اریتريپًئیتیه( :)EPOدر ثؼضی اس ٍرسش ّب خصَصبً

پزٍتئیي در فیجزّبی ػضلِ هیطَدَّ .رهَى رضذ اثزات

ٍرسضْبی استقبهتی اس اریتزٍپَئیتیي ثِ هٌظَر افشایص

ضٌبختِ ضذُ ای ثز رٍی جٌجِ ّبی هتبثَلیسن سلَلی

تؼذاد گلجَل ّبی سزخ خَى ٍثِ دًجبل آى افشایص حول

داضتِ ٍ ثزای رضذ اسکلتی اًسبى (ػضالت ٍاستخَاًْب)

اکسیضى تَسط خَى ثِ سَی ػضالت ٍ ثْجَد ػولکزد

ضزٍری هی ثبضذً.قص اصلی َّرهَى رضذ ثز رٍی رضذ

ٍرسضی در ًتیجِ افشایص استقبهت ٍرسضکبر سَء استفبدُ

ًٍوَ ثذى،تحزیک کجذ ٍ سبیز ثبفتْب ثزای تزضح َّرهَى

هی ضَد.

رضذ ضجِ اًسَلیٌی ((IGF-1است.

اثرات جاوبی سًءمصرف"" EPOچٍ َستىد؟

اثرات جاوبی سًءمصرف"" HGHچٍ َستىد؟

 -افسایش فشار خىن

 -رشذ غیر طبیعی دستها ،پاها و صىرت(آکرومگالی)

 -سکته قلبی(انفارکتىش قلبی)

 -رشذ غیر طبیعی انذامهای داخلی بذن از جمله کبذ

 -سکته مغسی

 -اختالالت مفصلی(ازجمله سنذرم کانال مچ دست)

 -لخته های خىن داخل ریه(آمبىلی ریه)

 -دیابت

 -تشنج

 -بیماری های قلبی عروقی از جمله فشار خىن باال

استزٍئیذّبی داخل ثذى ًٍیش افشایص رضذ ًٍوَ ٍ کبّص

ًَرمًن رشد اوساوی(:)HGH

فاکتًر رشد شبٍ اوسًلیىی(:)IGF-1

درد هی ضًَذ .اس جولِ ایي َّهَرى ّبی پپتیذی هی تَاى

َّرهًَی است کِ اس غذُ ّیپَفیش تزضح ضذُ ٍ ثزای رضذ

دارای دٍ ًقص آًبثَلیک ٍآًتی کبتبثَلیک هی ثبضذ ثذیي

ّب،اًسَلیي ّب ٍکَرتیکَ تزٍپیي ّب ()ACTH

طجیؼی در کَدکبى السم استً .بم دیگز ایي َّرهَى

هؼٌب کِ هحزک سبخت پزٍتئیي ًٍیش کبّص تخزیت

سَهبتَتزٍپیي ثَدُ ٍدر ثیي ٍرسضکبراى ثِ سَهب ضْزت

سلَلْبی ػضالًی ًبضی اس فطبر توزیٌبت هی ثبضذ ٍاس ایي

چٍ عًاملی يرزشکاران را برای سًء مصرف

داردٍ .رسضکبراى هوکي است ثزای افشایص حجن ٍ ثِ

طزیق در ًْبیت هٌجز ثِ افشایص تَدُ ػضالًی ٍکبّص

دًجبل آى افشایص قذرت ػضالت اس َّرهَى رضذ استفبدُ

تزاکن چزثی هی ضَد.ایي تأثیزات ٍ IGF-1رسضکبراى را

کٌٌذ سیزا َّرهَى رضذ ثِ ٍضَح ثبػث افشایص سٌتش

ثزای سَءاستفبدُ اس  IGF-1تزغیت هی کٌذ.

