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ΑθλητισμόςΑθλητισμός

 Σωματική (φυσική κατάσταση, έλεγχος Σωματική (φυσική κατάσταση, έλεγχος 
βά δ ό όβά δ ό όβάρους, καρδαγγειακό, αναπνευστικό βάρους, καρδαγγειακό, αναπνευστικό 
ενδοκρινικόσύστημα)ενδοκρινικόσύστημα)
Π ήΠ ή Πνευματική Πνευματική 

 Ψυχική Ψυχική 
ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ



ΆθλησηΆθληση
 Επηρεάζει θετικά τη λειτουργία του ουροποιητικούΕπηρεάζει θετικά τη λειτουργία του ουροποιητικού--
γεννητικού συστήματοςγεννητικού συστήματοςγ η ήμ ςγ η ήμ ς

ΑλλάΑλλάΑλλάΑλλά
Κακώσεις οργάνων ουροποιογεννητικού συστήματοςΚακώσεις οργάνων ουροποιογεννητικού συστήματος
Αιματουρία άσκησηςΑιματουρία άσκησης
Επίμονοι πόνοι βουβωνικών χωρώνΕπίμονοι πόνοι βουβωνικών χωρώνΕπίμονοι πόνοι βουβωνικών χωρώνΕπίμονοι πόνοι βουβωνικών χωρών
Πρόσκαιρη, μόνιμη στυτική δυσλειτουργία ποδηλατώνΠρόσκαιρη, μόνιμη στυτική δυσλειτουργία ποδηλατών
Ακράτεια ούρων στις γυναίκεςΑκράτεια ούρων στις γυναίκες



 Η άθληση βελτιώνοντας την κυκλοφορία Η άθληση βελτιώνοντας την κυκλοφορία 
και αιμάτωση των ιστών προκαλώνταςκαι αιμάτωση των ιστών προκαλώνταςκαι αιμάτωση των ιστών, προκαλώντας και αιμάτωση των ιστών, προκαλώντας 
σωματική και ψυχική ευεξία δημιουργεί τις σωματική και ψυχική ευεξία δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ομαλή Σεξουαλικήπροϋποθέσεις για ομαλή Σεξουαλικήπροϋποθέσεις για ομαλή Σεξουαλική προϋποθέσεις για ομαλή Σεξουαλική 
λειτουργίαλειτουργία

(1(1οο βήμα θεραπείας στυτικής δυσλειτουργίας:βήμα θεραπείας στυτικής δυσλειτουργίας:(1(1 βήμα θεραπείας στυτικής δυσλειτουργίας:βήμα θεραπείας στυτικής δυσλειτουργίας:
αλλαγή του τρόπου ζωής με έναρξη άθλησης, αλλαγή του τρόπου ζωής με έναρξη άθλησης, 
διατροφής διακοπή καπνίσματος )διατροφής διακοπή καπνίσματος )διατροφής, διακοπή καπνίσματος…)διατροφής, διακοπή καπνίσματος…)



ΣυνεπώςΣυνεπώς
OO αθλητισμόαθλητισμόςς δεν είναι αυτοσκοπόςδεν είναι αυτοσκοπόςOO αθλητισμόαθλητισμόςς δεν είναι αυτοσκοπόςδεν είναι αυτοσκοπός

αλλά μέσοαλλά μέσο για:για:αλλά μέσο αλλά μέσο για:για:

 καλύτερη σωματική και ψυχική καλύτερη σωματική και ψυχική 
υγεία, υγεία, 

 επικοινωνία, επικοινωνία, 
 συνεργασία και συναδελφικότητασυνεργασία και συναδελφικότητα συνεργασία και συναδελφικότητα συνεργασία και συναδελφικότητα 
 αυτοπειθαρχία και αυτογνωσία, αυτοπειθαρχία και αυτογνωσία, 

όλ ζ ήόλ ζ ή απόλαυση της ζωήςαπόλαυση της ζωής



∆υστυχώς όμως

 Ο Ο χώρος του αθλητισμούχώρος του αθλητισμού και ιδίως του και ιδίως του 
πρωταθλητισμού πρωταθλητισμού στιγματίζεται συχνά από στιγματίζεται συχνά από ρ η μρ η μ γμ ζ χγμ ζ χ
φαινόμεναφαινόμενα κατάχρησης ουσιών, που κατάχρησης ουσιών, που 
θεωρούνται ότι προάγουν την αθλητική θεωρούνται ότι προάγουν την αθλητική 
επίδοσηεπίδοση -- DOPINGDOPINGεπίδοση επίδοση -- DOPINGDOPING..



