor mange rotter det er snakk om. Devi har som hypotese før 

studiestart at utholdenhet ved svømming kan bli styrket gjennom inntak av vitamin E, og 

får i så måte positivt svar på denne gjennom forsøket sitt. Videre forklarer forfatteren at 

funnene stemmer med det Novelli et al (39) og Goldfarb (40) la fram i henholdsvis 1990 

og  1993; at antioksidantforsvar tilegnet gjennom trening og inntak av antioksidanter som 

tilskudd, er assosiert med bedre utholdenhet og at vitamin E motarbeider frie radikaler, 

stabiliserer membraner og forsinker muskelutmattelse. Devi sier ingenting om resultatene 

kan overføres til mennesker.  

 

Når vi ser samlet på disse 3 studiene, kan vi konkludere med at alle har brukt forskjellige 

typer tester for å måle fremgang i treningsprestasjon; gangdistanse på tid, 

distansesvømming og tid til utmattelse. Dette gjør at det kan være vanskelig å sette 

resultatene opp i mot hverandre. Likevel konkluderer 2 av 3 studier med ingen eller 

lavere effekt av å ta vitamin E. Et annet aspekt ved studiene er at de har brukt ulike 

doseringer.  De 2 førstnevnte studiene bruker 900 IU vitamin E per dag, mens studien av 

Devi et al bruker 50 IU pr kg, noe som vil gi en betydelig høyere dose i hvert individ enn 

i studiene gjort på mennesker. Norsk anbefalt daglig inntak av alfa-tokoferol eller 

ekvivalenter er maksimalt 15 IE for voksne menn. Det er vist at inntak av store doser 

vitamin E både kan gi plagsomme, men ufarlige bivirkninger som kvalme og diaré, men 

også at inntak av vitamin E er assosiert med økt total dødelighet (1). Ut ifra disse studiene 

bør det altså sluttes at det foreløpig ikke er noe som taler for å ta tilskudd av vitamin E for 

å potensiere treningseffekt. 

 

4.1.2 QUERCETIN 

 

Biegelman et al studerte i 2010 58 militære kvinner og menn i en randomisert kontrollert 

studie med quercetin som tilskudd. De trente 3 dager i uken (klassifisert som 

vedlikeholdstrening) i 6-7 uker. De ville teste en hypotese om at quercetin kunne øke 

mitokondriebiogenese og slik forbedre utholdenheten, basert på mellom annet en 

musestudie av Davis (41). Tidligere studier gjort på mennesker med tanke på denne 

hypotesen, har vært gjort på svært godt trente individer (33, 42), og vist sprikende 

resultater. Denne studiens hypotese er derfor fortsatt at quercetin kan øke 

mitokondriebiogenesen, men kun i moderat eller dårlig trente individer, fordi de best 

trente allerede har nådd sitt potensial med tanke på antall mitokondrier. Studien er 

grundig gjennomført med mange tester på en så langt som mulig homogen populasjon. 
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Det ble testet for VO2-max, sit-ups, push-ups, liggende hang-ups, 2 miles løping på tid, 

30s anaerob sykling på ergometersykkel samt 36,6m sprint. (Styrketestene blir 

kommentert i avsnitt 4.2.3.) Både seleksjon og forberedelser, utførelsen og testingen før 

og etter var godt gjennomført og de fant altså ingen signifikant forskjell på de målte 

parameterene.  

 

Noen poeng er likevel verdt å nevne. Tilskuddet som ble gitt til antioksidantgruppen 

innholdt i tillegg til quercetin blant annet 100 mg omega-3 fettsyrer og en ukjent blanding 

av vitaminer. Disse ”tilleggsingrediensene” var tenkt å øke biotilgjengeligheten til 

quercetin, men man så ikke bort fra at de kunne tenkes å ha effekter for seg selv. Siden 

man ikke fant noen signifikant forskjell mellom gruppene, ble ikke dette noe videre tema. 

Man har heller ingen klar grunn til å mistenke at disse stoffene skulle maskere en 

eventuell effekt av quercetin. Men man bør alltid vurdere om slike tilleggsstoffer kan 

maskere en effekt eller eventuelt være grunnen til den observerte effekten. I denne 

sammenhengen kan vi nevne en studie gjort av Raastad et al som viste at 

supplementering med omega-3 fettsyrer over en 10 ukers periode hos 28 veltrente 

fotballspillere ikke økte maksimal aerob ytelse (43). 

 

Dumke et al fra 2009 (32) har notert seg funnene til blant annet Davis et al (41) og ville 

studere om 1 g quercetin pr dag i 3 uker med samtidig ”normal” uspesifisert trening ga 

endring i blant annet total effektivitet og opplevd utmattelse i 40 trenede syklister. 

