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ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οργανικές χηµικές ενώσεις που προάγουν τον αναβολισµό, δηλαδή
τις βιοχηµικές εκείνες διεργασίες του οργανισµού που οδηγούν σε
σύνθεση µεγαλύτερων χηµικών µορίων. Στην πράξη κυρίως ενδιαφέρει
η προαγωγή του αναβολισµού (δηλαδή της σύνθεσης) των πρωτεϊνών.
Η χρήση τους άρχισε το 1940 για την καταπολέµηση της γεροντικής
αδυναµίας, της ανορεξίας, και για την νεφρική ανεπάρκεια.
Αντίθετα σήµερα χρήση αναβολικών γίνεται από τους αθλητές για την
βελτίωση της αθλητική τους επίδοσης.
Το φαινόµενο της χρήσης των αναβολικών είναι πιο έντονο στους
body- builder για να αυξήσουν το µέγεθος των µυών τους και γιατί ως
παράγωγα της αρσενικής ορµόνης τεστοστερόνης, σύµφωνα µε την
έρευνα που έχει γίνει στο πανεπιστήµιο Νόρθιστερν, διεγείρουν την
επιθετικότητα.
Χορηγούνται σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η αναβολική
διαδικασία, στη σύνθεση του λευκώµατος (δηλαδή πρωτεϊνών) ή στην
παρεµπόδιση των καταβολικών εξεργασιών. Τα ¨ναρκωτικά¨ αυτά
κυκλοφορούν συχνά σε γυµναστήρια και σε αθλητικές λέσχες. Η κατοχή
τους δεν είναι παράνοµη άλλα παράνοµο είναι να τα προµηθεύσεις σε
οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥΣ
Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.
ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ

Από τις ουσίες που φυσιολογικά υπάρχουν στον ανθρώπινο
οργανισµό, ισχυρή αναβολική δράση διαπιστώθηκε ότι έχουν τα
ανδρογόνα, δηλαδή οι ανδρικές γεννητικές ορµόνες, που παράγονται
κυρίως από τους όρχεις και δευτερευόντως από τα επινεφρίδια και
χηµικά ανήκουν στα στεροειδή.
Το σηµαντικότερο από τα φυσικά ανδρογόνα είναι η τεστοστερόνη και
µικρότερης σηµασίας είναι η ∆4-ανδροστενδιόνη και η
δεϋδροεπιανδροστερόνη.
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Η τεστοστερόνη χρησιµοποιείται ως ανδρογόνο στον άνδρα.
Η τεστοστερόνη χορηγείται σε κακή λειτουργία των όρχεων, στην
καθυστέρηση ανάπτυξης των αντρικών χαρακτηριστικών και σε νεαρά
άτοµα για την καταπολέµηση της πρόωρης γήρανσης.
Στην γυναίκα δρουν σαν αντιοιστρογόνα χρησιµοποιούνται σε
ανωµαλίες της κλιµακτηρίου, σε καρκίνο του µαστού για αναστολή του
γαλακτισµού, σε συµφορητική διόγκωση του µαστού µετά τον τοκετό.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ

Τα συνθετικά αναβολικά είναι παράγωγα της τεστοστερόνης και από
αυτά συνηθέστερα χρησιµοποιούνται η νανδρολόνη, η µεθενολόνη και η
οξυµεθολόνη.
∆υστυχώς όλα διατηρούν, αν και εξασθενηµένη, την ανδρογόνο
δράση τους.
Από την άλλη πλευρά η αναβολική τους δράση δεν έδωσε τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση σοβαρών
καταστάσεων, όπως η απλαστική αναιµία, η καχεξία των καρκινοπαθών
ή η γεροντική εξάντληση.
Η ενίσχυση του µυϊκού συστήµατος αναµφίβολα βοηθά στη βελτίωση
των αθλητικών επιδόσεων. Αυτό οδήγησε στην ευρεία χρήση
αναβολικών από αθλητές που κάνουν πρωταθλητισµό, παρά τις
επίσηµες απαγορεύσεις που ισχύουν διεθνώς. Η χρήση όµως αυτή
δηµιουργεί πολλά δυσάρεστα επακόλουθα για τους αθλητές, ενώ
παράλληλα τους εκθέτει σε σοβαρούς µελλοντικούς κινδύνους.
Χρησιµοποιούνται όπως και η τεστοστερόνη, µε τη διαφορά ότι έχουν
λιγότερες απ΄ αυτήν αρµοδιότητες. Επίσης ένα αναβολικό η στανοζολόλ
διακρίνεται σε δύο µορφές:
1. Ενέσιµη
2. Χάπια
Από περιοδικά, έρευνες και εµπειρικές γνώµες έχει διαπιστωθεί ότι η
ενέσιµη µορφή είναι πιο αποδοτική απ΄αυτή των χαπιών.
Α) Eνέσιµο (Winstrol-Depot)

