
 

 
 

( در ورزش رايج شده است.اين مواد به جهت افزايش كارايي ،تغيير در اندازه هاي بدني يا dopingمصرف برخي دارو ها تحت عنوان دوپينگ )

ين درمان بيماري و جراحات مومرد مصرف قرار ميگيرند.سازمانهاي ورزشي از جمله كميته بين المللي المپيك براي اكنترل و محدود كردن مصرف ا

سال كه در رقابتهاي ملي و بين المللي  41مواد در ورزش قوانيني را به اجرا گذاشته اند.در حال حاضر در بسياري از كشورها براي افراد باالي 

شركت مي كنند كنترل دارويي اجباري شده است.از جمله مواد قابل سوء مصرف در ورزش داروهاي محرك وكائين،سالبوتامول(،مخدر،مدر،هورمون 

هاي اي گليكوپروتئيني و و از همه مهمتر استروئيدهاي انابوليك )بدنساز(مي باشد. با توجه به گستردگي مصرف استروئيدهاي انابوليك در رشته ه

 نكات زير ضروري است. مختلف ورزشي دانستن

 استروئيدهاي انابوليك چه موادي هستند؟

ترون و گروهااي از تستساترون هاااي  ااناعي كااه در ملاادير مختلااف بااراي بدنسااازي و رده اي از داروهاا هسااتند مشااتمل باار هورماون مردانااه تستوساا

افزايش حجم عضالت بكار مي روند.اين داروها در زمينه هاي مختلف پزشكي همچون درمان بيماريهاي عضالني خاص،بعضي كام خاوني ها،بيمااري 

 ايدز،سرطان پيشرفته پستان و پوكي استخوان مسصرف شوند.

 dianabole-virilon-android-sutonon-durabolin-nandroloneنام هاي رايج:

 خوراكي و تزريق داخل عضالنيچگونگي مصرف:

 اثار ناشي از مصرف:

كلفت شدن  دا،رويش موي مردانه بر سطح بدن،تاس شدن سر،جوش هاي چركي ،بسته شدن زودرس  فحات رشدي استخواني و اثار جسماني :

و كاهش توليد اسپرم .به دليل تغيير در ميزان چربي هااي مفياد و افازايش خطار عاواري قلباي ناشاي از ان نياز خطرنااك هساتند در نتيجه كوتاهي قد 

.انفاركتوس قلبي،بزرگ شدن قلب،اثرات كبدي و يرقان،تومورهاي خوش خيم و بدخيم كبد،سرطان پروستات ،كوچك شدن حجم بيضه ها،بزرگ شدن 

 الل در خوابپستان،قاعدگي نامنظم و اخت

 تحريك پذيري،خشونت،شيدايي،افسردگي،هذيان هاي بدبيني و بزرگ منشياثار رواني:

 اكثرا غير قابل بازگشت است.عواري در زنان 

 چگونه كمك كنيم؟

 مهممترين عامل بهبودي،كاهش يا قطع مصرف است

ه و در همراهي با ورزش شديد بارز ميشود،خطري از بابت اثار فوري از انجا كه عالئم انرژي زا و شادي بخش اين داروها پس از چند هفته يا چند ما

 موادي همچون ترياك و هروئين را ندارند.

 به دليل بروز افسردگي و خطر خودكشي مراقبت دائم الزم است 

 در روت بروز عالئم افسردگي شديد ارجاع به روانپزشك تو يه ميشود.

 

 

 تهيه شده در:

 ء مصرف مواداداره پيشگيري و درمان سو

 )معاونت سالمت وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشكي(


