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Abstrakt  
 Syfte: Syftet med studien var att se om metabolisk fasta och tidpunkt på dagen då du utför 

tester, har någon inverkan på fysisk prestation. Hypotesen var att ickefastande kvällstester 

skulle ge bättre resultat. Metod: Försökspersonerna var åtta killar med en medelålder på 24 ± 

1,2 år med en medelvikt och längd på 79,3 ± 7,7 kg samt 180 ± 5 cm, alla är fysisk aktiva och 

tränar minst tre gånger i veckan. Alla försökspersoner fick utföra ett testpaket vid två stycken 

tillfällen, testpaketet innehöll countermovement jump (CMJ), bänkpress, knäböj och wingate 

på cykelergometer. Testerna utfördes en gång fastande på morgonen utan att någon frukost 

ätits, andra testtillfället skedde ickefastande under kvällstid. Resultat: Medelvärde skillnad i 

CMJ blev 0,4 cm (p = 0,181, d = 0,09), i bänkpress blev det 0,6 kg skillnad (p = 0,351 d = 

0,06), i knäböj 1,9 kg (p = 0,285, d = 0,11), i peak power skillde det 8,6 watt (p = 0,681, d = 

0,06) och i power drop 2,64 % (p = 0,378, d = 0,52). Slutsats: De tester som gjort visade att 

det inte finns några signifikanta skillnader i resultat mellan fastande morgontester och 

ickefastande kvällstester. Alla resultat låg även inom metodfelet vilket hänvisar till att 
skillnader i resultat är på grund av slumpen.  

   

Abstract  
Purpose: The purpose of the study was to see if metabolic fasting and the time of day when 
performing tests have any effect on physical performance. The hypothesis was that the 
notfasted tests in the evening would give better results. Method: The subjects were eight 
males with an average age of 24 ± 1.2 years with an average weight and length of 79.3 ± 7.7 
kg and 180 ± 5 cm, all physically active and exercising at least three times a week. All 
subjects had to carry out a test package on two occasions, the test package contained 
countermovement jump (CMJ), bench press, squats and wingate on bicycle ergometer. The 
tests were carried out once fasting in the morning without any breakfast being eaten, the 
second test occasion being non-fasting during the evening. Result: The mean difference in 
CMJ was 0.4 cm (P = 0.181, d = 0.09), in the bench press 0.6 kg difference (p = 0.351 d = 
0.06), in the squat 1.9 kg (p = 0.285, d = 0.11), in peak power it separated 8.6 watts (p = 
0.681, d = 0.06) and in power drop 2.64% (p = 0.378, d = 0.52) .Conclusion: The tests done 
showed that there are no significant differences in results between fasting morning tests and 
non-fasting evening tests. All results were also within the method error, which refers to the 
fact that differences in results are due to chance.  
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Introduktion  

Under natten genomgår man en åtta till tio timmars lång metabolisk fasta, detta beror på att 

man inte äter något så att man inte får i sig någon ny näring. Under ett fastande stadie så sker 

det ett flertal metaboliska förändringar i kroppen. Detta bland annat för att kroppen vill 

hushålla med kolhydrater så mycket som möjligt och använda så fett maximalt som 

energikälla.   

En metabolisk förändring blir att man ökar graden av inlagring av glukoneogenes. Denna 

process sker med glukos men framförallt bildas glykogen från aminosyror, glycerol och 

ketonkroppar. Detta gör kroppen för att bibehålla det förrådet med kolhydrater som vi redan 

har, då vi inte kan bygga upp nya glykogendepåer eftersom vi inte fått i oss några kolhydrater 

(Maughan, Fallah & Coyle 2010).  

  

Ett annat sätt som kroppen försöker bevara på kolhydrater och öka användandet av fett som 

energikälla är att, när man tränar på fastande mage så resulterar det i att man får lägre 

insulinnivå och högre adrenalin nivåer i blodplasman om man jämför med träning i ett icke 

fastande tillstånd. Detta resulterar i att vi får mer energi av fett fett än kolhydratkällor i 

kroppen, detta då kroppen ökar sin produktion av ATP via oxidation av fettsyror (De Bock et 

al., 2008).  