Πρέπει να χορηγείται τακτικά και σε µετρηµένα χρονικά διαστήµατα.
Αυτό το κάνει να διαφέρει από τα άλλα στεροειδή, τα οποία
χορηγούνται ως επί το πλείστον εβδοµαδιαία. Η φαρµακοδυναµική του
είναι µικρής διάρκειας και εδώ εξηγείται η συχνή ένεσή του.
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∆εν έχει την ικανότητα να αποθηκεύει ύδωρ στο εσωτερικό του
κυττάρου, δηλαδή ένα άλλο χαρακτηριστικό στο οποίο οφείλουν ¨αυτοί¨
οι αθλητές την καλή γράµµωση των µυών τους.
∆εν είναι φάρµακο το οποίο χρησιµοποιείται για µικρή προετοιµασία
πριν τη αγωνιστική), αλλά πολύ περισσότερο για µακροχρόνια (έως και
10 εβδοµάδες). Οι περισσότεροι αθλητές οµολογούν ότι η χορήγηση
πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε καλή διατροφή.

Β) Χάπι (Winstrol-ORAL)

Η ουσία αυτή δεν φέρνει σε αυτή τη µορφή καλά αποτελέσµατα.
Έρευνες έδειξαν ότι η ουσία είναι αρκετά τοξική και µπορεί να φέρει
βλάβες όχι µόνο στο ήπαρ, αλλά και σε όλο το πεπτικό σύστηµα.

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ
Η δράση τους επιτελείται µέσω συνδέσεως µε κυτταροπλασµατικό
πρωτεϊνικό υποδοχέα. Η ικανότητα σύνδεσης είναι µεγάλη για την
τεστοστερόνη (και ακόµη µεγαλύτερη για το βιολογικά δραστικό
παραγωγό της, τη διυδροτεστοστερόνη) και µικρή για τα υπόλοιπα
φυσικά ανδρογόνα.
Το σύµπλεγµα ορµόνης-φορέα έρχεται στη συνέχεια στον πυρήνα του
κυττάρου, όπου διεγείρει την RNA-πολυµεράση και προάγει τη σύνθεση
m-RNA και τελικά πρωτεΐνης.