ΤιΤι είναι είναι DOPING;DOPING;
ΩςΩς ΝΝτόπινγκτόπινγκ ορίζεταιορίζεται::

1.1. Η χρήση ενός μέσου (ουσίας ή μεθόδου) από Η χρήση ενός μέσου (ουσίας ή μεθόδου) από 
τον αθλητή, τον αθλητή, 
η οποία είναι ικανή να αυξήσει την απόδοσή η οποία είναι ικανή να αυξήσει την απόδοσή η ή ξή η ήη ή ξή η ή
του, του, 
είναι όμως ενδεχομένως βλαβερή για την υγεία είναι όμως ενδεχομένως βλαβερή για την υγεία 
τουτουτουτου

2.2. Η παρουσία στο σώμα ενός αθλητή μιας Η παρουσία στο σώμα ενός αθλητή μιας ρ μ ς η ή μ ςρ μ ς η ή μ ς
Απαγορευμένης Ουσίας ή απόδειξη της χρήσης Απαγορευμένης Ουσίας ή απόδειξη της χρήσης 
από αυτόν ή απόδειξη της χρήσης από αυτόν ή απόδειξη της χρήσης 
Απαγορευμένης ΜεθόδουΑπαγορευμένης Μεθόδουγ ρ μ ηςγ ρ μ ης



 Η χρήση ουσιών ή μεθόδων για την αύξηση τηςΗ χρήση ουσιών ή μεθόδων για την αύξηση της
προφανώς

 Η χρήση ουσιών ή μεθόδων για την αύξηση της Η χρήση ουσιών ή μεθόδων για την αύξηση της 
αθλητικής απόδοσης θεωρείται απάτη, αδικία αθλητικής απόδοσης θεωρείται απάτη, αδικία 
και είναι αντίθετη με το πνεύμα του έντιμου και είναι αντίθετη με το πνεύμα του έντιμου 

ύύσυναγωνισμού.συναγωνισμού.

 Η καταχρηστική λήψη φαρμάκων μπορεί ναΗ καταχρηστική λήψη φαρμάκων μπορεί να Η καταχρηστική λήψη φαρμάκων μπορεί να Η καταχρηστική λήψη φαρμάκων μπορεί να 
αποβεί επιζήμια για την υγεία του ίδιου του αποβεί επιζήμια για την υγεία του ίδιου του 
αθλητή ή για τους συναθλητές τουαθλητή ή για τους συναθλητές του..η ή ή γ ς η ςη ή ή γ ς η ς



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ::
Π ό ΚΠ ό Κώδώδ ΑΑ ό 200ό 20055Παγκόσμιος ΚΠαγκόσμιος Κώδικαώδικαςς ΑντιΑντι--ντόπινγκ 200ντόπινγκ 20055

 ∆ιεγερτικά∆ιεγερτικά ∆ιεγερτικά ∆ιεγερτικά 

 ΝαρκωτικάΝαρκωτικά

 ΚανναβινοειδήΚανναβινοειδή

 ΑναβολικάΑναβολικά

 Ορμόνες και ουσίες με παρόμοια δράσηΟρμόνες και ουσίες με παρόμοια δράση

 ββ ΑγωνιστέςΑγωνιστές ββ22 ΑγωνιστέςΑγωνιστές

 Παράγοντες με ΑντιΠαράγοντες με Αντι--Οιστρογόνο δράσηΟιστρογόνο δράση

 ∆ιουρητικά και άλλοι π∆ιουρητικά και άλλοι παράγοντες αράγοντες 
σσυγκάλυψηςυγκάλυψης ((Μάσκες)Μάσκες)

