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Kan doping skade hjertet?

Misbruk av anabole steroider innen idretten 
kan være en mulig medvirkende årsak til hjerteinfarkt hos unge.

Røyking, høyt blodtrykk og dyslipidemi er tre «klassiske» 
risikofaktorer for hjerteinfarkt og forklarer minst 80 % 
av infarktene (1). Sigrun Halvorsen og medarbeidere 

presenterer i dette nummer av Tidsskriftet en annen sannsynlig 
årsak til hjerteinfarkt hos en 27 år gammel mann: doping med 
anabole steroider (2). Kasuistikken er viktig fordi den kaster lys 
over et lite utforsket område: skadevirkninger av doping. Den er 
også viktig fordi årsaker til infarkt hos svært unge menn ikke er 
godt dokumentert. I infarktmaterialer trekkes skillet mellom ung og 
gammel ofte ved 50–60 år. Ifølge forfatterne av en nylig publisert 
artikkel i Tidsskriftet (3) ble det fra norske sykehus i 2002 utskrevet 
22 menn under 30 år med diagnosen hjerteinfarkt. Detaljerte risiko-
faktorer bak deres infarkter er ikke kjent.

Det er vanskelig å få oversikt over omfanget av doping. Det fore-
ligger flere nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser og 
noen objektive registreringer. Ved spørreundersøkelser er det sann-
synligvis en betydelig underrapportering av dopingbruk. Ifølge 
Handlingsplanen for anti-dopingarbeid i Norge har 1,2 % av unge 
menn og 0,7 % av unge kvinner prøvd anabole steroider (4). Anta-
kelig har så mye som 30 000–40 000 nordmenn brukt doping 
(B. Barland, Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus, 
personlig meddelelse). Tallene er usikre. Flere menn enn kvinner 
doper seg, og personer med tilknytning til helsestudioene og 
kroppsbyggermiljøene synes å være mest utsatt.

Det er et mål å optimalisere de positive effektene og minimalisere 
de uheldige virkningene av idrettsaktivitet. De positive helseeffek-
tene av idrett begynner å bli godt dokumentert. Når det gjelder 
idrettsskader, har Senter for idrettsskadeforskning ved Norges 
idrettshøgskole iverksatt gode tiltak for å redusere slike skader. 

Omfanget av doping, derimot, synes det å være vanskeligere å få 
redusert. Dette truer idrettens troverdighet og etikk. Behovet for 
mer kunnskap om de medisinske skadevirkninger av anabole 
steroider er åpenbart. Halvorsen og medarbeidere refererer i sin 
artikkel (2) kun andre kasuistiske artikler om hjerteinfarkt assosiert 
med anabole steroider og ingen større kliniske materialer. Studier 
tyder på at bruk av anabole steroider kan føre til dyslipidemi (5) og 
sannsynligvis økt trombosetendens (6), som disponerer for utvik-
ling av hjerteinfarkt. Doping med anabole steroider kan også føre til 
myokardfibrose og kardiomyopati (6, 7). Sannsynligvis trigger 
doping med anabole steroider åreforkalkningsprosessen. I en ekspe-
rimentell modell er det vist at anabole steroider reduserte venstre 
ventrikkels funksjon (8).

Det er paradoksalt at idrettsinteresserte som doper seg ellers fører 
en sunn livsstil; de trener og røyker ofte ikke. Imidlertid snakkes 
det i dopingmiljøene om prematurt hjerteinfarkt og plutselig død 
hos dem som doper seg. Studier blant finske styrkeløftere tyder 
på alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved bruk av anabole 
steroider og styrker mistanken om at doping kan føre til hjerte-
infarkt (6, 9).

62 styrkeløftere som man mistenkte dopet seg med anabole stero-
ider, hadde etter 12 års oppfølging en mer enn fire ganger så høy 
forekomst av prematur død enn kontrollgruppen. Tre av styrkeløf-
terne døde av hjerteinfarkt, tre av suicid og to av henholdsvis 

lymfom og leverkoma (9). Et foreløpig upublisert norsk materiale, 
derimot, peker ikke på doping som mulig årsak til plutselige uven-
tede dødsfall i idrett (egne, upubliserte data). I internasjonale over-
siktsartikler om plutselig dødsfall i idrett er doping med anabole 
steroider ikke nevnt som mulig årsak (10).

Det er sannsynlig, men ikke godt dokumentert, at doping med 
anabole steroider kan skade hjertet. Det er også uklart hvilke skade-
virkninger en kjent og uttalt overdosering av disse midlene har. Det 
er flere indikasjoner på at bruk av doping øker. Tilgang til Internett 
har også gjort det lettere å få tak i dopingmidler. Som ledd i arbeidet 
mot doping er det viktig at helsepersonell er oppmerksomme når 
det reises mistanke om dopingrelatert hjertesykdom og tar adekvate 
prøver. Halvorsen og medarbeidere gir i sin artikkel gode instruk-
sjoner i så måte (2). Uavhengig av behovet for mer kunnskap på 
dette området, må antidopingarbeidet fortsette med uforminsket 
styrke.
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