دانستنی های مفید درباره مواد
ممنوعه و دوپینگ در ورزش

 خًاص آوابًلیکٙٔ:جط ت ٝضتاب ٌطفتٗ ضضس ػضالت ٚاسترٟ٘ٛا ٔی ض٘ٛس.
 -خًاص آودريژویکٙٔ :جط ت ٝضتاب ٌطفتٗ سیستٓ

این شماره :استروئیدهای
آنابولیک

تٙاسّی ٔطزا٘٘ ٚ ٝیع تطٚظ غفات ثا٘ٛی ٝجٙسی ٔا٘ٙس ضٚیص

ایٗ اثطات ت3 ٝزست ٝتمسیٓ ٔی ٌطزز:

تا ؤ ٖٛٙحممیٗ لازض ت ٝتِٛیس استطٚئیسی و ٝتٟٙا زاضای

 -ضضس پستاٖ ٞا

 -تغییط ضىُ اسپطْ

-واٞص تِٛیس اسپطْ

 -عاسی ٘ٛع ٔطزا٘ٝ

 -تحّیُ ضفتٗ تیضٞ ٝا

 -ضیعش ٔٛ

باشىد؟

چٍ عًاملی يرزشکاران را برای سًء مصرف ایه مًاد

ٔٛازی ٞستٙس و ٝزاضای ٞط ز ٚذٛاظ آ٘اتِٛیه ٚ

يسًسٍ می کىد؟

آ٘اتِٛیه  2زست ٝا٘س:

ٔی ضٚز.

ٔ،ٛغسای وّفت ٔ ...ٚی ضٛز.

"استريئیدَای آوابًلیک آودريژویک"چٍ مًادی می

عثیؼی) ٙٔ ٓٞ ٚطأ ذاضجی (تِٛیس ٔػٛٙػی) زاض٘سٛٔ .از

زیٍط ت ٝعٛض عثیؼی  ٚتا تٛلف ٔػطف استطٚئیسٞا اظ تیٗ

اثرات جاوبی يیژٌ مردان:

ذٛاظ آ٘اتِٛیه  ٚفالس ذٛاظ آ٘سضٚغ٘یه تاضس ٘طس ٜا٘س.

آ٘سضٚغ٘یه ٔی تاضٙس .ایٗ ٔٛاز ٙٔ ٓٞطأ زض٘ٚی تسٖ(تِٛیس

ٚاسغ ٝایٗ ٔٛاز ایجاز ض٘ٛس زائٕی ٔ ٚا٘سٌاض تٛز ٚ ٜتطذی

 واٞص تِٛیس ٛٞضٔٞ ٖٛای ٔطزا٘ - ٝػمیٕی افعایص ظطفیت جسٕا٘ی تطای تٕطیٗ ٔ ٚساتم ٝاظ عطیكواٞص ذستٍی ٘اضی اظ تٕطیٗ  ٚواٞص ظٔاٖ ضیىاٚضی

اثرات جاوبی يیژٌ زوان:

 -اٍ٘یع ٜاغّی تطای سٛء ٔػطف ایٗ ٔٛاز ،ذٛاظ آ٘اتِٛیه

ٛ٘ -الع ٔازضظازی جٙیٗ ( زض غٛضتی و ٝزض زٚضاٖ

 -استطٚئیس ٞای آ٘اتِٛیه آ٘سضٚغ٘یه

آٟ٘ا تٛز ٜوٙٔ ٝجط ت ٝتسطیغ ضضس ػضّٚ ٝاسترٛاٖ ٘ ٚیع

تاضزاضی ٔػطف ضٛز)

 -سایط ػٙاغط آ٘اتِٛیه

افعایص پطذاضٍطی  ٚاحساس ضلاتت جٛیی ٔی ٌطزز.