Οι βασικές βιολογικές δράσεις των ανδρογόνων είναι ότι:
Προκαλούν ωρίµανση των έξω γεννητικών οργάνων του άρρενος.
Αυτό φυσιολογικά συµβαίνει κατά την ήβη, οπότε και αρχίζουν να
εκκρίνονται τα ανδρογόνα σε µεγάλες ποσότητες.
Κατά την εµβρυϊκή ζωή προάγουν τη διαφοροποίηση του γεννητικού
κόλπου και των γεννητικών πόρων προς την κατεύθυνση του άρρενος.
Χορήγηση ανδρογόνων σε γυναίκα που κυοφορεί θήλυ έµβρυο οδηγεί
σε αλλοίωση της µορφολογίας των γεννητικών του οργάνων
(ψευδερµαφροδιτισµός).
Αυξάνουν σηµαντικά τη µάζα και την ισχύ του µυϊκού συστήµατος,
ενώ παράλληλα ελαττώνουν το υποδόριο λίπος και το κατανέµουν
οµοιόµορφα σε όλο το σώµα.
Σε άτοµα που βρίσκονται στη φάση της οστικής ανάπτυξης, προάγουν
την αύξηση του συζευκτικού χόνδρου των µακρών οστών αλλά και την
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οστεοποίηση του. Έτσι το αγόρι που µπαίνει στην εφηβεία ψηλώνει
απότοµα, αλλά µε το τέλος της ήβης το ύψος του σταθεροποιείται, αφού
όλος ο συζευκτικός χόνδρος του έχει πια οστεοποιηθεί.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ
Ορισµένες από αυτές τις βιολογικές ιδιότητες των αναβολικών έγινε
προσπάθεια να αξιοποιηθούν θεραπευτικά σε περιπτώσεις που είναι
επιθυµητή η αύξηση του αναβολισµού των πρωτεϊνών (π.χ. διέγερση
της σύνθεσης του οργανικού µέρους του οστού σε οστεοπόρωση), η
"τόνωση" εξασθενηµένων οργανισµών, η επίταση της αιµοποιητικής
λειτουργίας του µυελού των οστών (π.χ. σε αναιµίες), η µεγέθυνση και
ενδυνάµωση του µυϊκού συστήµατος (π.χ. σε αθλητές) κ.ά.
Η χρήση τους όµως στην πράξη προσέκρουσε στην ισχυρή τους
επίδραση πάνω στο γεννητικό σύστηµα, που ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική
στις γυναίκες (αρρενοποίηση), αλλά δηµιουργούσε προβλήµατα και
στους άντρες.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν πολλά προβλήµατα που συνοδεύονται µε αυτά τα
¨ναρκωτικά¨ . Κατ' αρχήν, οι γυναίκες πρέπει να διατηρούν την
δοσολογία τους χαµηλή ειδάλλως θα παρουσιάσουν ορισµένες
παρενέργειες ¨ανδροπρεπείς¨ όπως βαθιά και βραχνή φωνή, σπυριά,
υπερτρίχωση στον πρόσωπο και στο σώµα πέσιµο των µαλλιών της
κεφαλής, προβλήµατα εγκυµοσύνης και µικρότερα στήθη. Αυτά µπορεί
να αποδειχθούν µη αντιστρεπτά, όταν σταµατήσει η χρήση τους.
Αντίθετα, στους άνδρες, µπορεί να εµφανιστούν προσωρινά
παρενέργειες στο αναπαραγωγικό σύστηµα. Κάποιες κοινές
παρενέργειες είναι οι συχνοί πονοκέφαλοι, κράµπες, υψηλή πίεση,
ψηλοί βαθµοί του LDL και του HDL. Επιπλέον, προβλήµατα
εντοπίζονται στο γαστρεντερικό σύστηµα όπου προκαλούν πολύ
σπάνια ανορεξία, ναυτία, τάση για εµετό και αίσθηµα διάτασης. Σοβαρό
πρόβληµα αποτελεί η καταστροφή του ήπατος, η οποία δεν είναι υψηλή
κατά τη θεραπεία µε ενέσιµο Winstrol όσο και µε Winstrol (χάπι).
Όταν λαµβάνονται µε ένεση και χρησιµοποιώντας την ίδια σύριγγα
πολλά άτοµα, έχουν αυξηµένο τον κίνδυνο µόλυνσης.
Αν και παρατηρείται σε σπάνιες περιπτώσεις, τα αναβολικά µπορούν
να προκαλέσουν θάνατο από καρκίνο του ήπατος και από καρκίνο του
προστάτη.
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ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Οι έφηβοι έχουν την τάση να χρησιµοποιούν αναβολικά και στεροειδή
προκειµένου να αποκτήσουν πιο αθλητική εµφάνιση. Η χρήση τους έχει
άµεσες συνέπειες στο νευρικό τους σύστηµά και για αυτό εκδηλώνουν
προβλήµατα συµπεριφοράς. Επίσης περιορίζεται η ανάπτυξη τους και
αν υπάρχει χρόνια χρήση θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στην καρδιά.
Εποµένως, δεν πρέπει κάθε αθλητής, που επιθυµεί να βελτιώσει τις
επιδόσεις του, να προσφεύγει στα αναβολικά, γιατί έτσι ρισκάρει την