Konklusjonen er som nevnt at ingen signifikante forskjeller ble funnet, og forfatteren sier 

videre at studier som forsøker annen dose quercetin, lengre varighet enn 3 uker eller med 

mindre trente studiedeltakere kan få frem en effekt, men kan ikke sannsynliggjøre at dette 

er blir utfallet dersom slike studier blir gjort. Studien er opptatt av å finne en effekt av 

quercetin, og lar derfor både antioksidant- og placebogruppen få et tilskudd, Tang 

powder, som inneholder blant annet både vitamin C og E. Hvorfor dette er gitt er ikke 

nevnt av forfatteren, men det er klart at om man ser etter effekten til et enkelt stoff, så vil 

den kunne bli tilslørt dersom flere andre stoff samtidig blir gitt. Men en hypotese er som 

nevnt at det er kombinasjonen av flere antioksidanter som er sannsynlig å kunne gi effekt 

og ikke en enkelt gitt alene (44). 

 

MacRae et al gjorde i 2006 en randomisert, dobbeltblind crossoverstudie med 11 

elitesyklister, som ble randomisert til 6 uker med et antioksidanttilskudd (FRS
2
) med 600 

mg quercetin pr dag eller 6 uker med et antiosidanttilskudd (FRS) uten quercetin. 

Gruppene skiftet etter 6 uker og total varighet av studieperioden var derfor 12 uker. 

Studien så på tiden brukt på ca 30 km sykling, og viste at syklistene samlet forbedret 

tiden med 3,1% i forhold til baseline etter 6 uker med quercetin, og at de kun forbedret 

tiden sin med 1,5% i forhold til baseline etter perioden uten quercetin. En forskjell på 

1,5% er ifølge forfatteren ikke signifikant, og man kan ikke regne med at det gir noen 

fordelaktig effekt. 3,1% forbedring er signifikant, og det argumenteres for at en forskjell 

på 3,1% i tid i en konkurranse kan være differansen mellom topplassering og en lavere 

plassering. Videre viser forfatteren til en studie av Sen CK et al fra 2000 (44) når han 

                                                 
2
 Vitamin C (150 mg), E (50 mg), koffein (45 mg), niacin (25 mg), taurine (9 mg), B6 

(2,5 mg), B2 (2,1 mg), B1 (1,9 mg), B12 (0,008 mg) 
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foreslår at det er den samlede effekten til hele tilskuddet som gjør resultatet, og at man 

derfor ikke kan regne med å få effekt av kun quercetin eller, som han selv viser her, av 

kun andre antioksidanter. Den fysiologiske mekanismen bak effekten får man selvsagt 

ikke frem av en slik studie, men det blir enkelt sagt foreslått at forbedringen kan komme 

av fordelaktige endringer i redoks-statusen i skjelettmuskler, reduksjon av 

muskelinflammasjon og beskyttelse av muskelprotein, samt fasilitering og/eller 

potensiering i rekrutteringen av motoriske enheter. Et poeng er at tilskuddene som ble 

brukt, både det med og det uten quercetin, ble satt sammen av New Sun Nutrition, det 

samme selskapet som betalte for studien. At slike relasjoner kan påvirke studieresultat er 

klart, men studien er godt gjennomført og det er vanskelig å finne noe som kan trekke 

konklusjonen i tvil. 

 

Av de 3 studiene vi har sett på med quercetin har 2 ikke vist noen signifikant forskjell på 

treningseffekt. I alle studiene har testgruppen fått et antioksidanttilskudd i tillegg til 

quercetin, da det spekuleres i om dette kan øke biotilgjengeligheten (31). En hypotese 

som er foreslått er at quercetin øker mitokondriebiogenesen kun i moderat eller dårlig 

trente personer, fordi godt trente allerede har nådd sitt potensial med tanke på antall 

mitokondrier (31), men dette stemmer ikke med studien til MacRae, som finner effekt av 

quercetintilskudd hos elitesykkelister. Det er også tidligere vist at hos en gruppe trente 

syklister som hadde tatt quercetin i 3 uker oppnådde man redusert muskelstølhet i 

forbindelse med intensiv sykling (42). Man har antatt at det er 2 måter quercetin kan 

virke prestasjonsfremmende på; en analgetisk effekt og en ”antioksidanteffekt”, men 

disse hypotesene er ikke videre bevist. Når det kommer til dose quercetin som er gitt i de 

ulike studiene, kan vi konkludere med at de 2 studiene som ikke fikk fram effekt ble gjort 

med en dose på 1 g quercetin pr dag, mens MacRae brukte 600 mg pr dag. Man kan 

derfor antyde at dosen kunne ha noe å si for utfallet for de to andre studiene. Tidligere har 

man fått fram en effekt av å gi mus tilskudd med quercetin (41) og man kunne derfor 

være interessert i å sammenligne denne dosen med den menneskene fikk i disse studiene. 