سایط ػٙاغط آ٘اتِٛیه ،ػٙاغطی ٞستٙس و ٝاظ ٘ظط

اثرات جاوبی ي آسیب رسان "استريئیدَای

فاضٔاوِٛٛغیه(ساذتٕاٖ ضیٕیایی) ٔطات ٝاستطٚئیسٞا

آوابًلیک آودريژویک"چیست؟

٘ثٛزِٚ ٜی زاضای ذٛاظ آ٘اتِٛیه ٔطات ٝتا استطٚئیسٞا ٔی
تاضٙس ٘ظیط  :وّٙثٛتط ،َٚظضا٘ ،َٛظیُ پاتط.... ٚ َٚ

 غسٔ ٝت ٝسیستٓ تٙاسّی ٘ ٚاظایی ضضس ٔ ٛتا اٍِٛی ٔطزا٘ ٝزض ٘ٛاحی غٛضت -اذتالَ زض لاػسٌی

اثطات جا٘ثی ٔطتثظ تا ایٗ ٔٛاز تسیاض ٔتٛٙع ٔ ٚرطب

 -غسای وّفت

 واٞص ا٘ساظ ٜسیٞ ٝٙا -عاسی

اثرات جاوبی عمًمی:

خطرات سًءمصرف استريئیدَا برای وًجًاوان:

 -ضفتاض تٙس  ٚپطذاضٍطایا٘ ٝزض تطاتط سایط افطاز

ػال ٜٚتط ٔٛاضز شوط ضس ٜلثّی ٔػطف ٔٛاز آ٘اتِٛیه زض

 جٌّٛیطی اظ تطضح ٛٞضٟٔ٘ٛای ٔحٛض "ٞیپ ٛتاالٔٛس –ٞیپ ٛفیع"

 ٚتٛلف ضضس عِٛی ٘ ٚیع ذغط ٔٛاج ٝضسٖ تا ٔطىالت
ٔطتٛط ت ٝسالٔتی زض تعضٌساِی ضا زض پی زاضز.

 افعایص وّستط َٚتس ذٚ )LDL( ٖٛواٞص وّستطَٚذٛب()HDL
 غسٔات تاِم ٜٛت ٝتا٘سٟ٘ٚاِ ،یٍأٙتٟا ...ٚ ٘اٙٞجاضی ٞای وثس ٚوّیٝ تسطیغ ٌٚستطش ضضس تٛٔٛضٞا تی لطاضی،آضفتٍی(تالعٓٞ،یجاٖ) احساس تطٛیص،اضغطاب،افسطزٌی تی ٘ظٕی ٞای ضطتاٖ لّة(آضیتٕی) -پٛست چطب

ِ -طظش

 -افعایس فطاض ذٖٛ

ٌ -طفتٍی ػضّٝ

 -فطاض ذ ٖٛتاال

زٚضاٖ ٘ٛجٛا٘ی احتٕاَ تست ٝضسٖ غفحات ضضس استرٛاٟ٘ا

ٚ -اتستٍی زاضٚیی

َشداردربارٌ" استريئیدَای آوابًلیک آودريژویک

زٞس) احتٕاَ آِٛزٌی تٚ ٝیطٚسٞ ٚ HIVپاتیت ضا افعایص
ٔی زٞس.
 تطای ٔػطف استطٚئیسٞا ٕ٘ی تٛاٖ ٔیعاٖ ٔػطف ایٕٗ ٚتس ٖٚػاضض ٝای ضا تؼییٗ وطز .ایٗ تاٚض غّظ ؤ ٝػطف
تیطتط ایٗ ٔٛاز ٕٛٞاضٙٔ ٜجط ت ٝافعایص ػّٕىطز ٚضظضی
ٔی ضٛز ضا تاٚض ٘ىٙیس ظیطا ٌیط٘سٞ ٜای استطٚئیس آ٘اتِٛیه
ظطفیت ٔطرػی زاض٘س و ٝتا اضثاع ضسٖ آٟ٘ا ٔػطف