 ΓλυκοκορτικοστεροειδήΓλυκοκορτικοστεροειδή



Επίπεδα συγκέντρωσης ουσιών στα ούρα, πάνω 
από τα οποία υφίσταται παράπτωμα ντόπινγκ::από τα οποία υφίσταται παράπτωμα ντόπινγκ::

ΚαφεΐνηΚαφεΐνη > 12 μ> 12 μgg/m/mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)
Κ β ξΚ β ξ THCTHC 1515 // ll (Κ β δέ )(Κ β δέ )ΚαρβοξυΚαρβοξυ--THC THC > 15 > 15 ngng /m/mll (Κανναβινοειδές)(Κανναβινοειδές)
ΚαθίνηΚαθίνη > 5 μ> 5 μgg /m/mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)
ΕφεδρίνηΕφεδρίνη > > 1010 μμgg /m/mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)φ ρ ηφ ρ η μμgg ( γ ρ )( γ ρ )
ΕπιτεστοστερόνηΕπιτεστοστερόνη > 200 > 200 ngng /m/mll (Αναβολικό)(Αναβολικό)
ΜεθυλοεφεδρίνηΜεθυλοεφεδρίνη > > 10 10 μμgg /m/mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)
Μ ίΜ ί > 1> 1 // ll (Ν ό)(Ν ό)ΜορφίνηΜορφίνη > 1 μ> 1 μgg /m/mll (Ναρκωτικό)(Ναρκωτικό)
1919-- νορανδροστερόνηνορανδροστερόνη

στους άνδρεςστους άνδρες > 2 > 2 ng / ml ng / ml (Αναβολικό)(Αναβολικό)
στις γυναίκες στις γυναίκες > 5 > 5 ng / ml ng / ml (Αναβολικό)(Αναβολικό)

ΦαινυλοπροπανολαμίνηΦαινυλοπροπανολαμίνη > 10 μ> 10 μgg /m/mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)
ΨευδοεφεδρίνηΨευδοεφεδρίνη >> 2525 μμgg / m/ mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)ΨευδοεφεδρίνηΨευδοεφεδρίνη > > 2525 μμgg / m/ mll (∆ιεγερτικό)(∆ιεγερτικό)
Σαλβουταμόλη:Σαλβουταμόλη: >100 >100 ngng //mlml ((ως διεγερτικόως διεγερτικό))

>1000 >1000 ngng//mlml ((ως αναβολικόως αναβολικό))
T/E ratio T/E ratio > > 44



ΑΝΑΒΟΛΙΚΑΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
Φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με τηνΦυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με τηνΦυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με την 

ορμόνη τεστοστερόνη. ∆ιαθέτουν τόσο Ανδρογόνες όσο και 
Αναβολικές ιδιότητες. 

Φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με την 
ορμόνη τεστοστερόνη. ∆ιαθέτουν τόσο Ανδρογόνες όσο και 

Αναβολικές ιδιότητες. 

Απαγορεύονται:Απαγορεύονται:
11 Αναβολικά Ανδρογόνα ΣτεροειδήΑναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή:: Νανδρολόνη Στανοζόλη1.1. Αναβολικά Ανδρογόνα ΣτεροειδήΑναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή: : Νανδρολόνη, Στανοζόλη, 

Τεστοστερόνη, Μπολντενόνη, Ανδροστενεδιόνη, Ανδροστενεδιόλη, 
19-νορανδροστενεδιόνη, 19-νορανδροστενεδιόλη και DHEA
(δεϋδροεπιανδροστερόνη) κ ά(δεϋδροεπιανδροστερόνη) κ.ά.