αθλητική του καριέρα, αλλά κυρίως την ίδια του την υγεία.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ιατρική της άθλησης στον 21ο Αιώνα:
Εκρηκτικές διαστάσεις έχει πάρει στις µέρες µας η ανεξέλεγκτη χρήση
και ο συνεχώς αυξανόµενος ρυθµός λήψης εργογόνων βοηθηµάτων
καθώς και απαγορευµένων ουσιών από τους αθλητές, όπως τα
αναβολικά στεροειδή και η αυξητική ορµόνη, για την αύξηση της
απόδοσής τους. Πολλές όµως από τις ουσίες αυτές προκαλούν
βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα καταστρεπτικές για την υγεία τους
παρενέργειες, όπως αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, έµφραγµα του
µυοκαρδίου, καρκίνο του ήπατος, υπέρταση, ανικανότητα κ.α..
∆υστυχώς, στην εποχή µας η λαίλαπα της εµπορευµατοποίησης των
πάντων έπληξε και τον αθλητισµό. Με την επικουρία και την ανοχή της
κοινωνίας, η επικράτηση της οµάδας, της χώρας ή του αθλητή έγινε
πρωταρχικός στόχος µε µεγάλες οικονοµικές και ηθικές συνέπειες.
Προς το σκοπό αυτό επιστρατεύθηκαν όλα τα σύγχρονα µέσα, που
προσέφερε η επιστήµη και ιδιαίτερα η φαρµακοβιοµηχανία.
Τις διαπιστώσεις αυτές επεσήµανε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής
της αθλητιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
καρδιολόγος Αστέριος ∆εληγιάννης µε την ευκαιρία του 2ου
Πανελληνίου Συνεδρίου "Ιατρική της άθλησης στον 21ο αιώνα", που
διοργανώνεται από τον Τοµέα Ιατρικής της άθλησης ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ
και θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο αµφιθέατρο του
πανεπιστηµίου Μακεδονίας από τις 9 έως τις 11 Μαΐου 2003.
Η πρόληψη, η ενηµέρωση, ο περιοδικός έλεγχος, η ανίχνευση των
απαγορευµένων ουσιών και οι προτάσεις για θέσπιση κατάλληλων
µέτρων αντιµετώπισης από τους υπεύθυνους φορείς αποτελούν έναν
από τους κύριους στόχους της αθλητιατρικής επιστήµης στην αυγή της
νέας χιλιετίας, πρόσθεσε ο κ. ∆εληγιάννης, πρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής του συνεδρίου.
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Υπάρχει όµως µεγάλη µερίδα αθλητών, που παίρνουν απαγορευµένες
ουσίες χωρίς να το γνωρίζουν, γιατί αυτές περιέχονται σε πολλά
συµπληρώµατα διατροφής, χωρίς να αναγράφονται στην ετικέτα, όπως
καταγγέλλει η καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο της Κολωνίας M. K. Parr,
οµιλήτρια στο συνέδριο.
Η Γερµανίδα επιστήµων τονίζει ότι σε δύο πρόσφατες µελέτες
βρέθηκαν σε θρεπτικά συµπληρώµατα διατροφής υψηλές δόσεις του
αναβολικού στεροειδούς metandienone, χωρίς καµιά ένδειξη στην
ετικέτα. Η ουσία αυτή, που διατίθεται µόνο µε ιατρική συνταγή, έχει
υψηλή τοξικότητα και συνδέεται µε τον καρκίνο του ήπατος. Τα
συµπληρώµατα διατροφής, που βρέθηκαν να περιέχουν απαγορευµένες
ουσίες ντοπαρίσµατος στη Γερµανία, είχαν αγοραστεί από τις Κάτω
Χώρες σε ποσοστό 25,8%, από την Αυστρία (22,7%), τη Βρετανία
(18,8%) και τις Ηνωµένες Πολιτείες (18,8).
Στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις µιας απάτης, όπως αποκαλεί το
ντόπινγκ στον αθλητισµό, θα αναφερθεί στην εισήγησή του ο καθηγητής
του πανεπιστηµίου Μακεδονίας Γιώργος Πιπερόπουλος.
Όταν "τα κέρδη" είναι υπέρογκα και συνυπάρχει το έντονο
ψυχοκίνητρο στην προσωπικότητα του ατόµου για κατάκτηση τίτλων ή
για θεαµατικές αποδόσεις και διαπιστώνεται ότι τα αναβολικά στεροειδή
"βοηθούν" προς αυτήν την κατεύθυνση τότε, δυστυχώς, αµέτρητες
χιλιάδες αθλητών και αθλητριών όπως και παικτών σε κάθε χώρα της
γης αποκαλύπτεται ότι κάνουν χρήση ακόµη και κατάχρηση ουσιών.
Και συχνά, την επιθυµία των µεµονωµένων ατόµων για καλύτερη
επίδοση ή για την κατάκτηση κάποιου τίτλου την επικουρεί και η
