Vatten behov och vätskebalans

stationsförmåga. En del studier, som begränsade höjningen av plasmaosmolariteten
under träning, rapporterade förbättrad värmebortförsel, men undersökte inte om den
faktiskt påverkat prestationsförmågan.
Genom att tillsätta glycerol i den vätska, som intas före fysisk aktivitet, åstadkoms
större vätskeretention. En studie har rapporterat om större svettmängder och lägre inre
temperatur när försökspersonerna tränade i värme efter hyperhydrering med glycerol
(1 g/kg kroppsvikt) och vatten (21,4 ml/kg kroppsvikt) jämfört med motsvarande volym med enbart vatten (Lyons et al. 1990). Andra studier visar emellertid ingen värmereglerande fördel under träning efter glycerolframkallad hyperhydrering (Inder et al.
1998; Latzka et al. 1997, 1998). I dessa studier kan den tillförda vattenvolymen (500
mI) ha varit alltför liten. I en studie av Murray et al. (1991) påträffades inga tecken på
hyperhydrering. Däremot verkar ett glycerolintag på 1 g/kg kroppsvikt med 1-21 vatten
skydda mot värmepåfrestning och kan därför ha vissa hälsofördelar vid träning eller
tävling i varma miljöer. En färsk studie undersökte effekten av ett stort vattenintag (20
ml/kg kroppsvikt) med eller utan tillsatt glycerol (1 g/kg kroppsvikt) 2 timmar före 90
minuter submaximalt cykelarbete (98 % av mjölksyratröskeln) i torr varm miljö (35°C,
relativ fuktighet 30 %) följt av 15 minuters arbetsprov (Anderson et al. 2001). Även om
glycerolintaget före aktiviteten inte påverkade hudtemperaturen, muskeltemperaturen,
cirkulerande katekolaminer eller muskelns metabola reaktion på steady- state-arbetet,
var hjärtats och kroppens inre temperatur lägre än vid enbart vattenintag. Dessutom
förbättrades prestationsförmågan
(totalt utfört arbete) signifikant med 5 %. I efterföljande studier kunde inte denna upptäckt bekräftas, även om dessa studier rapporterade antydningar om förbättrad värmereglering. Om glycerol förbättrar uthålligheten i
värme är därför fortfarande oklart.
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Vid fysisk aktivitet, framförallt i varm miljö, kan de hydrering endast undvikas genom att
matcha vätskekonsumtion med svettförlust. Detta är emellertid svårt av flera skäl:
• Svettmängder under ansträngande träning eller tävling i vär1.2
t---....
•
me kan ligga runt 2-3l/tim. Att dricka mer än cirka 11 känns
obehagligt i magen för de allra flesta personer vid fysisk aktivitet. Så i praktiken är det svårt att dricka så mycket att det
matchar svettförlusten vid träning eller tävling.
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• Svettmängderna varierar mycket mellan olika idrottare i
samma miljöer. Figur 8.10 visar svettmängderna bland tävlande i en maratontävling i Skottland (Maughan 1985). Att
exakt fastställa den mängd som bör intas är därför svårt utan
att känna till idrottarens svettning under rådande klimatförhållanden.
Törst är ingen bra mätare på kroppens vätskebehov eller uttorkningsgrad. Generellt uppfattas inte törstkänslan förrän
personen förlorat åtminstone 2 % av kroppsvikten genom
svettning. Som tidigare nämnts, är även denna lätta uttorkningsgrad tillräcklig för att försämra prestationsförmågan.
Flertalet studier visar att ett spontant vattenintag (ad libitum) under träning i värme resulterar i en otillräcklig ersättning av kroppens vattenförluster (observerade vätskeintag och vätskeförluster visas i tabell 8.4 ).
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Figur 8.10. Svettmängder hos
tävlande ett maratonlopp låg
temperatur (ca 12°C). Svett-
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mängden korrelerade med löphastigheten. men det fanns stor
individuell variation, även mellan
de som sprang med samma
hastighet.
Data fran R.J. Maughan, 1985.
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Vätskebehov

för idrottare

Idrottare måste vara helt i vätskebalans innan de tränar eller tävlar, eftersom kroppen
inte kan anpassa sig till uttorkning. Träningskvaliteten blir lidande om en idrottare blir
uttorkad under träning, liksom prestationsförmågan försämras om en idrottare blir uttorkad under tävling.
Säkerställ vätskebalans före fysisk aktivitet

Vätskebalansen

kan

säkerställas

genom ett högt vätskeintag under
de sista dagarna före tävling. Ett bra
sätt att kontrollera balansen är att
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Moderat arbete (15 MJ/dag)
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observera urinens färg, som bör vara
ljus. Detta enkla test är dock inte pålitligt om den idrottaren tar vitamintillskott, eftersom vissa utsöndrade
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B-vitaminer ger en gulaktig urinnyans. En tydligare fingervisning om
vätskebalansen är att mäta urinens

>

osmolalitet. (Observera att enheten
för osmolalitet är Osmollkg medan
osmolaritet uttrycks som Osmolll.)
Denna mätning kan utföras snabbt
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och enkelt med en bärbar osmometer. En urinosmolalitet över 900 mOsmollkg tyder
definitivt på att den idrottaren är relativt uttorkad. Värden på 100-300 mOsmol/kg antyder att idrottaren personen är väl hydrerad. Ett annat sätt som kan vara användbart
är att mäta idrottarens kroppsvikt efter uppvaknande och toalettbesök varje morgon.
En plötslig sänkning av kroppsvikten från en dag till en annan kan vara tecken på dehydrering. I figur 8.19 visas ungefärliga vätskeintagsbehov i liter per dag i varma och torra
miljöer. Vätskebehovet (för att upprätthålla vätskebalans eller euhydrering) ökar med
omgivande temperatur och när den dagliga energiförbrukningen ökar.
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Det går inte att lita på törstkänslan som signal för att dricka, eftersom en betydlig dehydreringsgrad (definitivt tillräcklig för att försämra prestationsförmågan) kan inträffa
innan behovet för vätskeintag uppkommer. Idrottare bör inta tillräckligt med vätska
under aktiviteten så att kroppsvikten håller sig relativt konstant under och efter träning
eller tävling. Det går bara att ge generella rekommendationer för den vätskemängd som
bör konsumeras före, under och efter fysisk aktivitet på grund av de stora individuella skillnaderna i svettmängd. ACSM (American College of Sports Medicine) rekommenderar emellertid att cirka 500 mI vätska bör drickas två timmar före träning eller
tävling, följt av ytterligare 500 mI cirka 15 minuter före långvarig ansträngning. I en
varm, fuktig omgivning rekommenderas regelbunden konsumtion (varje 15-20 minut)
av små vätskevolymer (120-180 mI) under hela ansträngningen. Idrottare bör vänja sig
vid att dricka med regelbundna intervaller (med eller utan törst) under träningspassen
så att de inte upplever obehag under tävling. För de flesta som tränar 30-60 minuter i
normal temperatur (10-20De) är svalt vatten en lämplig dryck.
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Figur 80 19. Ungefärligt dagligt
vätskebehov för individer vid vila
och olika aktivitetsgrad samt
olika omgivande temperaturer.
Bearbetad trån M.N. Sawka and S.J.
Mountain, 2000.