I en litteratur review av Phillips, Tang & Moore (2009) har det framkommit att när vi 

styrketränar och kroppen är i metabolisk fasta så ändras även balansen mellan 

muskelproteinsyntesen och muskelprotein nedbrytningen, vilket ansvarar för “net rate” av 

muskeltillväxt. När vi fastar så blir nedbrytningen större än vad syntesen blir. Vilket leder till 

en negativ proteinbalans och vi får en nettoförlust i muskel tillväxt. 

 

När man tränar så ökar både muskelproteinsyntesen och muskelprotein nedbrytningen, men 

nedbrytningen är ökar till en högre än syntesen. Men får i sig näring innan man styrketränar 

så har man en högre tillgänglighet av aminosyror i kroppen vilket leder till en minskning i 

muskelprotein nedbrytningen och man får då en positiv proteinbalans och man kan se en 

ökning av muskelprotein (Tang, Perco, Moore, Wilkinson & Phillips 2008).  

Den vanligaste anledningen av fasta i dagens samhälle är av religiösa anledningar, 

huvudsakligen bland muslimer som en månad per år firar ramadan vilket innebär att man inte 

får äta eller dricka mellan gryning och solnedgång.  
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Chaouachi et al., (2009) har därför i en studie undersökt muslimska judoutövare på elitnivå 

under ramadan. Man utförde olika hopp och sprinttester för att se om man kunde se någon 

skillnad i resultat innan ramadan, i mitten av ramadan, i slutet av ramadan och tre veckor 

efter, man ville också se skillnaden av upplevelsen av utmattning. Försökspersonen behöll sin 

vanliga träningsnivå under hela ramadan. Man kunde se att inte fanns någon skillnad i 

prestationen i ett sprinttest på 30 meter, man såg inte heller någon skillnad i split tiderna på 

fem och tio meter. Uppskattningen av utmattning var låg under alla tester, men något högre 

under testerna som utfördes under pågående ramadan. Man kunde inte se någon skillnad på 

Squat Jump eller Countermovement Jump under ramadan även om det var över tio timmar 

sedan senaste måltiden, även om man jämförde med testerna innan ramadan då de ätit 2-4 

timmar före testerna utfördes.  

 

Även Fennein et al., (2014) har undersökt skillnader på prestation innan och under ramadan, 

även denna studie visar ingen signifikant skillnad i maximal explosiv prestation i form av 

hopphöjd när man fastar. Det gick dock att se en liten försämring i sub maximal aerob 

prestation när tester utfördes under pågående ramadan.  

 

I en studie av Karli, Guvenc, Aslan, Hazir & Acikada (2007) har man undersökt hur 

metabolisk fasta under ramadan påverkar anaerob kapacitet, samt om fastan påverkar hur 

kroppen återhämtar sig från maximal ansträngning. Detta genom att FP fick utföra Wingate 

test på cykelergometer innan ramadan, i slutet av ramadan samt efter ramadan, laktatvärde 

och puls noterades under vilan innan testerna och sedan direkt efter samt under vilan. Man 

kunde varken observera några skillnader i prestation under testet samt hur högt det maximala 

laktatvärden eller hur fort laktatet lämnade kroppen om man jämförda innan, under och efter 

ramadan.  

 

I en studie av Kordi, Abdollahi, Memari, & Najafabadi (2011) så har man jämfört muslimer 

som fick utföra tester i agility och power tre timmar efter att de fått äta sin första måltid för 

dagen och muslimer som fastat hela dagen och ska äta dagens första mål om en timme. 

Resultatet av studien blev att det inte gick att observera någon skillnad i resultatet vare sig FP 

befann sig i metabolisk fasta eller inte.  

 

Gillen, Percival, Ludzki, Tarnopolsky och Gibala (2013) har jämfört huruvida 

kroppssammansättningen påverkas annorlunda om du kör högintensiv intervallträning i ett 

fastande stadie kontra icke fastande träning under sex veckor hos överviktiga kvinnor. Man 
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kunde se en förbättrad kroppssammansättning, detta i form av ökad muskelmassa och sänkt 

procent fettmassa hos alla FP. Men man kunde inte se någon signifikant skillnad på resultatet 

om du tränade fastande eller inte.  