επιθυµία πολλών µάνατζερ τεχνικών και προπονητών, που έστω και αν
δεν εγκρίνουν επίσηµα τη χρήση αναβολικών, τουλάχιστον
επιδεικνύουν συµπεριφορά στρουθοκαµήλου, εφόσον τα αποτελέσµατα
είναι ευνοϊκά, τονίζει ο κ. Πιπερόπουλος
Λονδίνο: Η χρήση αναβολικών oυσιών κατά τη διάρκεια της εφηβείας
µε στόχο την βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, ίσως προκαλεί µη
αναστρέψιµες αλλοιώσεις του νευρικού συστήµατος, σύµφωνα µε
έρευνα αµερικανών επιστηµόνων, η οποία διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο
του Νορθίστερν.
Οι µελέτες έγιναν σε πειραµατόζωα των οποίων το νευρικό σύστηµα
είναι ανάλογο µε το ανθρώπινο. Στόχος τους ήταν να εντοπιστεί ο
συσχετισµός µεταξύ της λήψης αναβολικών ουσιών και της έκκριση της
χηµικής ουσίας σεροτονίνης από τον εγκέφαλο, η έλλειψη της οποίας
προκαλεί επιθετικότητα και κατάθλιψη.
Οι ερευνητές χώρισαν τα πειραµατόζωα σε δυο οµάδες. Για ένα µήνα
χορηγούσαν στην πρώτη οµάδα, υψηλές δόσεις αναβολικών, οι οποίες
αντιστοιχούσαν µε τη δόση που λαµβάνει κατά µέσο όρο ένας αθλητής
σε διάστηµα πέντε ετών, ενώ η δεύτερη οµάδα συνέχισε τις
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δραστηριότητες της χωρίς λήψη αναβολικών ουσιών.
Από τα αποτελέσµατα της µελέτης προέκυψε ότι τα επίπεδα της
σεροτονίνης µειώθηκαν στα πειραµατόζωα της πρώτης οµάδας, τα
οποία και ανέπτυξαν τάσεις επιθετικότητας, σε αντίθεση µε εκείνα στα
οποία δε χορηγήθηκαν αναβολικά.
"Το τµήµα του νευρικού συστήµατος που σχετίζεται µε τη σεροτονίνη
αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας και η χρήση αναβολικών
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιµης περιόδου φαίνεται πως έχει άµεσες
συνέπειες στο νευρικό σύστηµα των νεαρών ατόµων, τα οποία
εκδηλώνουν προβλήµατα συµπεριφοράς", διευκρίνισε σε συνέντευξη
που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, o ∆ρ.
Ρίτσαρντ Μέλονι, επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας.
«Γνωρίζουµε πως τα στεροειδή επηρεάζουν την ανάπτυξη των
νευρικών κυττάρων, εµποδίζοντας παράλληλα τη διαθεσιµότητα της
σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Η χρήση αναβολικών ουσιών κατά την
περίοδο της εφηβείας προκαλεί σαφή προβλήµατα στο νευρικό
σύστηµα των νέων ανθρώπων», πρόσθεσε ο ∆ρ. Μέλονι.
Όλο και περισσότεροι Αµερικανοί έφηβοι χρησιµοποιούν αναβολικά
και στεροειδή Πενσιλβανία: Ο Τσαρλς Γεσάλις, καθηγητής της Πολιτικής
Υγείας στο Pennsylvania State University, αποτρέπει τους εφήβους από
τη χρήση στεροειδών και αναβολικών.
Ο ίδιος επισηµαίνει µάλιστα ότι όλο και περισσότεροι Αµερικανοί
έφηβοι έχουν την τάση να χρησιµοποιούν αναβολικά και στεροειδή,
προκειµένου να αποκτήσουν πιο αθλητική εµφάνιση.
Αυτό συµβαίνει, επειδή εν µέρει έχουν επηρεαστεί από χολιγουντιανά
πρότυπα όπως οι Αρνολντ Σβαρτζενέγκερ και Λίντα Χάµιλτον. Στην
ενίσχυση αυτού του φαινοµένου έχουν συµβάλει και τα νέα αθλητικά
πρότυπα στο χώρο του πρωταθλητισµού. Συχνά, τα νέα παιδιά
αγωνίζονται σε περισσότερα από ένα σπορ, συµµετέχοντας σε οµάδες
που τους προετοιµάζουν για πρωταθλητισµό.
Ο καθηγητής υπογράµµισε ότι το 1990 πάνω από 500.000 µαθητές της
τρίτης λυκείου χρησιµοποίησαν στεροειδή τουλάχιστον µία φορά σε
διάστηµα 6 έως 12 εβδοµάδων.
Η χρόνια χρήση αναβολικών αλλά και στεροειδών έχει συσχετιστεί µε
ασθένειες στην καρδιά και το ήπαρ. Στις γυναίκες µάλιστα εµφανίζεται
ανδρογενής τριχοφυΐα και φαλάκρα.
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Τα κυριότερα σωµατικά προβλήµατα που προκαλούν τα
αναβολικά στους άνδρες είναι:
1)Μείωση του όγκου των όρχεων (µπορεί να είναι µόνιµη εάν υπάρχει