En måte å regne ut dette på er ifølge Reagan-Shaw S et al (45) å bruke kroppsoverflaten 

som utgangspunkt for omregningen, og her vil det si at en person på 75 kg skulle ta 76 

mg pr dag. Det kan derfor tenkes at dosen på 1 g pr dag blir for høy. En normal diett vil 

vanligvis inneholde maksimalt 200-500 mg quercetin dersom man spiser mye frukt og 

grønt (31), og ut i fra dette regnestykket skulle man tro at et godt kosthold er vel så bra 

som tilskudd med quercetin.  

  

4.1.3 VITAMIN C 

 

Kun en studie har sett på vitamin C alene og dette vitaminets effekt på 

utholdenhetstrening. Denne studien av Gomez-Cabrera et al er egentlig to studier, en av 

mennesker og en av rotter, og er grundig og godt gjennomført. Menneskestudien var en 

dobbeltblind og randomisert placebokontrollert studie. Menneskene fikk en dose på 1g pr 

dag, mens rottene fikk en dose på 0,24 mg/cm2. Dette tilsvarer en forholdsvis høy dose 

vitamin C (500 mg / kg), tilsvarende 40 ganger mer enn det menneskene fikk. 

Menneskenes resultat ble målt i endret VO2-max. Rottene fikk både målt VO2-max og tid 

til utmattelse.  
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I menneskestudien var ikke VO2-max signifikant forskjellig mellom gruppene. Alle 

rottene fikk signifikant økt utholdenhetskapasitet etter 6 uker med trening, målt som tid 

til utmattelse, men for de som fikk vitamin C, var treningseffekten signifikant lavere. 

Denne forskjellen viste seg ikke i VO2-max. Gomez-Cabrera diskuterer derfor om vitamin 

C kan ha større betydning for utholdenhetskapasitet målt i tid til utmattelse enn VO2-max. 

Bakgrunnen for dette er at VO2-max i stor grad er avhengig av kardiovaskulære faktorer, 

mens utholdenhetskapasitet (tid til utmattelse) hovedsakelig er avhengig av 

mitokondrieinnhold (46). VO2-max er definert som maksimal kapasitet til å ta opp, 

transportere og benytte seg av oksygen under trening (47). Det er derfor mange faktorer 

som kan maskere den egentlige effekten av antioksidanttilskudd når man måler effekten i 

VO2-max.  

 

Forfatteren hevder også at ROS-dannelse som er treningsindusert er viktig for å aktivere 

mitokondrienes biogenese, noe som betyr økt uttrykkelse av endogene 

antioksidantenzymer i muskelcellene. Antioksidanten vitamin C hemmer denne 

dannelsen av ROS, noe som kan være med på å forklare hvorfor vitamin C-gruppen av 

rottene ikke hadde like stor effekt av treningen. Et minus med denne studien er at det kun 

var 5 menn som tok tilskudd, et veldig lavt antall for å konkludere med tanke på vitamin 

Cs effekt på trening. Som tidligere påpekt er det altså bare et studium som har sett på 

vitamin C. Dette er derfor et alt for lite materiale for å gi noen endelig konklusjon.  

 

4.1.4 VITAMIN C OG E 

 

2 artikler av Yfanti et al basert på en studie belyser nærmere temaet om supplement med 

antioksidanter kan forbedre adaptasjon til utholdenhetstrening. Denne studien er 

gjennomført på unge, friske menn som er fysisk aktive. Studien er ikke randomisert, men 

dobbeltblind og placebo-kontrollert. Deltakerne ble fordelt i testgruppe og 

placebogruppe. Ved studiestart ble gruppene satt sammen slik at de var homogene i 

forhold til: alder, høyde, vekt, kmi, P-max og plasmamarkører.  

 

Det var ingen signifikant forskjell i disse parametrene mellom gruppene ved baseline. De 

har gjort et grundig arbeid for å gjøre gruppene så like som mulig, men uten 

randomisering kan man fort overse andre parametre som gjør at gruppene ikke er så like 

som man skulle ønske og som man automatisk tar hensyn til. Samtidig kan man 

argumentere for denne modellen da det bare var 21 personer med i studien. De skulle 

trene i 12 uker, noe som er en tilstrekkelig periode for å forbedre utholdenhetskapasiteten 

(48). Utholdenhet ble målt i VO2-max og ”maximal power output” (P-max) på sykkel. 

Treningsopplegget bestod av 5 økter trening pr uke, både intervall og langkjøring. En 

styrke ved denne studien er at det er mye trening over lang tid. Treningen til 

forsøkspersonene ble fulgt opp i løpet av studien for å ha god oversikt over 

treningsmengden og intensiteten. Arbeidsintensiteten ble også økt for hver uke.  