 

De flesta studierna som finns på ämnet pratar mest om tränings interventioner under 

metabolisk fasta, eller tester under pågående ramadan där du har ett energiunderskott en hel 

vecka vilket kan påverka resultatet då du kan ha haft i dig för lite energi under en månads tid. 

 

Väldigt få tidigare studier finns för att se om det finns någon skillnad i prestation mellan 

tester som görs på kvällstid och om testerna utförs på morgonen medan kroppen ännu är i 

metabolisk fasta. De flesta studier som gjort jämför bara en variabel som t.ex max styrka eller 

explosivitet, så man kan inte se huruvida fastan skulle påverka olika typer av fysisk 

prestation. Samt så visar många tidigare studier olika saker, en del visar inga resultats 

skillnader och andra visar att det kan finnas skillnader, men de är oftast väldigt små om de 

finns.  

 

Syftet med studien är att se skillnader i olika typer av fysisk maximal prestation mellan 

fastande morgonträning och icke fastande kvällsträning hos sedan tidigare tränade individer, 

och ta reda på om det är tiden på dygnet eller fastan som är det påverkande faktorn för 

eventuella resultat skillnader. Hypotesen är att kvällsträningen kommer ge ett bättre resultat i 

anaerob kapacitet och i maxstyrka, men inte explosivitet jämfört med den fastande 

morgonträningen. 

 

Metod  

Studiedesignen som använts för att på ett optimalt sätt få fram resultatet i denna undersökning 

är en experimentell pre-posttest design där fasta introduceras som intervention. 

Försökspersoner  

Försökspersonerna (FP) var åtta killar med en medelålder på 24 ± 1,2 år med en medelvikt 

och längd på 79,3 ± 7,7 kg samt 180 ± 5 cm, alla är fysisk aktiva och tränar minst två 

styrkepass i veckan där både knäböj och bänkpress måste ingå i träningsschemat så att 

försökspersonerna kände sig trygga med övningen och kan teknik för säkerhetsskäl.  FP 
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rekryterades inom bekantskapskretsen för att få folk som passade in och kände ett intresse i 

ämnet. Ett krav var att FP skulle vara mellan 18 och 30 år.  

Alla FP fick innan testet fylla i ett informativt samtycke, i detta samtycke så fick FP veta vad 

syfte samt hypotes med studien. FP fick veta möjliga risker och eventuella obehag med 

deltagande i studien, risker som finns med studien är i första hand skada då man skall utföra en 

fysisk maximal prestation. De blev även informerade om att de fick när de ville avbryta sitt 

deltagande i studien utan att behöva ge någon anledning. Genom att skriva på samtycket så 

godkänner FP att all deras insamlade data fick användas i studien, och att deltagande i studien 

var helt frivillig och utan någon ersättning inkluderad.  

Studiedesign  

Varje försöksperson fick vid fyra olika tillfällen utföra ett testpaket med fyra olika tester för 

att se maximal prestation i tre olika variabler. För att se maximal explosiv kapacitet så fick 

försökspersonerna utföra tre stycken counter movement jumps (CMJ) med armarna fixerade i 

midjan och sedan antecknades det högsta hoppet som resultat för testet, CMJ anses vara det 

mest reliabla och valida testet för explosiv kraft (Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 

2004). För att se maximal styrka utfördes ett maxtest för att se vad FP orkar lyfta under en 

max repetition (1RM) i bänkpress och knäböj. Det sista testet för att se anaerob kapacitet så 

utfördes ett 30 sekunders Wingate test på cykel ergometer, power drop och maximal power 

output antecknades som resultat.  

Varje person fick utföra två familiäriseringstester för att lära sig bättre om testerna och få öva 

på testerna. Dessa värden används sedan för att räkna ut metodfel för att se om det finns någon 

verklig skillnad, sedan beräknades effect size för att se ifall det verkligen är den metaboliska 

fastan som påverkar ifall man ser skillnad i resultatet eller om det är tidpunkten på dagen som 

påverkar.   

