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Vad är kreatin?

Kreatin är en kvävehaltig förening som 
bildas i framförallt njure och lever 
med hjälp av aminosyrorna arginin, 
glycin och metionin. Dessa organ inne-
håller mycket små mängder kreatin 
och nästan allt som syntetiseras trans-
porteras via blodet till skelettmusku-
laturen. Här återfinns ca 95 % av 
kroppens totala kreatinförråd. Små 
mängder finns även i hjärtat, hjärnan 
och i spermierna. Mycket små mängder 
återfinns i många av kroppens organ 
exempelvis mjälten, lungorna, tarmen 
och i röda blodkroppar.

 Kroppens egenproduktion har 
beräknats till ca 1 g/dag (17) och via 
födan får vi också i oss ca 1 g/dag. 
De livsmedel som är mest kreatinrika 
är fläsk- och nötkött ca 5 g/kg och 
strömming ca 6,5-10 g/kg (3). Detta 
innebär att personer som avstår från 
dessa sorters livsmedel möjligen kan 
få en något lägre totalkreatinnivå i 
muskulaturen.   

Vad har kreatin för uppgift?

Den omedelbara energikällan för mus-
kelkontraktionen är adenosintrifosfat 
(ATP). Genom att avge en fosfatgrupp 
frigörs energi som används för att kon-
trahera muskeln samtidigt som ade-
nosindifosfat (ADP) bildas.  Förrådet 
av ATP är mycket litet i muskulaturen 
och räcker bara ett fåtal sekunder vid 
arbete. Därför måste ATP snabbt åter-
bildas. Detta sker genom att kreatinfos-
fat (PCr) donerar sin fosfatgrupp till 
ADP och återbildar ATP. Detta medför 
att PCr förlorar sin fosfat och blir till 
fritt kreatin. Kreatin är alltså den ener-
gifattiga formen av PCr.

Varför inte äta PCr?

Ämnen som innehåller en fosfatgrupp 
har svårt att passera över cellmem-
branet och in i cellen. Det man vill 
uppnå vid extra intag av kreatin är att 
få  muskelcellen att ta upp så mycket 
som möjligt. Genom att inta den ener-

gifattiga formen kreatin utan vidhäng-
ande fosfatgrupp, kan ett upptag ske. 
Väl inne i cellen ökar både den fria 
mängden kreatin, men även den fosfo-
rylerade formen PCr, eftersom det finns 
fri fosfat tillgänglig inne i cellen. 

Vem behöver kreatin?

Friska människor har normalt inte 
någon brist på kreatin eller PCr och 
behöver därför inget extra tillskott. 
Däremot finns det patienter med olika 
sjukdomar som kanske kan ha hjälp av 
ett extra intag. Här ingår patienter med 
olika muskelsjukdomar (1, 18), specifik 
ögonsjukdom (14) och kanske inten-
sivvårdspatienter. Mycket av detta är 
ännu på forskningsstadiet vilket gör att 
man ännu ej säkert kan uttala sig om 
kreatinets eventuella positiva effekter.

Har kreatin effekt på friska?

Vid intag av kreatin i doser upp till 20 
g/dag under 5-7 dagar kan man se en 
ökning av totalmängden kreatin + PCr 
(TCr) i skelettmuskulaturen på mellan 
20-30 % (8,9). Detta innebär att man 
i flera studier (1,5) har kunnat se pre-
stationsökningar vid kortvarigt  högin-
tensivt muskelarbete. Vid intermittent 
arbete med stor kraftutveckling där ett 
moment upprepas med korta vilo-inter-
valler finns rapporter om att försöks-
personer orkar med flera repetitioner 
efter kreatinintag (2,4,16). Detta kan 
bero på att återbildningen av PCr 
går snabbare mellan repetitionerna på 
grund av ökad tillgänglighet av kreatin. 
Detta gör att energiförrådet i muskel 
inte tar slut lika fort. Det finns studier 
som visar på en ökad hastighet av 
PCr återbildningen efter kreatinintag 
(7). Det finns även studier som funnit 
det motsatta (15).