2.2. Άλλοι Αναβολικοί ΠαράγοντεςΆλλοι Αναβολικοί Παράγοντες (β(β22--Αγωνιστές)Αγωνιστές): : Κλενβουτερόλη, Κλενβουτερόλη, 
Φορμοτερόλη,Φορμοτερόλη, Σαλβουταμόλη, Σαλμετερόλη, ΤερβουταλίνηΣαλβουταμόλη, Σαλμετερόλη, Τερβουταλίνη κ.άκ.ά. . 

ΠαραδείγματαΠαραδείγματα: π.χ: π.χ DianabolDianabol,, DurabolinDurabolin,, DecaDeca--ΠαραδείγματαΠαραδείγματα: π.χ : π.χ DianabolDianabol, , DurabolinDurabolin, , DecaDeca
DurabolinDurabolin, σε σκευάσματα για κτηνιατρική χρήση , σε σκευάσματα για κτηνιατρική χρήση 
και σε προϊόντα διατροφής (συμπληρώματακαι σε προϊόντα διατροφής (συμπληρώματα).).

..



Τι είναι η τεστοστερόνη;Τι είναι η τεστοστερόνη;Τι είναι η τεστοστερόνη;Τι είναι η τεστοστερόνη;

ΟρμόνηΟρμόνη

 Υπεύθυνη γιαΥπεύθυνη για την ανάπτυξη των ανδρικών γεννητικών την ανάπτυξη των ανδρικών γεννητικών 
οργάνων κατά την ήβηοργάνων κατά την ήβη
Ε ά δ ό ώΕ ά δ ό ώ Εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του Εμφάνιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του 
φύλου φύλου 
Φυσιολογική σπερματογένεσηΦυσιολογική σπερματογένεση libidolibido αντανακλαστικέςαντανακλαστικές Φυσιολογική σπερματογένεση, Φυσιολογική σπερματογένεση, libidolibido, αντανακλαστικές , αντανακλαστικές 
στύσειςστύσεις



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ από τη ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

DHEA and Androstenedione: DHEA and Androstenedione: 
ππρρόδρομες μορφές τεσόδρομες μορφές τεσττοστερόνηςοστερόνηςππρρόδρομες μορφές τεσόδρομες μορφές τεσττοστερόνηςοστερόνης



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ



 Φυσιολογική παραγωγή:Φυσιολογική παραγωγή:
 95% στους όρχεις 5% επινεφρίδια95% στους όρχεις 5% επινεφρίδια
 Ενήλικας άνδρας:Ενήλικας άνδρας: 4 to 9 mg4 to 9 mg..day day ή ς ρ ςή ς ρ ς gg yy

 Στο πλάσμαΣτο πλάσμα 700 ng700 ng..dldl--11 το οποίοτο οποίο 97% 97% είναι είναι 
συνδεδεμένο με πρωτεΐνεςσυνδεδεμένο με πρωτεΐνες. . 

Κυρίως εκκρίνεται στα ούρα ωςΚυρίως εκκρίνεται στα ούρα ως 1717-- κετοστεροειδήκετοστεροειδή
 Μικρό ποσοστό μετατρέπεται σε οιστρογόναΜικρό ποσοστό μετατρέπεται σε οιστρογόνα

 Γυναίκα: 0Γυναίκα: 0.3 mg.3 mg..day day 
 Στο πλάσμαΣτο πλάσμα 3838--40 ng40 ng..dldl--11μμ gg



Η εξωγενώς χορηγούμενη τεστοστερόνη 
επηρεάζοντας τον άξοναεπηρεάζοντας τον άξονα 
Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Όρχι
αναστέλλει την ενδογενώς παραγόμενη 
τεστοστερόνη προκαλώντας σοβαρές 
για τον οργανισμό παρενέργειες



ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ

 ΥπογοναδισμόςΥπογοναδισμός
 ΥπογονιμότηταΥπογονιμότητα

 Καταβολικές Καταβολικές 
παθήσειςπαθήσειςγ μ ηγ μ η

 Καρκίνος μαστούΚαρκίνος μαστού
 Παθολογική ανάπτυξηΠαθολογική ανάπτυξη

 ΚαρκίνοςΚαρκίνος
 AIDSAIDS

 Παθολογική ανάπτυξη Παθολογική ανάπτυξη 
παιδιώνπαιδιών  οστεοπόρωσηοστεοπόρωση

 ΕγκαυματίεςΕγκαυματίες
 Σηπτικές καταστάσειςΣηπτικές καταστάσεις



Πέρα όμως από την αμιγώς ιατρική τους χρήση

τα χρησιμοποιούν ωςτα χρησιμοποιούν ως DOPINGDOPING::

Πέρα όμως από την αμιγώς ιατρική τους χρήση

τα χρησιμοποιούν ως τα χρησιμοποιούν ως DOPINGDOPING: : 
επαγγελματίες επαγγελματίες bodybuildersbodybuilders,αθλητές άρσης βαρών.. ,αθλητές άρσης βαρών.. 
ερασιτέχνες αθλητές για αισθητικούς λόγουςερασιτέχνες αθλητές για αισθητικούς λόγους
“reverse anorexia nervosa”“reverse anorexia nervosa”reverse anorexia nervosareverse anorexia nervosa



Λόγοι χρήσης αναβολικών

Α ξάΑ ξά Π λ ύΠ λ ύ ΑυξάνουνΑυξάνουν την την 
πρωτεϊνοσύνθεση στα μυϊκά πρωτεϊνοσύνθεση στα μυϊκά 
κύτταρα (διέγερση κύτταρα (διέγερση 

Προκαλούν:Προκαλούν:
 ΑύξησηΑύξηση μυϊκής μάζας, μυϊκής μάζας, 
δύναμης, επιθετικότητας, δύναμης, επιθετικότητας, 

συστήματος συστήματος RNARNA--
πολυμεράσης)πολυμεράσης)

 Εμποδίζουν την αναστολή τηςΕμποδίζουν την αναστολή της

μης, η ς,μης, η ς,
αντοχήςαντοχής

 Μείωση κόπωσηςΜείωση κόπωσης
Ή β θ ύ ίΉ β θ ύ ί Εμποδίζουν την αναστολή της Εμποδίζουν την αναστολή της 

πρωτεϊνοσύνθεσης μετά την πρωτεϊνοσύνθεσης μετά την 
άσκηση άσκηση 

 Ήπιου βαθμού ευφορίαΉπιου βαθμού ευφορία

Επιτυγχάνεται αύξηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης, μόνο όταν η 
πρόσληψή τους συνδυάζεται με εντατική προπόνηση και μια υψηλή θερμιδική 
και πρωτεϊνική δίαιτα.





Effects of DHEA and Androstenedione After Effects of DHEA and Androstenedione After 
12 Weeks of Training12 Weeks of Training

Wallace et al., MSSE, 1999



Placebo EffectPlacebo Effect

Ariel & Savill, MSSE, 1972

Πρόκληση οργανικής και ψυχολογικής εξάρτησης



 Ληψη από τους αθλητές σε υψηλότερες Ληψη από τους αθλητές σε υψηλότερες 
δοσολογίες απ’ότι για θεραπευτικούς λόγουςδοσολογίες απ’ότι για θεραπευτικούς λόγους

 Ενέσιμα στεροειδή πιο δραστικά από χάπιαΕνέσιμα στεροειδή πιο δραστικά από χάπιαΕνέσιμα στεροειδή πιο δραστικά από χάπιαΕνέσιμα στεροειδή πιο δραστικά από χάπια
 Testosterone enanthateTestosterone enanthate το κύριο ενέσιμοτο κύριο ενέσιμο
Μεγάλο εύρος ημίσιας ζωηςΜεγάλο εύρος ημίσιας ζωης Μεγάλο εύρος ημίσιας ζωηςΜεγάλο εύρος ημίσιας ζωης
 Testosterone propionate 1.5 Testosterone propionate 1.5 ημέραημέρα

T t t b i l t 3T t t b i l t 3 ήή Testosterone buciclate 3 Testosterone buciclate 3 μήναμήνα