Efter familiäriserings testerna fick försökspersonerna utföra två tester till, ett av de två 

resterande testerna skedde mellan 6.00-9.00, innan detta testtillfälle blev försökspersonerna 

instruerade att inte äta något tio timmar innan passet för att försökspersonerna skulle befinna 

sig i en metabolisk fasta. Det sista testtillfället genomfördes mellan 18.00-22.00, inför detta 

test fick försökspersonerna inga speciella instruktioner utan fick äta när de tyckte det passade 

bäst för att prestera bäst på testet. Mellan dessa två tester skulle det vara tidigast två dagar 

efter så FP skulle hinna återhämta sig ordentligt.  
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Utförande  

Innan varje test fick FP utföra en generell uppvärmning på stationär cykel i tio minuter, detta 

följdes av specifik uppvärmning samt dynamisk stretching i totalt tio minuter. FP fick sedan 

utföra tre stycken CMJ med armarna fixerade i midjan för att standardisera, mellan hoppen 

var det sedan två minuters vila och sedan antecknades det högsta uppmätta hoppet som 

resultat.  

Efter detta så utfördes knäböj, FP fick värma upp med 5-10 repetitioner av 40-60 % av sedan 

personens tidigare 1RM, efter detta var det en minuts vila och sedan utfördes 3-5 repetitioner 

på en belastning av 60-80% av 1RM följt av tre minuters vila. Efter detta utfördes en 

repetition på 90% av 1RM följt av tre minuters vila, var det lätt så ökades sedan vikten mellan 

5-10 kg medan om det kändes tungt så ökades vikten med 2,5-5 kg. Detta upplägg följdes 

fram tills en misslyckad repetition, och följt av misslyckad repetition så sänktes vikten med 

2,5 kg för ett nytt försök fram tills 1RM etablerats. Följande procedur genomfördes sedan för 

att få fram ett 1RM i knäböj, efter detta noterades ett det tyngsta lyften i knäböj respektive 

bänkpress som resultat.  

Sist så fick personerna utföra ett 30 sekunders supramaximalt Wingate test på cykelergometer 

med motstånd motsvarande 7,5% av kroppsvikt på FP. För att undersöka anaerob kapacitet så 

antecknades maximal power output samt power drop under de 30 sekunderna som testet 

utfördes.   

Utrustning  

För att mäta den maximala hopphöjden så användes MuscleLab med tillhörande ljusmatta av 

märke och modell Ergotest Innovation A.S., Porsgrunn, Norge. För att räkna ut 1RM i 

bänkpress och knäböj så användes en Eleiko 20 kilos styrkelyftsstång med medföljande 

viktskivor. För att utföra Wingate test användes cykelergometer av märke Monark Ergomedic 

828 E (Monar Exercise AB, Vansbro, Sverige).   

Dataanalys   

All insamlad data från de olika testerna antecknades och bearbetades i Microsoft Excel (2013) 

samt SPSS (IBM corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows.Version 25.0. 

Armonk, NY: IBM Corp) I Excel beräknades medelvärden och standardavvikelse på alla 

variabler, även effect size och metodfel räknades ut. Metod fel räknades ut med hjälp av 
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familiäriseringstesterna, detta i form at Typical Error (TE) vilket innebär att om resultatet 

ligger plus minus inom det angivna värdet är det inom metodfelet och ingen riktig förändring 

mellan resultaten, konfidensintervallen på TE beräknades på 90% och formeln som används  

för beräkningen var 𝑇𝑦𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑆𝑑𝑑𝑖𝑓𝑓. Effect size beräknades för att se hur stor 

effekt på resultatet den metaboliska fastan har, eller om det är andra variabler som skulle kunna 

ha haft effekt på resultatet. Formeln som används för att beräkna effect size var 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 

(𝑀1−𝑀2) 

 . I SPSS utfördes parade t-tester mellan dom olika resultaten för variablerna för att se  
𝑆𝑑 

om det fanns signifikant skillnad mellan de olika testtillfällena. Signifikans intervallen sattes 

till 95 %, α = ≤ 0.05.   

