
Känslan man får är att fler och fler människor i 
det moderna samhället lider av allergier av olika 
slag, även om det såklart är väldigt svårt att veta 
om det beror på att större medvetenhet ger fler 
diagnoser eller att fler faktiskt har besvär. För 

cyklister är det kanske pollen som är det allra största problemet, 
för just när vi är som allra mest sugna på att ta ut våra stolta 
springare ur förrådet och gasa iväg mot horisonten fylls luften 
av allsköns olika lömska fröer. Många är de näsor som börjar 
rinna eller ögon som beckar igen, och räddningen för att känna 
sig någorlunda som en människa är för många att äta anti
histaminer. Då känns det bättre för många, och prestationen på 
cykeln kan bli förhållandevis acceptabel om man inte har alltför 
allvarliga besvär. 

MEN DÖDAR DET TRÄNINGSEFFEKTEN? 
På senare år har forskarna dock fått upp ögonen för möjligheten 
att sådant som får en att må bättre kanske inte alltid är det som 
bidrar till att man blir bättre. När vi tränar så leder det trots allt till 
en massa reaktioner i kroppen, som å ena sidan kan vara negativa 
 under vissa omständigheter, men också samtidigt är själva stimulit 
för att kroppen ska anpassa sig till träningen och bli bättre. Det 
började med att ett par olika studier antydde att antioxidanter 
(som vi oftast ser på som positiva) kunde vara kontraproduktivt i 
 samband med träning. Då var det eftersom träningen i sig  frigjorde 
fria radikaler i kroppen som var ett stimuli för anpassning, och 
 antioxidanterna fungerar genom att de binds till just de fria 
radikalerna. Men andra ord kanske det inte är någon vidare bra 
idé att riva av ett hårt intervallpass på cykeln och sedan bälga i sig F
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en liter apelsinjuice, även om det fortfarande är lite oklart exakt 
hur det ligger till och vilka mängder som krävs för att tränings
effekten ska bli lidande. På liknande sätt har studier visat att 
anti inflammatoriska preparat i stil med exempelvis Ibuprofen kan 
ha negativ påverkan på effekten man får av sin träning, åtminstone 
när det gäller muskeltillväxt och styrka.    

KOM TILL SAKEN!   
Hursomhelst, enligt samma mönster som detta finns det också 
forskare som menar att det skulle  kunna 
förhålla sig på ett liknande sätt med de 
antihistaminer pollenallergiker äter. För att 
de får allergikern i fråga att må bättre med 
mindre besvär (och bättre prestation?) är ju 
inte samma sak som att antihistaminerna 
förbättrar effekten av träningen som bedrivs. 
Snarare finns det en del som pekar mot att 
det faktiskt kan vara precis tvärtom. I studien 
”The intriguing role of histamine in exercise 
response” går författarna igenom en lång rad 
av olika roller som histamin spelar i reaktionen 
på träning, alltifrån blodkärlens utvidgning till glykogenhantering
en i musklerna. Man undersöker inte hur antihistaminer faktiskt 
påverkar träningseffekten, och den forskningen finns inte såvitt 
vi vet i nuläget. Men författarna menar att det finns en klar risk 
att antihistaminer fungerar precis som de tidigare nämnda anti
inflammatoriska medlen och antioxidanterna – att de motverkar 
just det som är en signal för kroppen till träningsanpassning.     

BEROR SÅKLART PÅ
Oavsett hur stor den här effekten kan tänkas vara finns det däremot 
såklart en massa olika andra sätt som träning kan vara bra, även om 
man inte skulle exempelvis höja sitt syreupptag eller något  liknande 
på ett optimalt sätt. Och det spelar ju stor roll varför man egentligen 
tränar. Den som framförallt vill gå ner i vikt eller bara komma ut 
och röra på sig med ett par goda vänner behöver ju verkligen inte 
bry sig om sådana här saker, men den som är väldigt målmedveten 
i sin träning för att bli en snabbare cyklist kanske ska försöka hålla 

sig till andra sätt att slippa allergibesvär än 
 antihistaminer, så långt det är möjligt och tills 
vi vet mer om effekterna. Att skölja näsan med 
saltlösning morgon och kväll är en bra början 
som vi verkligen kan rekommendera… 

PRESTATIONEN DÅ?    
Nu har vi ju bara pratat om träningseffekten, 
men en annan sak som är viktig för människor är 
ju om man kan prestera mer i linje med sitt 
vanliga jag som man behandlar sin allergi med 
sådana här preparat. En sak man kan vara säker 

på här att man ska undvika äldre former av antihistaminer, som har en 
påtagligt sedativ bieffekt. Inget som gör att sprättet i benen blir av 
ädlaste guld med andra ord. Effekten av de moderna receptfria 
antihistaminerna rapporteras det lite spretande om, och känslan är att 
vi faktiskt inte vet fullt ut hur det ligger till på den här punkten. Men 
rimligen kan ju inget vara sämre än att må som om man var tvungen 
att uppbåda alla sina krafter för att ens dra i sig luft och finnas till…  F
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 Att ligga sist i klungan är betydligt lättare 
 än att ligga i spets - men det är inte den 
 allra bästa positionen.

”PÅ SENARE ÅR HAR FORSKARNA FÅTT 
UPP ÖGONEN FÖR MÖJLIGHETEN ATT 
SÅDANT SOM FÅR EN ATT MÅ BÄTTRE 

KANSKE INTE ALLTID ÄR DET SOM 
BIDRAR TILL ATT MAN BLIR BÄTTRE”
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