 

Denne studien viser altså at moderat godt trente, unge og friske menn, som blir utsatt for 

et intenst 12 ukers uholdenhetstreningsprogram, ikke har effekt av disse dosene med 

vitamin-C og -E. Denne studien føyer seg inn i rekken med studier på vitamin E som ikke 

viser signifikant effekt på utholdenhetstrening. Forfatteren antyder at flere studier har 
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kommet fram til det samme resultatet.  

 

4.1.5 SELENIUM 

 

En studie av Tessier et al fra 1994 så på antioksidanten selenium, som er en viktig 

kofaktor i glutation-redoks-syklusen, og dette stoffets effekt på utholdenhetstrening. En 

gruppe på 24 menn ble plukket ut på bakgrunn av motivasjon og andre faktorer som at de 

ikke røykte, var friske og ikke var spesielt trente i utgangspunktet. Det er ikke beskrevet 

frafall i løpet av studien. Studien var randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert. 

Forsøkspersonene skulle trene tre økter med utholdenhet i uken i 10 uker, noe som man 

kan anta er en betydelig økning i forhold til normalt for denne gruppen. Gjennomsnittlig 

belastning var 65% av VO2-max. En periode på 6 uker skal være tilstrekkelig for å oppnå 

økt VO2-max (48). Det var derfor ikke overaskende at også denne studien fant at begge 

gruppene forbedret VO2-max signifikant i løpet av 10 uker med trening, særlig da de var 

utrente i utgangspunktet. Selenium-gruppen fikk 180 g selenium pr dag. Dette er en nok 

så høy dose da anbefalt dagsdose for menn er på 40 g daglig (1). 

 

Hensikten med denne studien var å finne ut om forandring i GPx-aktivitet (Glutation 

peroksidase) i plasma og i erytrocytter er til stede ved trening og om det eksisterte et 

forhold mellom GPx-aktivitet i erytrocytter og VO2-max og om selenium kan påvirke 

dette systemet. Det er ut i fra tidligere studier få eksempler på at GPx endres ved 

supplement med selenium i personer som trener regelmessig (49). Men det er beskrevet 

en positiv sammenheng mellom mengden av ukentlig trening og GPx eller selenium i 

erytrocytter (50). Derfor har det blitt foreslått at det er en sammenheng mellom nivået av 

selenium i erytrocytter og VO2-max. I denne studien av Tessier et al fant man ikke at 

tilskudd med selenium økte VO2-max signifikant i forhold til placebogruppen. Det finnes 

heller ingen andre studier som helt klart demonstrerer at det finnes et forhold mellom 

inntak av selenium og økt treningsmessig ytelse (performance) (51). Studien konkluderer 

derfor med at det ikke er bevist noen direkte effekt av selenium på utholdenhetstrening. 

 

4.1.6 COENZYM Q-10 

 

En studie av Braun et al fra 1991 undersøkte effekten av å ta en dagsdose, altså 100 mg, 

CoQ-10 i 8 uker. Denne doseringen er også brukt i flere andre lignende studier. (52-54). 

Bakgrunnen for studien var å teste hypotesen om at hard utholdenhetstrening kan føre til 

lave lagre av CoQ10 i kroppen og at tilførsel kan gi økt effekt av trening. 

Forsøkspersonene, i alt 10 stk, ble delt i 2 grupper på 5. De ble med andre ord ikke 

randomisert. En tredje part skulle bestemme hvilke av de to gruppene som skulle få 

placebo og hvem som skulle få CoQ10. Vi vet ikke noe nærmere hvordan dette er gjort. 

Dette er også en ganske liten studie med tanke på antall forsøkspersoner. Vi kan anta at 

studien ble gjennomført på godt trente individer. Kriteriene som ble undersøkt var VO2-

max, totalt arbeid, respirasjonsrate og HR. Disse ble undersøkt på bakgrunn av en 

ergometersykkeltest med økende belastning. En fra placebogruppen og en fra 

tilskuddsgruppen forlot studien pga skade. VO2-max økte for begge gruppene (mellom 5-

8%) under studien, men det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Heller ingen 

signifikant forskjell fant man på de andre parametrene. Dette indikerer at CoQ10 
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supplement ikke har noen effekt på utholdenhetstrening. Forfatteren hevder at denne 

konklusjonen også er underbygget av andre lignende studier. Antallet forsøksdeltakere er 

her desuten så lavt at uansett hva utfallet av studien ville blitt, så kan man ikke trekke 

noen konklusjoner ut fra den. 