Οργανικά αποτελέσματαΟργανικά αποτελέσματαργ μργ μ

ΘΕΤΙΚΑΘΕΤΙΚΑ
Π ϊ ή ύ θΠ ϊ ή ύ θ

ΑΡΝΗΤΙΚΑΑΡΝΗΤΙΚΑ
 ΥπέρτασηΥπέρταση Πρωτεϊνική σύνθεσηΠρωτεϊνική σύνθεση

 Απώλεια βάρουςΑπώλεια βάρους
 Ελάττωση σωματικούΕλάττωση σωματικού

 ΥπέρτασηΥπέρταση
 ΑθηρωμάτωσηΑθηρωμάτωση
 ΥπερτροφικήΥπερτροφική Ελάττωση σωματικού Ελάττωση σωματικού 

λίπουςλίπους %%
 Ενεργειακή παραγωγήΕνεργειακή παραγωγή

Υπερτροφική Υπερτροφική 
μυοκαρδιοπάθεια μυοκαρδιοπάθεια 

 Ηπατική βλάβηΗπατική βλάβη
Γ ίΓ ί ∆ύναμη∆ύναμη

 ΤαχύτηταΤαχύτητα
 ΑποθεραπείαΑποθεραπεία

 ΓυναικομαστίαΓυναικομαστία
 Ατροφία όρχεωνΑτροφία όρχεων
 ∆ιόγκωση κλειτορίδας∆ιόγκωση κλειτορίδας ΑποθεραπείαΑποθεραπεία  ∆ιόγκωση κλειτορίδας∆ιόγκωση κλειτορίδας
 ΑλωπεκίαΑλωπεκία
 ∆ιαταραχές γλυκόζης∆ιαταραχές γλυκόζης
 Βραχνή φωνήΒραχνή φωνή
 Αύξηση τριχοφυϊαςΑύξηση τριχοφυϊας



Ψυχολογικές επιπτώσειςΨυχολογικές επιπτώσειςΨυχολογικές επιπτώσειςΨυχολογικές επιπτώσεις

 ΘΕΤΙΚΕΣΘΕΤΙΚΕΣ
 ΕυφορίαΕυφορία

 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
 ΚατάθλιψηΚατάθλιψη

 ΕνεργητικότηταΕνεργητικότητα
 Αύξηση Αύξηση LibidoLibido

 ΑγχοςΑγχος
 ΝευρικότηταΝευρικότητα
 ΠαραισθήσειςΠαραισθήσεις
 ΕπιθετικότηταΕπιθετικότητα
 ∆υσθυμία, κυκλοθυμία∆υσθυμία, κυκλοθυμία



Έτσι λοιπόν προκαλούνΈτσι λοιπόν προκαλούν

Ε ό ό έ έΕ ό ό έ έ Εκτός από τις γενικές παρενέργειες:Εκτός από τις γενικές παρενέργειες:
ίκτερος, ηπατικές βλάβες, καρκίνος ήπατος, ίκτερος, ηπατικές βλάβες, καρκίνος ήπατος, 
λλ έ ζ ίλλ έ ζ ί HDL/LDLHDL/LDLαλλαγές ισοζυγίου αλλαγές ισοζυγίου HDL/LDLHDL/LDL....

 Στους άνδρες:Στους άνδρες: επιθετικότηταεπιθετικότητα,, στειρότητα και στειρότητα και 
ανικανότητα,  γυναικομαστίαανικανότητα,  γυναικομαστία κ.ά.κ.ά.

