اطالعيه شماره5:
ار استروئیدهای آنابولیک دیبهشت 1389 ,26
27میضاى فشاٍاًی سَ ء هػشف استشٍئیذّبی آًبثَلیه ثِ دلیل غیش لبًًَی ثَدى آى ثِ عَس وبهل هطخع ًیست  .ثیطتشیي هَاسد
سَء هػشف ایي هَاد هشثَط ثِ ثشخی ٍسصضْب هبًٌذ فَتجبل ٍ پشٍسش اًذام (هبًٌذ  )power liftingهی ثبضذ ٍ ثسیبسی اص افشاد
ایي هَاد سا ًِ ثِ خبعش لْشهبًی دس هسبثمبت ثلىِ ثِ دلیل جزاثیت ظبّشی ثیطتش هَسد استفبدُ لشاس هی دٌّذ .ثِ ػمیذُ داًطوٌذاى
هػشف استشٍئیذّبی آًبثَلیه ثبػث افضایص حجن تَدُ ػضالًی هی ضَد .هتبسفبًِ ایي هضیت هَجت هی ضَد وِ هػشف وٌٌذگبى
آًْب وبهال سبیش ػَاسؼ ثبلمَُ خغشًبن آًْب سا ون اّویت ضوشدُ ٍ ًبدیذُ ثگیشًذ ٍ یب ثپزیشًذ.
عوارجانبی :
ػَاسؼ جبًجی ایي هَاد جذی است خػَغبً ثب دس ًظش گشفتي ایي هسبلِ وِ هػشف نًٌذگبى هوىي است حتی غذ ثشاثش یب
ثیطتش اص همذاس هػشف دسهبًی ،ایي داسٍّب سا هػشف وٌٌذ  .ثشخی ػَاسؼ فمظ اص ًظش صیجبیی مّن ّستٌذ اهب ثشخی دیگش اص
ػَاسؼ هیتَاًٌذ هَجت هطىالت پبیذاستش یب حتی هشي صٍدسس ضًَذ .ایي ػَاسؼ دس هػشف وٌٌذگبى جَاى ٍ سبلن ّن لبثل
ثشٍص ّستيد  .ثیطتش ػَاسؼ جبًجی هغشح ضذُ ثش اسبس گضاسش ّبی اسائِ ضذُ اص هَاسد هػشف ایي استشٍئیذّب هی ثبضٌذ ٍ
هیتَاى آًْب سا اص ًظش اثش ثش سیستن ٍ ػولىشد ثذى تمسینثٌذی وشد.
اثر قلبی-عروقی
ّب ٍ
ػَاسؼ جبًجی استشٍئیذّبی آًبثَلیه ثش سیستن للجی -ػشٍلی ضبهل اثش ثش فطبس خَى ،هتبثَلیسن لیپَپشٍتئیي
سبختوبى ٍ ػولىشد للت است  .فطبس خَى هوىي است افضایص یبثذ ّ .وچٌیي ػَاسؼ جبًجی جذی تش دس ساثغِ ثب

لیپَپشٍتئیيّبست .هیضاى ثبالی هبدُ ای ثِ ًبم ( HDLلیپَپشٍتئیي ثب ٍصى هلىَلی ثبال ) ٍ سغح پبییي ( LDLلیپَپشٍتئیي
ثب ٍصى هلىَلی پبییي) خغش ثشٍص آتشٍاسىلشٍص (سختی دیَاسُ ضشیبًْب) سا وبّص هیدّذ .استشٍئیذّب ثبػث تغییش ایي ًسجت
تَاًٌذ
ضذُ ٍ  HDLسا  70%وبّص دادُ ٍ  LDLسا  100%افضایص هیدٌّذ .ثِ ػالٍُ ایي استشٍئیذّبی آًبثَلیه هی
هَجت تغییش دس سبختوبى للت ٍ ثضسگی ثغي چپ ضذُ ٍ ثخطی اص ػولىشد للت سا وبّص دٌّذ  .ایي اختالل هی تَاًذ
حتی تب چٌذ سبل ثؼذ اص لغغ هػشف ایي داسٍّب اداهِ داضتِ ثبضذ  .ثِ ػالٍُ ثیوبساى هوىي است د چبس اًفبسوتَس هیَوبسد
ضًَذ وِ ایي اهش هی تَاًذ ًبضی اص پبسخ ضذیذ ثغي چپ ثِ هحشن للت هبًٌذ ٍسصش ثبضذ  .ثِ ػالٍُ استشٍئیذّب هیتَاًٌذ
سیسه ایجبد لختِ دس ػشٍق وشًٍش ٍ سگْبی هغض سا افضایص دٌّذ  .ضذت آتشٍاسىلشٍص ثِ هیضاى ّوَسیستئیي هَجَد دس
پالسوب هشثَط است  .هػشف ًبثجبی استشٍئیذ هی تَاًذ هَجت وبّص ّوَسیستئیي ٍ دس ًتیجِ افضایص سیسه تطىیل
پالن دس داخل ػشٍق ضَد.