Att orka utföra fler repetitioner 
medför att träningsmängden ökar 
vilket leder till en ökad muskeltillväxt. 
Kreatin kan därför ha en indirekt effekt 
på muskeltillväxten. Det finns studier   
som antyder att kreatin kan ha 
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en direkt muskeluppbyggande effekt 
(6,11) genom att man funnit att den 
fettfria massan ökar under kreatinin-
tag. Ännu finns dock inga direkta mät-
ningar gjorda på människa som helt 
styrker detta.

Rent teoretiskt bör inte kreatin ha 
några större effekter på långtidsarbete, 
eftersom ATP till muskelkontraktionen 
då främst genereras från kolhydrater 
och fett. Dessutom är kreatinintag 
oftast förenat med en viktökning på 
1-2 kg vilket gör att man måste bära en 
större kroppsvikt vilket kan försämra 
prestationen.

Äta kreatin - hur ofta?

Det är väl idag ingen som riktigt säkert 
kan besvara denna fråga. En rekom-
mendation blir ändå att intag bara 
bör ske under kortare perioder, kanske 
maximalt en månad med längre uppe-
håll för friska individer. Från djurstu-
dier (17) vet man att egenproduktionen 
minskar vid extra kreatinintag. Det 
finns anledning att tro att detsamma 
gäller för människan. Om intaget pågår 
under lång tid vet man inte vad som 
händer med den kroppsegna produk-
tionen. Det är även visat (8) att mus-
keln uppvisar en mättnadsnivå då inget 
mer kreatin kan tas upp vilket innebär 
att överskottet av kreatin utsöndras 
direkt i urinen. Slutsatsen av detta är 
att stora doser på 20 g/dag under 5-7 
dagar räcker för att sedan följas av 
en betydligt lägre underhållsdos på 2-3 
g/dag för att kunna bibehålla en hög 
koncentration av TCr i muskel (9). 
Med andra ord större doser ger inte 
högre upptag!

Personer med försämrad njurfunk-
tion bör inte äta kreatin som kosttill-
skott då det finns en fallstudie (12) 
som visa på en ytterligare försämring 
av njurfunktionen vid intag.

Det skall också påpekas att det 
finns individer som äter extra kreatin 
men inte tar upp något av detta i 
muskeln. Vad detta beror på är inte 
helt klart men det finns en stor indi-
viduell variation. Individer med högt 
utgångsvärde på TCr tar upp minst 
(8). Likaså kan muskulaturens fibertyp-
sammansättning spela roll eftersom de 
snabba typ II fibrerna har högst kon-
centration av PCr. Har en person redan 
en hög procent typ II fibrer i muskula-
turen kan kanske upptaget bli mindre.  

Finns det biverkningar?

Några direkta biverkningar av ett ökat 
kreatinintag har inte direkt rapporte-
rats i de vetenskapliga sammanställ-
ningar som gjorts. (10,13) Men detta 

betyder inte att kreatin skulle vara 
riskfritt att äta. Effekterna av ett lång-
varigt intag vet man ännu så länge inte 
mycket om. Viktökningen på 1-2 kg 
som ofta förekommer vid intag kan av 
många upplevas som en biverkan.  

Gråzonsdoping?

En fråga som ofta dyker upp inom 
idrotten är om kreatin skall klassas 
som ett dopingpreparat?  Kreatin har 
i vissa sammanhang en prestationshö-
jande effekt inom idrotter där man 
utför en kort maximal prestation. Efter-
som det är en kroppsegen substans som 
dessutom normalt finns i kött och fisk, 
är det inte så lätt att sätta gränsvärden 
för vad som kan få vara tillåtet. Dessa 
svårigheter kan man säkert lösa, men 
det kräver mycket arbete och kostar 
även pengar, så det lär nog dröja innan 
vi finner kreatin på en dopinglista. 

Karin Söderlunds syn på 
kreatin som extra till-
skott bland idrottsmän 
med stort kostintag, illus-
trerat vid soptunnan
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