اظ آ٘جاییى ٝاستفاز ٜاظ ایٗ ٔٛاز تسیاضذغط٘ان تٛز ٚ ٜتاػث

تیطتط آ٘اتِٛیه ٞا زض ػُٕ واضآیی ٘رٛاٞس زاضت .تطذی

ٔطي یا سایط ٔطىالت سالٔتی ٔراعط ٜاٍ٘یع تطای ػسٜ

اظ ٚضظضىاضاٖ تا اعالع اظ ػٛاضؼ ایٗ ٔٛاز جٟت واٞص

وثیطی اظ ٚضظضىاضاٖ ٔی ض٘ٛسٚ ،ضظضىاضاٖ تیطٕاضی ایٗ

ػٛاضؼ جا٘ثی  ٚػالئٓ تاِیٙی سٛءٔػطف ایٗ تطویثات ،تٝ

ٔٛاز ضا أتحاٖ وطزٚ ٜتطای لٛی تط ٚسطیؼتط ضسٖ ٔٛضز

ٔػطف تطذی ٔٛاز زیٍط ٘ظیط زاضٞٚای ٔسض ،تأٛوسیفٗ،

سٛء استفاز ٜلطاض ٔی زٙٞس .سٛءٔػطف استطٚئیسٞای

ؤّٛیفٗ HCG ،ضٚی ٔی آٚض٘س ،و ٝایٗ ٔٛاز ٘یع زض

عطاحی ضس ٜجسیس اظ جّٕ(THG ٝتتطا ٞیسضٚغستطی)ٖٛٙ

ٚضظش ٕٔٛٙع تٛز ٚ ٜػٛاضؼ ذاظ ذٛز ضا زاض٘س- .

وٛٙٞ ٝظ زض ا٘ساٖ ٔٛضز آظٔایص لطاض ٍ٘طفتDHEAٚ ٝوٝ

تسیاضی اظ ایٗ تطویثات ت ٝغٛضت لاچاق  ٚغیط ٔجاظ تٟیٝ

زض پطٛٞٚضٔٞ ٖٛای ضطوت ٞای زاضٚیی تجاضی اضافٝ

ضس ٚ ٜتٛسظ افطاز سٛزج٘ ٚ ٛا آٌا ٜاظ ػٛاضؼ جا٘ثی آٟ٘ا

ٔیط٘ٛس  ٚتأییسی تطای ٔػطف زض ا٘ساٖ اظ ٔطاجغ شی

تثّیغ  ٚػطضٔ ٝی ض٘ٛس  ٚتٕٞ ٝیٗ زِیُ حتی أىاٖ

غالح تٟساضتی ٘ساض٘سٕٔ ،ىٗ است ػٛاضؼ ٘اضٙاذت ٝای

ایٙى ٝا٘ٛاع زاضٞٚای تمّثی ،تاضید ٌصضت ٚ ٝیا تطای ٔػاضف

ت ٝز٘ثاَ زاضت ٝتاضسٔ .ػطف ایٗ ٔٛاز زض ٞط ز ٚضىُ

حیٛا٘ی زض اذتیاضتاٖ لطاض ٌیطزتسیاض ظیاز است.

لطظ  ٚتعضیمی ذغط٘ان تٛز ٚ ٜغسٔات جسی ت ٝوثس ٚاضز

چٙا٘چ ٝػّی ضغٓ تٕاْ ٔطىالت ٚػٛاضؼ جا٘ثی وٝ

وطزٚ ٜسطعاٖ وثس ضا ت ٝز٘ثاَ زاضز و ٝزض اضىاَ ذٛضاوی

استطٚئیسٞا زاض٘س تٔ ٝػطف ایٛٔ ٍٝ٘ٛٙاز ضٚی آٚضزیس حتٕاً

تیطتط ٔطاٞسٔ ٜی ضٛزٔ .ػطف تعضیمی ایٗ ٔٛاز تا

پعضه ذٛز ضا ٔغّغ ساظیس تا ٘سثت ت ٝاِٚیٗ ٘طا٘ٞ ٝای

سطً٘ ٔطتطن ( پسیس ٜای و ٝتاضٍاٟٞای ٚضظضی ضخ ٔی

ػٛاضؼ جا٘ثی ایٗ ٔٛاز تا زلت تیطتطی ػُٕ وٙس