دانستنی های مفید درباره مواد
ممنوعه و دوپینگ در ورزش
این شماره:
هورمونهای پپتیدی

"ًَرمًوُای پپتیدی" چٍ مًادی َستىد؟
َّرهًَْبی پپتیذی ٍگلیکَپزٍتئیٌی هَاد طجیؼی ّستٌذ
کِ ثبػث تَلیذ َّرهًَْبی اًذرٍصى(هزداًِ)ٍکَرتیکَ

ثِ تزکیجبت سیز اضبرُ ًوَد، HGH ،EPO :گٌبدٍتزٍپیي

" ًَرمًوُای پپتیدی" يسًسٍ می کىد؟

اثرات جاوبی سًءمصرف"" IGF-1چٍ َستىد؟

 -اختالالت گَارضی

کًرتیکًتريپیىُاًَ ،رمًن آدروًکًر تیکًتريپیه

 -رشذ غیر طبیعی دستها ،پاها وصىرت(آکرومگالی)

 -سر درد

 -سر گیجه

): (ACTH

 -کاهش قنذ خىن

 -افسردگی

 -نىسانات خلقی

آدرًَ کَرتیکَ تزٍپیي َّرهًَی است کِ سطح

 -سردرد و درد مفاصل

اوسًلیه:

 تغییرات عضالت اسکلتیگىادي تريپیه َای جفتی اوساوی( :)HCG

استزٍئیذی درٍى سای ثذى(اًذٍصى ّب) ضذُ ٍهوکي است
ٍرسضکبراى قذرتی ثِ هٌظَر افشایص سبیش ٍقذرت ػضالت
اس ایي َّرهَى سَءاستفبدُ کٌٌذ .سَءهصزف

 HCGثِ

ػٌَاى هبدُ پَضبًٌذُ تَسط ٍرسضکبراًی کِ اس هبدُ هوٌَػِ
تستَستزٍى ثِ هٌظَر افشایص قذرت ثذًی خَد استفبدُ
هی کٌٌذ ّ ،ن رایج است" .هصزف ایي َّرهَى تٌْب در
ٍرسضکبراى هزد هوٌَع است".
اثرات جاوبی سًءمصرف"" HCHچٍ َستىد؟
 رشذ پستان ها(در مردان) اختالالت قاعذگی(در زنان) -ایجبد لختِ ّبی خًَی

ثزد ٍ هوکي است ثزای ثبسسبسی ثبفت ّب ٍػضالت صذهِ

َّرهًَی است کِ در پشضکی ثزای درهبى دیبثت استفبدُ

دیذُ استفبدُ ضَد .اگز دٍرُ سهبًی طَالًی هذتی اس

هی ضَدٍ ٍرسضکبراى اس آى ثِ هٌظَر افشایص هتبثَلیسن

 ACTHاستفبدُ ضَد هی تَاًذ هَجت تضؼیف ػضلِ گزدد.

کزثَّیذرات ّب،چزثی ّب ٍپزٍتئیي ّب سَءاستفبدُ هی

ایي َّرهَى هَجت افشایص تَلیذ َّرهَى ّبی

کَرتیکَاستزٍئیذّبی درٍى سای ثذى( اًذٍصى) را ثبال هی

کٌٌذ.اًسَلیي در تزکیت ثب استزٍئیذّبی آًبثَلیک ٍیب

اثرات جاوبی سًءمصرف" " ACTHچٍ َستىد؟
 -دیبثت

 -ثی خَاثی

ثخطذ.

 -افشایص فطبر خَى

 -اختالل در تزهین سخن ّب

اثرات جاوبی سًءمصرف "انسولین "چٍ َستىد؟

 -کبّص تزاکن استخَاى

َّرهَى رضذ هی تَاًذ رضذ ػضالت ٍػولکزد آًْب را ثْجَد

 -صذهبت هغشی ججزاى ًبپذیز ًبضی اس افت ضذیذ قٌذ

سایر مواردی که باید از آنها مطلع باشیم

خَى

َّرهَى رضذ ،فبکتَرّبی رضذ ضجِ اًسَلیٌی  ،فبکتَرّبی

 -کبّص قٌذ خَى

رضذ هکبًَ  ،ارتزٍپَئیتیي  ،گٌبدٍتزٍپیي ّبی جفتی (تٌْب
در هزداى)  ،اًسَلیي ٍکَرتیکَتزٍپیي ّب ٍسبیز هَاد ثب

 -تٌگی تٌفس

سبختوبى ضیویبیی ٍ یب تأثیزات ثیَلَصیکی هطبثِ در

 -خَاة آلَدگی(کسبلت)

فُرست ممىًعٍ آژاوس جُاوی مبارزٌ با ديپیىگ قزار
داضتِ ٍ هصزف آى در کلیِ هَاقغ( حیي هسبثقِ ٍخبرج اس
سهبى هسبثقِ) تَسط ٍرسضکبراى هوٌَع است.

