Meldonium eller mildronate
I början av 2016 tillade Världsantidopingbyrån WADA meldonium [3-(2,2,2-trimetylhydrazinium)
propionat; mildronate] i förteckningen över förbjudna substanser och metoder. Meldonium är en
substans som ursprungligen utvecklades i Lettland i syfte att öka tillväxten av köttdjur och fjäderfä i
slutet av 1970-talet (1). Senare, efter att substansens alla verkningsmekanismer hade utretts,
började meldonium användas för att säkerställa hjärtfunktionen vid tillstånd där hjärtats
syreupptagning är nedsatt, såsom vid hjärtinfarkt. Meldonium har också använts för behandling av
diabetes och hjärninfarkt för att skydda nervvävnaden (2,3). Kliniskt används meldonium främst i
de östeuropeiska länderna. Man har fått köpa det receptfritt på apoteket. Meldonium har inte
försäljningstillstånd i Finland, Västeuropa eller USA. Meldonium används som kapslar eller
intravenösa injektioner.
Meldonium påminner till sin kemiska struktur om L-karnitin och den verkar i huvudsak genom att
hämma syntesen och effekten av karnitin samt främjar utsöndringen av karnitin via njurarna (4).
Karnitin är en aminosyra som man får från maten och som också syntetiseras i kroppen. Det har
en viktig roll i oxideringen av fettsyrorna i cellerna. Vid syrebrist i en vävnad hämmar meldonium
karnitinets oxiderande effekt på fettsyrorna och då går till exempel hjärtcellens energibalans mot
oxidering av kolhydrater. Följden är att bildningen av energirikt ATP (adenosintrifosfat) som behövs
vid muskelsammandragning kräver mindre syre, dvs. hjärtat fungerar med bättre verkningsgrad
(2). Å andra sidan minskar mängden mellanprodukter som bildas i en syrefattig omgivning och som
är skadliga för cellen. Meldonium ökar också blodcirkulationen i flera organ genom att öka
mängden kväveoxid (5).
Vid klinisk användning har biverkningarna av meldonium varit mycket lindriga, dock har effekterna
av överdosering inte utretts i stor utsträckning. De vanligaste biverkningarna har varit huvudvärk,
nervositet, yrsel, sömnlöshet, allergiska symtom, lågt blodtryck och snabb hjärtfrekvens.
Det finns endast lite vetenskaplig evidens på att meldonium förbättrar idrottsprestationer. Det har
dock visats att meldonium förbättrar uthålligheten i någon mån, ökar styrkan och främjar
återhämtningen (6,7). Å andra sidan kan meldoniums stimulerande effekt på centrala nervsystemet
vara till nytta vid idrottsprestationer (8). Meldoniums effekter är alltså omfattande, vilket
tillsammans med en lätt tillgång och effektiv marknadsföring förklarar att det har använts i flera
idrottsgrenar. WADA utredde år 2015 – då meldonium ännu inte var förbjudet inom idrott –
användningen av meldonium genom att undersöka 8 320 dopingprov (8). Av dessa prov var 182
(2,2 procent) positiva i fråga om meldonium. Mest användes meldonium av idrottare i styrkegrenar,
men också idrottare inom uthållighetsgrenar använde det.
Meldonium utsöndras från kroppen rätt snabbt genom via njurarna i urinen, i huvudsak som
sådant. Beroende på dosen och hur länge användningen har varat halveras halten av meldonium i
plasma med 6–14 timmars intervaller (9). I praktiken syns meldonium i dopingkontroller 2–4 dygn
efter att användningen avslutats.
I WADAs förteckning över förbjudna substanser och metoder hör meldonium till gruppen S 4.5
”Metaboliska modulatorer”. Dessa är förbjudna både vid och utanför tävlingar. De är inte
”specificerade substanser” och påföljden av användning av dessa är vanligen fyra (4) års
avstängning.
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