Resultatet presenteras som medelvärde standardavvikelse. Statistisk signifikans sattes till α <  

0.05 och Cohen’s d värde för att studera hur betydelsefull skillnaden i medelvärden mellan 

morgon och kväll.. Effect size presenteras i d-värde och kategoriserar i antingen låg effekt 

(0.2-0.49), medel effekt (0.5-0,79) samt hög effekt (<0.8) (Sawilowsky 2009). 

Resultat  

  

Figur 1: Jämförelse av medelvärde (cm) av resultat på countermovement jump   

I figur 1 kan vi se att resultatet för CMJ blev 37,2 ± 4,2 cm under morgontesterna och 37,6 ± 

4,4 under kvällstesterna. 
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Metodfelsintervallen för CMJ blev plus minus 1,2 cm när intervallen låg på 90 % 

och medelvärdesskillnaden på 0,4 cm ligger innanför metodfelet.  P och d värden 

noterades till P = 0,181, d = 0,09  

  

  

Figur 2: Jämförelse av medelvärde (kg) av resultat på bänkpress   

I figur 2 kan vi se att resultatet för bänkpress blev 86,5 ± 9,5 kg under morgontesterna och 87 

± 9 kg under kvällstesterna.  

Metodfelsintervallen för bänkpress blev plus minus 1,3 kg när intervallen låg på 90 % och 

medelvärdesskillnaden på 0,6 kg ligger innanför metodfelet.   

P och d värden noterades till P = 0,351 d = 0,06  

  

Figur 3: Jämförelse av medelvärde (kg) av resultat på knäböj  
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I figur 3 kan vi se att resultatet för knäböj blev 112,2 ± 8 kg under morgontesterna och 113,2 

± 8,5 kg under kvällstesterna.  

Metodfelsintervallen för bänkpress blev plus minus 1,9 kg när intervallen låg på 90 % och 

medelvärdesskillnaden på 1 kg ligger innanför metodfelet.   

P och d värden noterades till P = 0,285, d = 0,11  

  

  
Figur 4: Jämförelse av medelvärde (Watt) av resultat på peak power under wingate test  

  

I figur 4 kan vi se att resultatet för peak power under wingate testet blev 841,4 ± 27,6 watt 

under morgontesterna och 843 ± 24 watt under kvällstesterna.  

Metodfelsintervallen för bänkpress blev plus minus 8,6 watt när intervallen låg på 90 % och 

medelvärdesskillnaden på 1,6 watt ligger innanför metodfelet.   

P och d värden noterades till P = 0,681, d = 0,06  
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Figur 5: Jämförelse av medelvärde av resultat på power drop  (procent)  under wingate test  

  

I figur 5 kan vi se att resultatet för power drop under wingate testet blev 47,9 ± 1,9 % under 

morgontesterna och 47,1 ± 0,99 kg under kvällstesterna.  

Metodfelsintervallen för bänkpress blev plus minus 2,64 % power drop när intervallen låg på 

90 % och medelvärdesskillnaden på 0,8 % ligger innanför metodfelet.  

P och d värden noterades till P = 0,378, d = 0,52  

Diskussion   

Syftet med studien var att undersöka och jämföra fysisk prestation under fastande morgon 

tester samt kvälls tester där man fått äta hur man vill. Efter att resultatet sammanställts och 

analyserats i SPSS med parade t-tester så syntes ingen signifikant skillnad mellan någon av de 

explosivitet i form av hopphöjd på countermovement jump, maxstyrka i form av 1RM i 

bänkpress samt knäböj, under utförande av wingate test så fanns det ingen signifikant skillnad 

i peak power men det kan finnas indikationer på att de finns skillnad i effekt i power drop då 

d-värdet låg över 0,50.  

Resultaten visar ingen skillnad i explosiv maximal prestation i form av hopphöjd under CMJ, 

detta då skillnaden i resultatet är så pass liten att den faller inom metodfelet samt att effect 

size är så pass liten så det inte utgör någon effekt. I en studie av Aloui et al. (2013) motsäger 

man detta resultat, deras studie visar en liten höjning i resultatet när tester utfördes sista 

veckan under ramadan jämfört med tester fem veckor efter ramadan. Denna skillnad kan dock 



12  

bero på flera veckors energiunderskott då man bara testat i slutet av ramadan. I en studie av 

Chaouachi et al., (2009) visar att det inte finns några skillnader i explosiv maximal prestation 

när tester gjorts både under första veckan, under mitten och i slutet av ramadan.  

