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Överbelastningsskador
Överbelastningsskador har därför blivit 
ett växande problem inom idrotten och 
har blivit allt mer uppmärksammat 
även inom ungdomsidrotten. Vävnad 
som utsätts för hög stress hinner inte 
bli anpassad till den ökade belast-
ningen och tillåts inte läka efter skada. 
I många idrotter som t ex gymnastik 
och brottning utsätts den växande 
kroppen för mycket höga belastningar. 
Den belastning som ryggraden utsätts 
för i dessa idrotter är i vissa situationer 
extrem. Senaste decenniers forskning 
har visat på förändringar i ryggraden 
hos individer som deltar eller har delta-
git i ryggbelastande idrott. 

Förslitning i disken och skador i 
ryggkotornas tillväxtzoner har rappor-
terats i hög frekvens hos unga elitidrot-
tare, som deltar i idrotter med hög 
belastning på ryggen, tex gymnastik, 
tyngdlyftning och brottning. Det har 
också rapporterats att idrottare i vissa 
sporter drabbas av ryggbesvär i hög 
frekvens. 

Bristfällig kunskap
Kunskapen är dock bristfällig avse-
ende effekten av höga belastningar på 
ryggen hos ungdomar och vid vilken 
ålder ryggraden är som mest känslig för 
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Intresset för allt mer extrem fysisk aktivitet har under de senaste decennierna ökat i det moderna 
samhället. Ökad professionalism och heltidsengagemang av ungdomar i tävlingsidrotter, innebär 
att människokroppen utsätts för höga krav då det gäller belastning i samband med både träning 
och tävling. I många idrotter startar träning och tävling vid mycket låg ålder. I de flesta tävlingsi-
drotter innebär detta att även barn före tonåren deltar i regelbunden tävlingsinriktad träning. 
Denna regelbundna träning av unga människor har sin grund i att den fysiska förmågan förbätt-
ras av träning i unga åldrar, även då det gäller koordination och balans. Många idrottsledare och 
föräldrar anser därför att intensiv träning i unga åldrar är nödvändig för att kunna lyckas som 
idrottsman längre fram i livet. Härigenom har specialinriktade träningsprogram och tävlingar i 
organiserad form blivit allt mer vanligt i lägre åldrar. Denna ensidiga träning innebär i många fall 
både monotona och upprepade tunga rörelser och övningar som ökar risken för skada. 

skador, samt beträffande långtidseffek-
terna med avseende på fortsatt skade-
utveckling och ryggsmärta. Därför är 
ökad information av stor betydelse för 
förståelsen av skadans tillkomst och för att 
därigenom ge möjlighet att förebygga den-
samma eller begränsa dess resttillstånd.

Kliniska studier
I 2 studier undersöktes unga svenska 
elitidrottare med den högsta möjliga 
rankingen utan kännedom om tidigare 
eller pågående ryggbesvär. Den första 
studien bestod av 20 unga elitsimhop-
pare i åldern 10-21 år, vilka följdes i 
5 år. Den andra studien bestod av  71 
elitidrottare med olika belastning på 
ryggen (tyngdlyftare, brottare, ishock-
eyspelare och orienterare) i ådern 
18-41 år och en jämförande kontroll-
grupp bestående av 21 kontroller, vilka 
följdes i 15 år. I båda studierna följdes 
idrottarna avseende på bröst- och länd-
ryggsförändringar med magnetkamera 
undersökning (MR) och de fick besvara 
en enkät med avseende på ryggbesvär. I 
båda studierna undersöktes idrottarna 
vid 2 tillfällen. 

Syftet var att studera vilka skador 
förekommer hos de olika idrottsgrup-
perna, när skador i ryggen uppkommer, 
om nya skador inträffade under studie-
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tiden och hur de upptäckta skadorna 
vid första undersökningen förändrades 
med tiden. Ett viktigt syfte var också 
att studera om det finns ett samband 
mellan förslitningarna och ryggbesvä-
ren. Idrottarna fick vid båda undersök-
ningstillfällena besvara en enkät om 
sina eventuella ryggbesvär. En del av 
frågorna som ställdes var bla följande: 
Om de hade eller hade haft ryggbesvär? 
Ålder vid första gången för ryggsmärta? 
Om de fick någon gång avstå från 
träning eller tävling pga ryggbesvär? 
Om besvären påverkade det vardagliga 
livet? Antalet tränings- och tävlingstim-
mar samt dagar per vecka efterfråga-
des? Om de fortfarande var aktiva i sin 
idrott vid den andra undersökningen? 