 

4.1.7 PRODUKTTILSKUDD 

 

Fordi antioksidanter virker sammen med å beskytte organismen fra potensielle skadelige 

effekter, har tidligere studier forsøkt å undersøke effekten på “performance” med en 

kombinasjon av flere antioksidanter som supplement (55). Når det gjelder studien gjort av 

Arent et al er dette en studie gjort på et produkt, Resurgex Plus, og ikke enkeltstoffer, og 

inneholder mye forskjellig, blant annet antioksidanter. Arent fikk økonomisk støtte fra 

Millenium Biotechnologies, Inc (USA) som er produsenten til Resurgex Plus. 

 

Studien av Arent så på 24 trente fotballspilllere som fikk tilskudd over en periode på 20 

dager i forsesongen. Forsesongene består av mange høy-intensitetsøkter, og mye trening 

hver dag. Studien var randomisert, blindet og placebokontrollert. Drikken ble utdelt av 

forskerene 2 ganger pr dag, etter trening. Det ble målt VO2-max både før og etter de 20 

dagene og ingen trente samme dag som testen. 2 deltakere i placebogruppen ble skadet 

under studien og kunne ikke fullføre. Derfor er studien basert på 12 deltakere i 

eksperimentell gruppe og 10 deltakere i placebogruppen. Studien virker godt 

gjennomført. Resultatet viser at det ikke er statistisk signifikant forskjell i endret VO2-

max etter 20 dager med trening mellom placebogruppen og  testgruppen. Men selv om 

effekten ikke er statistisk signifikant, finner Arent at det er en positiv effekt av å ta dette 

tilskuddet. Studien konkluderer derfor med at effekten av Resurgex Plus, eller dens 

innhold, er klinisk signifikant selv om det mangler statistisk signifikans. Av alle studiene 

vi har sett på er dette den eneste studien som konkluderer slik og man kan stille spørsmål 

ved en slik konklusjon, særlig når man vet at studien er finansiert av det produktet som er 

undersøkt. Det kan virke som om studier som er finansiert av selskaper med interesse i et 

spesielt resultat, ikke påvirker resultatet av studien, men kan ha noe å si for diskusjonen 

og konklusjonen av studien. Tilskuddet inneholder også veldig mange forskjellige stoffer. 

Det gjør det vanskelig å konkludere med hva det er som eventuelt gir effekt, om noen av 

bestanddelene tilslører effekten til andre, eller om det i verste fall er stoff i blandingen 

som har negativ eller skadelig virkning. Vi har derfor valgt å ikke legge veldig stor vekt 

på konklusjonen til denne studien.  

 

 

4.2 STYRKE  
 

Totalt 2 artikler har sett på tilskudd med antioksidanter og undersøkt om dette har noen 

effekt på styrketreningsadaptasjon. Disse 2 artiklene har undersøkt litt forskjellige 

tilskudd. Felles for dem er at de ikke finner noen forskjell mellom testgruppen og 

placebogruppen. Studiene virker godt gjennomførte i seg selv, men svarte desverre ikke 

så godt på vår problemstilling. Vi savnet et større materiale for å konkludere på dette 
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spørsmålet. I tillegg er 1 av studiene utført på eldre mennesker og det er usikkert om 

resultatet fra denne studiene kan brukes i toppidrettssammenheng da treningsbelastningen 

her en mye større. Det kunne i denne sammenhengen vært interessant å gjøre flere studier 

med unge personer, for å se på effekten av å ta tilskudd da dette ikke enda er undersøkt. 

Etter vår mening er det gjort for få studier på treningseffekt fordi mange studer kun ser på 

biokjemiske markører. Her er det store muligheter for videre forskning på området.  

 

4.2.1 VITAMIN E 

 

Nalbant et al tar for seg 57 friske eldre som i 6 måneder skulle gå en bestemt avstand 3 

ganger per uke. Testgruppen skulle ta vitamin E samtidig. Både før og etter denne 

perioden ble det gjennomført Senior fitness test. Denne testen bestod av styrkeøvelser for 

beina og armene. Forsøkspersonen skulle reise seg fra en stol flest mulig ganger i løpet av 

30 sekunder. Videre skulle de gjennomføre flest mulig arm curls på 30 sekunder. En 

svakhet med denne studien er at den eneste form for trening testpersonene har 

gjennomgått er gange. Man ville derfor ikke vente en forbedring i armstyrke som følge av 

dette treningsprogrammet. Det er vanskelig å se rasjonalet bak denne testingen. Styrke i 

bena kan man i teorien tenke seg at man kan opparbeide ved gange, selv om dette i seg 

selv ikke kvalifiserer som ren styrketrening. Resultatet ble som forventet ingen 

forandring i armstyrke. Performance på stol-testen økte med 37% i testgruppen og 38% i  

placebogruppen. Forskjellen er ikke signifikant. Når det gjelder selve gjennomføringen 

av studien viser vi til utholdenhetsdelen av diskusjonen der Nalbant er nærmere omtalt i 

4.1.1. 