Resultaten visar inte heller någon skillnad i maximal styrka i varken överkropp i form av 

bänkpress eller underkropp i form av knäböj, detta då även dessa resultat faller inom 

metodfelet samt har för låg effect size. Detta resultat styrks av studien gjord av Mirzaei, 

Rahmani-Nia, Moghadam, Ziyaolhagh & Rezaei, (2012) som har undersökt maximal styrka i 

kroppen i form av bänkpress, knäböj och marklyft i wrestlers som utövat ramadan. Enligt 

denna studie fanns det ingen signifikant skillnad i styrka när tester gjordes dagarna innan 

ramadan eller om de gjordes sista veckan av ramadan.  

Slutligen visar resultaten att även den anaeroba förmågan inte påverkas av metabolisk fasta 

då både peak power och power drop faller inom metodfelet, vilket betyder att det är slumpen 

som utgör skillnaden. Detta styrks även av Karli et al. (2007) som i sin studie inte kunde se 

någon skillnad i anaerob kapacitet mellan fastande och icke fastande under ramadan under ett 

30 sekunders wingate test på cykelergometer. Tidigare studier visar dock väldigt varierande 

resultat då en studie av Chtourou, Hammouda, Chaouachi, Chamari, & Souissi (2012) visar 

en skillnad i anaerob förmåga då fastande tester utförts under ramadan samt ickefastande 

tester.  

Tidigare studier inom fysisk prestation i metabolisk fasta har visat extrem variation i resultat 

då en del studier inte visar någon som helst skillnad i prestation, medan andra studier visar att 

det finns små skillnader i prestation mellan prestation under fasta och ickefastande (Anis, 

Leiper, Nizar, Coutts, & Karim, 2009). Resultaten i denna studie stödjer de tidigare studierna 

som visar att det inte finns några signifikanta skillnader om man utför tester under fasta, men 

det behövs fler studier på ämnet då det finns så varierande resultat. Det behövs fler studier 

som djupgående studerar hur just metabolisk fasta påverkar, detta då nästan alla studier som 

gjorts är under pågående ramadan och inte bara ren fasta, och under ramadan kan det finnas 

andra aspekter som påverkar såsom en lång tid med regelbundet energiunderskott samt att 

man ofta sover för lite för man måste modifierar sitt sovschema för att vara vaken under de 

timmar man får äta och dricka. (Anis et al., 2009)  

En svaghet med studien är att tester för alla variabler gjordes samma dag vilket kan leda till  

en utmattning och därför ge exakta maximala resultat under de respektive testerna. Detta 

eftersom både CMJ, knäböj och wingate test belastar quadricepsmuskeln så det finns stor risk 
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för utmattning. Det skulle därför vara bättre att göra testerna vid olika tillfällen, detta för att 

begränsa en eventuell utmattning och genom detta få mer exakta resultat.  

En annan svaghet i studien är att då alla FP var hobby och amatöridrottare, som inte utövar 

någon typ av hoppträning eller idrott samt inte är van att pressa sig maximalt till hundra 

procent under en 30 sekunders tid som man gör under ett wingate test. Detta kan ge ett 

missvisande resultat både pga. teknik brist samt ovanan att ta ut sig till maximalt vilket kan 

kräva en speciell mentalitet samt väldigt bra teknik. Det kan därför vara bra att göra fastande 

och ickefastande hopptester på idrottare som använder sig mycket av explosivitet som t.ex 

basket eller volleyboll som ha bra teknik och är van att använda sig av hopp. Wingate test kan 

vara bra att testa på idrottare som är van att jobba supramaximalt t.ex olika typer av sprinters.  