Skademekanism 
Skademekanismen hos simhoppare är 
relaterad till uthopp, luftfärd och träff 
in i vattnet (Badman 2004). Medel-
hastigheten vid träffen i vattnet är 8.4 
m/s (1 meters svikt) och 14.0 m/s (10 
meters hopp). En hastighetsreduktion 
med 50% sker vid inträdet i vattnet          
(Andersson 1994, Gabriel 1990, Rubin 
1999). Detta medför att simhoppare 
utsätter sin rygg för höga belastningar.

Experimentella studier
I 3 experimentella försök studera-
des skademönstret hos normala och 
experimentellt förslitna diskar från 
unga grisar efter belastning i ren axial 
kompression, framåt- och bakåtböjning. 

Belastningskraften samt framåt- och 
bakåtböjningsvinkeln i skadeögon-
blicket registrerades. De experimentellt 
framkallade skadorna undersöktes med 
MR och röntgen samt mikroskopiskt. 

Syftet med dessa studier var att 
studera om man i experimentella 
försök kan få kunskap om de skador 
man ser hos elitidrottare. Om ska-
dorna som man ser hos idrottarna kan 
framkallas experimentellt? Var är det 
svagaste området i ett kotsegment hos 
unga individer? Vilken typ av belast-
ning är farligast för ryggen? Om redan 
förslitna diskar tål mer eller mindre 
belastning än normala? 

resultat från simhopparstudien
Resultaten visade att 65 % av simhop-
parna hade en eller flera MR-föränd-
ringar (förslitningsskador) i ryggraden 
i början av studien och ökning av dessa 
förslitningsskador inträffade efter 5 års 
uppföljning i hälften av fallen. Bland 
individerna utan förslitningsskador 
vid första undersökningen var det 
endast en som hade utvecklat dessa vid 
uppföljningen. De yngsta individerna 
med förslitningsskador var endast 12 
år gamla.

Pågående eller tidigare ryggsmärta 
rapporterades av 89 % av simhop-
parna. De yngsta hade fått ryggbesvär 
redan vid 10 års ålder. Många av 
simhopparna hade avstått från träning 
och tävling en eller flera gånger pga 
ryggsmärta.

resultat från 71 elitidrottare studien
Även i denna grupp förekom det 
hög frekvens av förslitningsskador 
(91%), och hög frekvens av ryggbesvär 
(78%). Skademönstret dominerades 
av förslitningsskador av disken, vilka 
hade förvärrats med 88% vid 15 års 
uppföljningen. Diskförslitning var den 
vanligaste förändringen.

Ökning eller försämring av befint-
liga skador var vanligare än att nya 
skador i tidigare normala kotsegment 
inträffade. Även skador i kotkroppen 
förekom i hög frekvens. Tyngdlyftarna, 
brottare och ishockey spelarna hade 
mest förslitningsskador och ryggs-
märta, men någon statistisk skillnad 
kunde inte fås fram mellan grupperna. 

Ur enkäten kunde man utläsa att 
mer än hälften av idrottarna var fort-
farande aktiva i sin idrott och ett fler 
tal av dessa deltog i tävlingar. Majori-
teten av idrottarna hade debuterat med 
ryggont redan vid 15-19 års ålder och 
att några hade fått besvär från 10 års 
ålder. Nästan en tredje del hade avstått 
från tävling pga ryggbesvär. Hälften av 
idrottarna hade sökt läkare och att 8 
% hade vårdats inneliggande på sjuk-
hus för sina ryggbesvär. 

resultat från experimentella studier
Resultaten visade att framåtböjning 
krävde mer belastningskraft än bak-
åtböjning för att åstadkomma skada. 
Detta innebär att bakåtböjning är mer 
känslig för skador. Vid belastning i 