 

4.2.2 QUERCETIN  

 

En mer grundig gjennomgang er gjort av studien til Biegelman et al under 

utholdenhetsdelen av diskusjonen (4.1.2). Studien viste ingen signifikante forskjeller 

mellom de to gruppene hverken med tanke på utholdenhet eller styrke. Av styrkeøvelser 

var det som nevnt push-ups, sit-ups, liggende pull-ups, og det kan nok diskuteres hvor 

gode disse testene er på å plukke opp forbedret treningseffekt av styrketrening. Siden 

studien ble gjort på militære kadetter ble også treningen og testingen gjort etter militær 

modell. Det ville vært enklere å trekke gode konklusjoner dersom deltagerne gikk 

gjennom et treningsprogram med vekttrening, og at testingen også skjedde på denne 

måten. Slik kunne man rendyrke styrkekomponenten i studien ved at deltagerne trente 

med tyngre belastning og færre repetisjoner enn det man fikk gjort i denne studien. Men 

denne studien hadde ikke som mål å studere styrketrening spesifikt, og det blir feil å si at 

dette er en svakhet med studien, men heller at fokuset ikke ligger på styrketrening, og at 

dette er noe som kunne være interessant for forskere senere å ta tak i.  

 

 

4.3 NOEN AKTUELLE PERSPEKTIVER PÅ STUDIENE 

 
4.3.1 DYRESTUDIER VS. MENNESKESTUDIER 
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Av 11 studier gjort på mennesker som ble inkludert av vårt søk, er det en som viser 

signifikant negativ effekt av tilskudd (34), en som viser signifikant positiv effekt av 

tilskudd (33) og ni som viser ingen signifikant effekt. Det er to studier vi har sett på som 

har studert rotter og av disse er det en som antyder negativ effekt av tilskudd (34), og en 

som viser økt tid til utmattelse i sin tilskuddsgruppe (23, 30). 

Det er altså klart flest studier som viser ingen signifikant effekt hos mennesker, og som 

derfor taler imot bruk av tilskudd, mens det i rotteforsøkene er en studie som taler for 

bruk av tilskudd. Et poeng her er at denne rottestudien er fra 2003, og har motivert 

forskere til å gjøre studier på mennesker og det er flere av disse ferske menneskestudiene 

fra 2006-10 som har vist at det er ingen signifikant effekt. 

 

4.3.2 TRENTE VS. UTRENTE 

 

De fleste studiene har brukt deltakere som kan karakteriseres som aktive eller trente og 

noen få som har deltagere på elitenivå. Totalt åtte av studiene ser på deltagere som faller 

inn i denne kategorien, mens det er tre studier som har lagt opp til studier av sedate eller 

utrente deltagere. Av de tre studiene gjort på utrente er det ingen som faller ut i favør 

tilskudd, mens det i den trente gruppen er syv som har negativ eller ingen signifikant 

effekt, og en studie som viser signifikant effekt (33). Dette er tall det er vanskelig si noe 

mer konkret om.  

 

4.3.3 SPONSING AV STUDIER 

 

Av de to studiene som er gjort på mennesker som hevdet å ha positiv effekt i favør 

tilskudd, derav en med statistisk signifikant effekt (33) og en med ”klinisk signifikant” 

effekt (38), så er begge gjort med tilskudd med multiple antioksidanter og er økonomisk 

sponset av produsenten til tilskuddet. I tillegg til disse studiene er det en som er sponset 

økonomisk (36), og to (28, 37) som er sponset med de aktuelle tilskuddene av 

produsenten, men ikke utover det.  

 

 

4.4 TRENING, ROS OG ANTIOKSIDANTER 
 

Cellulære adaptasjoner forårsaket av utholdenhetstrening resulterer i langvarige og 

reversible forandringer som er: 

 Strukturelle: økning i antall og størrelse av mitokondrier pr gram muskelvev (56) 

 Funksjonelle: økt oksidativ kapasitet basert på en økning i konsentrasjonen og 

aktivitetsnivået i SSS-enzymer og elektrontransportkjeden (49).  