Slutsats  

Syftet med studien var att se om det skulle bli skillnad i fysisk prestation när man gjorde 

tester under metabolisk fasta på morgonen samt om man gjorde tester utan fasta på kvällen, 

och om det blev eventuella skillnader se om det beror på fastan eller tid på dagen då testerna 

utfördes. Hypotesen var att det skulle finnas en liten förbättring i prestation under testerna 

som utfördes på kvällen, detta i tron att FP skulle ha dålig energi på grund av den metaboliska 

fastan. Resultatet visar att det inte finns några skillnader i maximal kapacitet när det kommer 

till explosivitet, maximal styrka och anaerob förmåga, utan att alla resultat skillnader som 

skedde var på grund av slumpen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Referenser  
Aloui, A., Chtourou, H., Masmoudi, L., Chaouachi, A., Chamari, K., & Souissi, N. (2013). Effects of  

Ramadan fasting on male judokas’ performances in specific and non-specific judo tasks. Biological 

rhythm research, 44(4), 645-654.  



14  

Anis, C., Leiper, J. B., Nizar, S., Coutts, A. J., & Karim, C. (2009). Effects of Ramadan intermittent 

fasting on sports performance and training: a review. International Journal of Sports Physiology and 

Performance, 4(4), 419-434.  

Chaouachi, A., Coutts, A. J., Chamari, K., Wong, D. P., Chaouachi, M., Chtara, M., ... & Amri, M. 

(2009). Effect of Ramadan intermittent fasting on aerobic and anaerobic performance and perception 

of fatigue in male elite judo athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(9), 

27022709.  

Chtourou, H., Hammouda, O., Chaouachi, A., Chamari, K., & Souissi, N. (2012). The effect of time-

ofday and Ramadan fasting on anaerobic performances. International journal of sports medicine, 

33(02), 142-147.  

De Bock, K., Derave, W., Eijnde, B. O., Hesselink, M. K., Koninckx, E., Rose, A. J., ... & Hespel, P. 

(2008). Effect of training in the fasted state on metabolic responses during exercise with carbohydrate 

intake. Journal of Applied Physiology, 104(4), 1045-1055.  

Fenneni, M. A., Latiri, I., Aloui, A., Rouatbi, S., Saafi, M. A., Bougmiza, I., ... & Saad, H. B. (2014).  

Effects of Ramadan on physical capacities of North African boys fasting for the first time. Libyan Journal 

of Medicine, 9(1), 25391.  

Gillen, J. B., Percival, M. E., Ludzki, A., Tarnopolsky, M. A., & Gibala, M. J. (2013). Interval training in 

the fed or fasted state improves body composition and muscle oxidative capacity in overweight women. 

Obesity, 21(11), 2249-2255  

Karli, U., Guvenc, A., Aslan, A., Hazir, T., & Acikada, C. (2007). Influence of Ramadan fasting on 

anaerobic performance and recovery following short time high intensity exercise. Journal of sports 

science & medicine, 6(4), 490.  

Kordi, R., Abdollahi, M., Memari, A. H., & Najafabadi, M. G. (2011). Investigating two different training 

time frames during Ramadan fasting. Asian Journal of Sports Medicine, 2(3), 205.  

Markovic, G., Dizdar, D., Jukic, I., & Cardinale, M. (2004). Reliability and factorial validity of squat and 

countermovement jump tests. The Journal of Strength & Conditioning Research, 18(3), 551-555. 

Maughan, R. J., Fallah, J., & Coyle, E. F. (2010). The effects of fasting on metabolism and performance. 

British journal of sports medicine, 44(7), 490-494.  

Mirzaei, B., Rahmani-Nia, F., Moghadam, M. G., Ziyaolhagh, S. J., & Rezaei, A. (2012). The effect of 

ramadan fasting on biochemical and performance parameters in collegiate wrestlers. Iranian journal of 

basic medical sciences, 15(6), 1215.  



15  

Phillips, S. M., Tang, J. E., & Moore, D. R. (2009). The role of milk-and soy-based protein in support of 

muscle protein synthesis and muscle protein accretion in young and elderly persons. Journal of the 

American College of Nutrition, 28(4), 343-354.  

Sawilowsky, S. S. (2009). New effect size rules of thumb. Journal of Modern Applied Statistical 

Methods, 8(2), 26. 

Tang, J. E., Perco, J. G., Moore, D. R., Wilkinson, S. B., & Phillips, S. M. (2008). Resistance training 

alters the response of fed state mixed muscle protein synthesis in young men. American Journal of 

Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 294(1), R172-R178.  