Magnetkamera bilderRT undersök-
ning av en 20 årig kvinnlig simhop-
pareerskas rygg. A) Bild från första 
undersökningenVid studiens start. B) 
Bild Efter från andra undersökningen 
efter 5 års uppföljning. Pilen visar att 
disken mellan 5:e ländkotan och kors-
ryggen är försliten (degenererad).
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framåt- och bakåtböjning orsakades 
skada i kotkroppens tillväxtzon i både 
normala och degenererade kotsegment. 
Vid framåtböjning uppkom skadan in 
tillväxtzonen baktill i kotsegmentet och 
vid bakåtböjning framtill. Men i nästan 
hälften av fallen var det också skador 
på motsatta sidan vid både framåt- och 
bakåtböjning. 

Ren axiell belastning av degenere-
rade (förslitna) kotsegment resulterade 
i en fraktur genom tillväxtzonen och 
bakre delen av kotkroppen. Den kraft 
som krävdes för att orsaka skada hos 
dessa förslitna kotsegment var dubbelt 
så stor som hos normala kotsegment. 
Detta innebär att degenererade diskar 
tål mer belastning innan de skadas. 

Medianvärdet för vinkeln vid skada 
för de normala kotsegmenten var både 
vid framåt och bakåtböjning 17º, utan 
statistisk skillnad mellan grupperna. 
Medianen för vinkeln vid skada hos 
de degenererade segmenten i framåt-
böjning var 11º och vid bakåtböjning 
12º. Det var ingen skillnad mellan 
grupperna. Dessa vinklar är inom refe-
rensvärdet för normal rörlighet på en 
disknivå hos grisar och ett par grader 
över normal värdena för människan. 
Detta innebär att dessa vinklar är inte 
alltför överdrivna och ändå har det 
inträffat skador hos nästan alla försök. 

Frakturer eller separationer i 
tillväxtzonen syntes endast i 16 % på 
röntgen och 19 % på MR. Medan vid 
granskning av tvärsnitten syntes i 84 % 
och mikroskopisk undersökning av de 
histologiska preparaten i 91 %. Detta 
innebär att dessa diskreta skador är 
tämligen svåra att verifieras med rönt-
gen och även MR, vilket kan innebära 
att dessa typ av skador kan också vara 
svår upptäckta hos unga individer.

Slutsatser
Slutsatsen från de kliniska studierna är 
att simhoppare, tyngdlyftare, brot-
tare, ishockeyspelare och orienterare 
uppvisar hög frekvens av förändringar 
i och i anslutning till disken, liksom 
hög frekvens av ryggbesvär. Majorite-
ten av ryggförändringarna fanns redan 
vid studiestarten, vilket talar för att de 
har uppkommit under puberteten eller 
tillväxtperioden. 

Slutsatserna från de två experi-
mentella studierna är att tillväxtzonen 
är det svagast området vid belastning 
av kotsegment från unga grisryggar 
i framåt- och bakåtböjning av både 
normala och experimentellt förslitna 
diskar. Även vid axiell belastning av 
förslitna diskar uppkom skadorna på 
samma ställe. Experimentellt förslitna 

diskar tål mer belastning till skada 
jämfört med normala diskar. Bakåtböj-
ning var känsligast för skador hos både 
normala och experimentellt förslitna 
diskar. Mindre än en femtedel av ska-
rorna kunde verifieras med röntgen och 
MR. Detta kan innebära att liknade 
skador kan vara svåra att diagnostisera 
med röntgen och MR även hos unga 
individer. 

Slutkommentarer och råd
Dessa studier visar att unga elitidrot-
tare som utsätter sin rygg för höga 
belastningar får i tidigt ålder förslit-
ningsskador och ryggbesvär. Det är 
viktigt med fysisk aktivitet även i 
låga åldrar, men höga belastningar är 
farliga. Studier från 60-talet har visat 
att fysisk aktivitet är viktig för den nor-
mala tillväxten, men under puberteten 
är den växande kroppen inte mottaglig 
för att öka eller förbättra konditionen. 
Detta innebär att man inte får någon 
träningseffekt, dvs förbättrad maxi-
mal syrgas upptagningsförmåga med 
träning under puberteten. Dessutom 
innan puberteten kan man inte öka sin 
muskelmassa, eftersom man inte har de 
hormonella förutsättningarna. Vidare 
är det känt att hård träning tidigt i livet 
inte ger fördel senare i livet.