 

En periode på 6 uker med utholdenhetstrening skal være tilstrekkelig for å oppnå et nytt 

nivå av mitokondrieinnhold (48). Trening øker oksygenforbruket med mellom 10 og 15 

ganger i forhold til hvile (57). Dette gir en økning av oksygenradikaler (51) som er basis 

for oksidativt stress-mekanismen (17). Økt dannelse av ROS under utmattende trening 

utfordrer cellenes antioksidantforsvarssystem. Dette resulterer i mindre antioksidanter i 

cellene og økt risiko for oksidativ skade av vevet (2).  
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Organismen er fra naturens side utstyrt med et antioksidantforsvar som skal forhindre 

skadelige effekter av ROS (58). ROS øker selv denne antioksidantuttrykkelsen i 

muskelcellene (34). Selv om trening kan øke endogene antioksidantressurser er det 

hevdet at disse beskyttende mekanismener er for små til å håndtere ROS fra spesielt lange 

og/eller høyintensive treningsøkter (3, 4). Noen mener at med en treningsintensitet på 

over 70% av VO2-max eller langvarig trening, kan kapasiteten til det endogene 

antioksidantforsvaret “oversvømmes” og dermed føre til oksidativt stress (28). Altså at 

selv om trening i seg selv kan øke det endogene antioksidantforsvaret på sikt, er dette 

utilstrekkelig for å håndtere ROS når det kommer til høyintensitetsøkter eller svært lange 

økter (3, 4). Andre igjen mener at det økte endogene antioksidantforsvaret beskytter mot 

oksiderende agenter og kan redusere tretthet under trening (59, 60). Det er på bakgrunn 

av dette man vil undersøke om antioksidantsupplement beskytter mot oksidativt stress og 

muskelskade og om dette igjen påvirker treningseffekten. 

 

Et spørsmål som har vist seg vanskelig å besvare er om ROS-påførte forandringer i 

cellene som følge at trening er ønskelig eller ikke i forhold til treningsadaptasjon. Mange 

ROS er såkalte frie radikaler. Et fritt radikal er et atom eller molekyl med minst ett uparet 

elektron i ytterste orbital. Dette gjør at de lettere kan reagere med andre stoffer som de 

kommer i kontakt med. Frie radikaler dannes som et resultat av normal oksidativ 

metabolisme, og finner sted i mitokondrier, lysosomer, cellemembraner, ER og cytosol. 

ROS kan gi flere skadelige effekter på cellene, blant annet skader på cellenes 

lipidmembraner, lipoproteiner, signalveier, RNA og DNA (1). 

 

Dannelsen av ROS er et naturlig biprodukt av cellerespirasjonen (metabolismen) og 

produksjonen økes med økt intensitet på treningen (7). Det er antydet at akkumulert ROS 

i muskelen hemmer kraften og at ROS på denne måten bidrar til akutt muskelutmattelse 

(33). Oksidativt stress har også vist seg å være relatert til muskelskade (5), i tillegg til økt 

restitusjonstid etter trening (7). Videre mener man at repeterende skader på 

cellemembranen (peroksidasjoner) også kan føre til nedsatt mitokondrieeffektivitet (61). 

Alt dette har negativ innflytelse på “performance”, eller treningseffekt, i følge Arent et al 

(38).  

 

Men resultater fra flere laboratorier indikerer at ROS også fungerer som signaler som er 

opp-regulerende for uttrykkelse av flere gener (10, 11). Dette kan ha mye å si for 

muskelcellenes metabolisme og føre til at muskelceller adapterer til trening (62). Derfor 

kan ROS ha en ønsket effekt på prosessene som gir adaptasjon til trening. Det er også 

antydet at en moderat økning i ROS-produksjon øker musklenes kontraktile funksjon in 

vitro (33).  

 

Antioksidanter har evne til å nøytralisere ROS. Det er antydet at antioksidantsupplement 

kan øke utholdenhetskapasiteten ved å minimere skade på membraner, kontraktile og 

strukturelle proteiner i musklene (8) og dermed redusere inflammasjon, forandre 

muskelens redoks-status og videre begrense den akutte skadelige effekten av trening på 

muskelcellene (33). Antioksidanttilskudd øker også muskelreparasjonen hos de som tar 

det sammenlignet med placebo (63), noe som indikerer en bedre toleranse for trening hos 

de som tar antioksidanttilskudd. På den andre siden har det vært hevdet at 
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antioksidanttilskudd reduserer mitokondrienes biogenese (34) og forstyrrer signalveier 

som oppstår når man trener (9), noe som igjen kan ha noe å si for adaptasjonen.  

  

Forskningen viser at ulike antioksidanter kan fungere på flere måter. Antioksidanten 

vitamin C har vist seg å kunne fungere som en prooksidant in vitro, spørsmålet er om 

dette også kan skje in vivo (64). Gomez-Cabrera et al fant ingen indikasjon på at dette 

skjedde in vivo, men dette er vanskelig å være sikker på (34). Også MacRae et al var 

bekymret for om tilskuddet kunne føre til en prooksidasjon i stedet for antioksidasjon in 

vivo (33). Dersom antioksidanter hadde indusert prooksidasjon ville man i følge MacRae 

et al forventet negativ treningseffekt. Kanskje er potensialet til antioksidanter for å 

prooksidere en av grunnene til at antioksidanter ser ut til å kunne gi økt treningseffekt i 

noen studier, mens de i andre studier gir nedsatt treningseffekt. For å konkludere på dette 

spørsmålet trengs mer forskning da vi ikke sikkert vet om dette skjer in vivo eller ikke. 