παρατεταµένη χρήση των στεροειδών αναβολικών)
2)Μείωση του αριθµού των σπερµατοζωαρίων
3)Σεξουαλική ανικανότητα
4)Πρόωρη φαλάκρα
5)Μεγέθυνση του προστάτη
6)Γυναικοµαστία
7)∆υσκολίες ή πόνος κατά την ούρηση

Τα κυριότερα σωµατικά προβλήµατα που προκαλούν τα
αναβολικά στις γυναίκες είναι:
1)Φύτρωµα µαλλιών στο πρόσωπο
2)Αλλαγές ή διακοπή των κύκλων της έµµηνου ρύσης (περίοδος)
3)Η φωνή γίνεται πιο βαθιά, όπως στους άνδρες (µπορεί να είναι µόνιµη

εάν υπάρχει παρατεταµένη χρήση των στεροειδών αναβολικών )
4)Μεγέθυνση της κλειτορίδας (µπορεί να είναι µόνιµη εάν υπάρχει
παρατεταµένη χρήση των στεροειδών αναβολικών)
5)Μείωση των µαστών

Τα κυριότερα σωµατικά προβλήµατα που προκαλούν τα
αναβολικά στους άνδρες και στις γυναίκες είναι:
Ακµή στο πρόσωπο και στο σώµα, σοβαρής µορφής
Αδυνάτισµα των τενόντων των µυών µε κίνδυνο ρήξης τους
Κιτρίνισµα (ίκτερος)
Τρεµούλιασµα
Πρήξιµο των αστραγάλων και των ποδιών
Μείωση στο αίµα της καλής χοληστερόλης HDL
Ψηλή πίεση
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, στα παιδιά και στους νέους ενήλικες,
τα αναβολικά µπορούν να βλάψουν τις περιοχές στα άκρα των οστών
που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη τους, µε αποτέλεσµα να
καταστέλλουν την ανάπτυξη σε ύψος.
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Οι επιδράσεις των αναβολικών στον ψυχικό κόσµο αυτών
που τα παίρνουν είναι οι ακόλουθες:
Ευερεθιστικότητα
Ανεξέλεγκτα ξεσπάσµατα οργής που µπορούν να οδηγήσουν σε βίαιες
πράξεις
Σοβαρές αλλαγές στη διάθεση µε αποτέλεσµα να προκαλείται κατάθλιψη όταν

διακοπεί η λήψη των αναβολικών
Ψευδαισθήσεις
Εξασθένηση της ικανότητας κρίσης που προέρχεται από το γεγονός ότι
υπάρχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και το αίσθηµα ότι κάποιος είναι
αήττητος
Παρανοϊκή ζήλια
Οι µακροχρόνιες επιπλοκές που παρουσιάζονται στους χρήστες
αναβολικών ουσιών είναι οι ακόλουθες:
Αυξηµένα επίπεδα χοληστερόλης
Ψηλή πίεση
Ανωµαλίες στη λειτουργία της καρδίας, των νεφρών και του ήπατος µε
κίνδυνο πρόκλησης ασθενειών των οργάνων αυτών
Κίνδυνος µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών (AIDS, ηπατίτιδα) λόγω
της χρήσης κοινών βελονών για τη χορήγηση αναβολικών που δεν
µπορούν να δοθούν από το στόµα αλλά µόνο δια µέσου ένεσης
Κίνδυνος δηλητηρίασης διότι προϊόντα που πωλούνται ανεξέλεγκτα,
στη µαύρη αγορά, µπορούν να περιέχουν άλλες ουσίες που δυνατόν να
είναι τοξικές
Βλέπουµε λοιπόν ότι η χορήγηση αναβολικών ουσιών εµπεριέχει
πολλούς κίνδυνους. ∆εν είναι τυχαία που η χρήση τους έχει
απαγορευτεί.
Επιτρέπεται η χορήγηση τους µόνο για ορισµένες ασθένειες και αυτό
κάτω από αυστηρό έλεγχο από εξειδικευµένους γιατρούς.
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Πηγές:
Εξώφυλλο : Google εικόνες – αναβολικά
Πληροφορίες: Βικιπαίδεια – Αναβολικά

και

blogthea.gr/κοινωνικά-θέματα/36326-αναβολικά-τι-είναι-καιπως-επιδρούν-στον-ανθρώπινο-οργανισμό.html
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