Ungdomar bör fokusera träningen 
på fysisk träning, dvs teknik, koordi-
nation, balans och reaktionsförmåga. 
Men bör undvika träna styrka så länge 
man inte har vuxit färdigt. Troligen går 
det med förändrade träningsmetoder 
att minska riskerna för dessa förslit-
ningsskador i ryggen.

Adad Baranto
MD, PhD, ortoped
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
universitet
Avdelningen för ortopedi
Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Göteborg

referenser
Adirim TA, Cheng TL (2003) Overview of 
injuries in the young athlete. Sports Med 
33:75-81

Alexander J (1976) Effect of growth rate on 
the strength of the growth plate-shaft function. 
Skeletal Radiol 1:67-76

Alexander J (1977) Scheuermann´s disease. A 
traumatic spondylodystrophy? Skeletal Radiol 
1:209-221

Andersson SJ, Rubin BD (1994) In: Evaluation 
and treatment of injuries in competitive divers, 
Editor. Hanley and Belfus, Philadelphia:Pages

Arkin A, Katz J (1956) The effects of pressure 
on epifpyseal growth. J Bone Joint Surg Am 
38:1056-76

Badman BL, Rechtine GR (2004) Spinal injury 

considerations in the competitive diver: a case 
report and review of the literature. Spine J 
4:584-90

Burnett AF, Khangure MS, Elliott BC, Foster 
DH, Marshall RN, Hardcastle PH (1996) 
Thoracolumbar disc degeneration in young 
fast bowlers in cricket: a follow-up study. Clin 
Biomech 11:305-310

Gabriel JL (1990) In: US Diving safety manual, 
Editor. US Diving Publications, Indianapolis:
Pages

Goldstein JD, Berger PE, Windler GE, Jackson 
DW (1991) Spine injuries in gymnasts and 
swimmers. An epidemiologic investigation. Am 
J Sports Med 19:463-8

Granhed H, Morelli B (1988) Low back pain 
among retired wrestlers and heavyweight 
lifters. Am J Sports Med 16:530-3

Harvey J, Tanner S (1991) Low back pain in 
young athletes. A practical approach. Sports 
Med 12:394-406

Hawkins D, Metheny J (2001) Overuse inju-
ries in youth sports: biomechanical considera-
tions. Med Sci Sports Exerc 33:1701-7

Hellström M, Jacobsson B, Swärd L, Peter-
son L (1990) Radiologic abnormalities of the 
thoraco-lumbar spine in athletes. Acta Radiol 
31:127-132

Kujala UM, Taimela S, Erkintalo M, Salminen 
JJ, Kaprio J (1996) Low-back pain in adoles-
cent athletes. Med Sci Sports Exerc 28:165-70

Lundin O, Hellström M, Nilsson I, Swärd L 
(2001) Back pain and radiological changes 
in the thoraco-lumbar spine of athletes. A 
long-term follow-up. Scand J Med Sci Sports 
11:103-9

Lundin O, Ekström L, Hellström M, Holm S, 
Swärd L (2000) Exposure of the porcine spine 
to mechanical compression: differences in 
injury pattern between adolescents and adults. 
Eur Spine J 9:466-71

Rubin BD (1999) Aquatic sports injuries and 
rehabilitation; the basics of competitive diving 
and its injuries. Clin Sports Med 18:293-303

Rubin BD (1983) In: Orthopedic aspects of 
competitive diving injuries, Editor. US Diving, 
Indianapolis:Pages

Sairyo K, Goel VK, Grobler LJ, Ikata T, Katoh 
S (1998) The pathomechanism of isthmic 
lumbar spondylolisthesis. A biomechanical 
study in immature calf spines. Spine 23:1442-
6.

Swärd L, Hellström M, Jacobsson B, Nyman 
R, Peterson L (1991) Disc degeneration and 
associated abnormalities of the spine in elite 
gymnasts. A magnetic resonance imaging 
study. Spine 16:437-43

Swärd L, Hellström M, Jacobsson B, Peterson 
L (1990) Back pain and radiologic changes 
in the thoraco-lumbar spine of athletes. Spine 
15:124-9