Man kan i teorien tenke seg at en antioksidant via prooksidering har påført muskelcellene 

en annen effekt enn det man på forhånd forventet og at dette har fått konsekvenser for 

utfallet av treningen.  

 

 

4.5 HVORDAN BØR DETTE FORSKES PÅ I FREMTIDEN? 
 

I flere artikler diskuteres også hva som bør være gullstandarden for å undersøke om 

antioksidanter har effekt på treningsadaptasjon. Noen mener at utholdenhetskapasitet 

målt som tid til utmattelse er et mye bedre mål enn VO2-max (34). Bakgrunnen for dette 

er at utholdenhetskapasitet hovedsakelig er avhengig av mitokondrieinnhold i muskler, og 

ikke i like stor grad er påvirket av kardiovaskulære faktorer (46). VO2-max  er definert 

som maksimal kapasitet til å ta opp, transportere og benytte seg av oksygen under trening 

(47), altså spiller kardiovaskulære faktorer en stor rolle. Man kan tenkte seg at VO2-max  

innebærer for mange variabler i forhold til utholdenhet at det kan overskygge en eventuell 

effekt av et antioksidanttilskudd.  

 

I en studie av Davies et al fant man at VO2-max  hos rotter i løpet av en treningsperiode 

bare økte 14%, mens oksidativ kapasitet i musklene økte 100% (65). Det kan derfor virke 

som at VO2-max  er viktigere for maksimal aerob arbeidsmengde, mens 

mitokondrieinnholdet i muskelen er det som utgjør den største betydningen for 

utholdenhetskapasitet (65). Gomez-Cabrera et al (34) mener derfor at det er mange 

studier som ikke får frem den reduserte effekten av antioksidanttilskudd, fordi de kun 

måler VO2-max , og at man heller burde måle tid til utmattelse for å få fram den virkelige 

effekten av å ta tilskudd. Også i følge Braun et al er utholdenhetskapasitet direkte satt i 

sammenheng med mitokondrieinnhold, mens VO2-max  derimot, også er avhengig av det 

kardiovaskulære systemet. Braun mener at studier som kun ser på VO2-max  derfor ikke 

får signifikante forskjeller mellom to grupper der den ene tar tilskudd fordi resultatet 

tilsløres av det kardiovaskulære systemet. Han er også av den oppfatning av tid til 

utmattelse er et bedre mål for å undersøke dette. Dermed kan vi slutte at fremtidige 

studier som vil undersøke antioksidanttilskudds effekt på treningseffekt, bør ha tid til 

utmattelse som et av testparameterene, slik at man kan få frem den reelle effekten, enten 

den er negativ eller positiv. 
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5 KONKLUSJON 

 

Av tidligere materiale har vi sett at mange studier rapporterer om endringer i biokjemien, 

i form av reduserte biomarkører for oksidativt stress etter inntak av antioksidanttilskudd 

(66). Men effekten av antioksidanttilskudd hos idrettsutøvere er fortsatt usikker (67). Det 

er begrenset med bevis for at supplement med antioksidanter hos mennesker vil forbedre 

“performance” eller treningsmessig ytelse (67). Noen få studier viser økt effekt av 

tilskudd, det store flertallet viser ingen forskjell, og til slutt viser også enkelte studier 

redusert effekt av å ta tilskudd.  

 

En studie vil vi likevel vise til. Den undersøkte effekten av quercetin på elitesykkelister. 

Denne studien var en crossoverstudie og viste at i den perioden man tok quercetin 

forbedret man tid på 30 km sykkeltest. Det spesielle med denne studien er at dosen som 

ble brukt var 600 mg, noe som er en lavere dose enn tilsvarende studier som ikke har vist 

signifikant effekt. Også en musestudie antyder at lavere doser enn 1 g quercetin pr dag 

kan være gunstig på treningseffekt (43).  

 

Man kan stille seg spørsmålet om hvorfor det er så vanskelig å konkludere i denne 

problemstillingen. Det er flere grunner til at det kan være vanskelig å oppdage 

antioksidanteffekt i mennesker. En av grunnene er bruk av kun en eller få antioksidanter i 

ulike studier, begrenset informasjon om antioksidantdose som kreves for å få effekt, 

variabel varighet av supplementering osv. Dette gjør tolkingen av resultatene fra ulike 

studier vanskelig (67). 
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