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اثرات کبدی
استشٍئیذّبی آًبثَلیه ػَاسؼ جبًجی ضذیذی سٍی وجذ داسًذ خػَغبً داسٍّبیی هبًٌذ هتیل تستَستشٍى  .هػشف ًبثجب
هیتَاًذ هَجت تخشیت ثشگطت پزیش ػولىشد وجذ ضَد.
سیستم تناسلی
تجَیض ثیص اص همذاس دسهبًی استشٍئیذّبی آًبثَلیه هی تَاًذ هَجت تغییشات ثشگطت پزیش یب ثشگطت ًبپزیش دس سیستن
تٌبسلی گشدد .ثب دس ًظش گشفتي ایي هسبلِ وِ ضشٍع مغشف ایي داسٍّب ثب تستَستشٍى است ،تجَیض استشٍئیذ هی تَاًذ
هَجت وبّص تَلیذ تستَستشٍى ٍ َّسهَىّبی جٌسی دس ثذى ضَد وِ اٍلیي تظبّشات آى حذٍد  24سبػت ثؼذ اص تجَیض
ظبّش هی ضَد ٍ ضبهل وبّص دس تؼذاد هیضاى تحشن ٍ ٍصى هخػَظ اسپشم ّوچٌیي تغییش دس ضىل عجیؼی آى هی ضَد
ٍ ایي وبّص اسپشم ثِ تذسیج تب ًبصایی اداهِ هی یبثذ ٍ دس غَست لغغ هػشف ایي داسٍّب تب ثِثَد وبهل هوىي است یه
سبل یب ثیطتش صهبى الصم ثبضذ وِ الجتِ ثستِ ثِ هیضاى ٍ همذاس هػشف ایي داسٍّب هتفبٍت است.
اثرات روانی-رفتاری
تجَیض داسٍّبی استشٍئیذ ثیص اص همذاس دسهبًی اغلت ثب سفتبسّبی تْبجوی ٍ تغییش دس حبالت سٍاًی دس استجبط است  .اثشات
فشاٍاًی هبًٌذ افسش دگی ،ثذثیٌی،اسىیضٍفشًیٍ ،اثستگی ثِ استشٍئیذّب ٍ ػالئن سبیىَتیه ٍ توبیل ثِ لتل گضاسش ضذُ
است .ثِ ػالٍُ ایي افشاد ٌّگبم همبیسِ خَد ثب وسبًی وِ دس صهیٌِ ثذًسبصی ٍ یب ٍصًِ ثشداسی فؼبلیت هیوٌٌذ هوىي است
دچبس ایي احسبس ضًَذ وِ ثذى آًْب ثِ ًحَ هغلَة تغییش ًىشدُ است ٍ اص ایي ًظش ًیض دچبس ثشخی هطغَلیتّبی رٌّی
هیضًَذ.
سایر عوارض جانبی
ثب هػشف ثیص اص همذاس دسهبًی استشٍئیذّب ،استشٍئیذ اضبفِ تجذیل ثِ استشٍطى هی ضَد .هشداًی وِ دچبس سَ ء هػشف
استشٍئیذ ّستٌذ هوىي است دچبس هطىل سضذ پستبى ٍ دس ًتیجِ ثضسي ضذى دسدًبن پستبى ضًَذ ٍ دس غَستی وِ ثب
لغغ هػشف ایي داسٍّب هطىل ثشعشف ًطَد هوىي است ًیبص ثِ جشاحی ثبضذ  .صًبًی وِ سَء هػشف ایي داسٍّب سا داسًذ
اثشات ًبضی اص صیبد ضذى آًذسٍطى (َّسهَىّبی جٌسی هشداًِ) سا تجشثِ هی وٌٌذ هبًٌذ ضیَع عبسی ثب الگَی هشداًِ،
خطًَت غذا ،چشٍویذُ ضذى پستبى ٍ ًبهٌظوی لبػذگی .
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