 Στις γυναίκες: Στις γυναίκες: ΑκμήΑκμή, , τριχοφυΐα στο πρόσωπο και τριχοφυΐα στο πρόσωπο και 
στο σώμα, βάθυνση τόνου φωνής, διαταραχές στο σώμα, βάθυνση τόνου φωνής, διαταραχές 
εμμήνου ρύσεωςεμμήνου ρύσεως αύξηση τηςαύξηση της επιθετικότηταεπιθετικότηταςς καικαιεμμήνου ρύσεως, εμμήνου ρύσεως, αύξηση τηςαύξηση της επιθετικότηταεπιθετικότηταςς και και 
σεξουαλικήσεξουαλικήςς διάθεσηδιάθεσης,ς, αλωπεκία ανδρικού τύπου αλωπεκία ανδρικού τύπου 
κ.άκ.ά







Επομένως

Είναι βαρύ το τίμημα της χρήσης των αναβολικών 
ακόμη και στο βωμό του πρωταθλητισμού…α όμη α σ ο βωμό ου ρω αθ η σμού

Πόσο μάλλον όταν γίνεται χρήση για καθαρά 
εφήμερους αισθητικούς λόγους



ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ∆ΡΑΣΗΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ∆ΡΑΣΗ
Κατηγορίες:Κατηγορίες:
1.1. ΓοναδοτροπίνεςΓοναδοτροπίνες ((CGCG, , LHLH), απαγορεύεται ), απαγορεύεται 

καικαι στους άνδρεςστους άνδρες και στις γυναίκεςκαι στις γυναίκες..
2.2. Κορτικοτροπίνες Κορτικοτροπίνες ((ACTHACTH, , tetracosactidetetracosactide).).
3.3. Αυξητική ορμόνη Αυξητική ορμόνη ((GHGH), α), αυξητικός υξητικός 

παράγοντας παράγοντας ινσουλινόμορφοςινσουλινόμορφος τητηςς
λίλί ((IGFIGF 1) όλ ί1) όλ ίινσουλίνηινσουλίνηςς ((IGFIGF--1), και όλοι οι αντίστοιχοι 1), και όλοι οι αντίστοιχοι 

παράγοντες απελευθέρωσης και τα παράγοντες απελευθέρωσης και τα 
ανάλογά τουςανάλογά τουςανάλογά τους.ανάλογά τους.

4.4. Ερυθροποιητίνη Ερυθροποιητίνη ((EPOEPO).).
55 ΙνσουλίνηΙνσουλίνη:: Επιτρέπεται μόνο για τηνΕπιτρέπεται μόνο για την5.5. ΙνσουλίνηΙνσουλίνη: : Επιτρέπεται μόνο για την Επιτρέπεται μόνο για την 

θεραπεία αθλητών που πάσχουν θεραπεία αθλητών που πάσχουν 
αποδεδειγμένα από ινσουλινοεξαρτώμενο αποδεδειγμένα από ινσουλινοεξαρτώμενο 
διαβήτη. διαβήτη. 



Ορμόνες και ουσίες 
με παρόμοια δράση

Λόγοι χρήσης Παρενέργειες

ΓΓοναδοτροπίνοναδοτροπίνεςες
((CGCG, , LHLH))

 ΣΣυναγωνιστική δράση υναγωνιστική δράση 
μεμε τηντην LHLH

 AAύξησηύξηση παραγωγήπαραγωγήςς

 Κεφαλαλγεία, Κεφαλαλγεία, 
μεταβολές διάθεσης, μεταβολές διάθεσης, 
κατάθλιψη, οίδημα.κατάθλιψη, οίδημα.AAύξησηύξηση παραγωγήπαραγωγήςς

τεστοστερόνης τεστοστερόνης (η(η
χρήση της θεωρείται χρήση της θεωρείται 
ανάλογη με τη λήψηανάλογη με τη λήψη

ψη, ημψη, ημ
 ∆∆ιόγκωση των ιόγκωση των 
ωοθηκών και πιθανή ωοθηκών και πιθανή 
υποογκαιμίαυποογκαιμίαανάλογη με τη λήψη ανάλογη με τη λήψη 

τεστοστερόνηςτεστοστερόνης) ) 
υποογκαιμίαυποογκαιμία

 ΆνδρεςΆνδρες: ανάπτυξη: ανάπτυξη
γυναικομαστγυναικομαστίαςίας. . 

Κορτικοτροπίνες Κορτικοτροπίνες 
((ACTHACTH, , 
t t tidt t tid ))

 ∆∆ιεγείρουν την ιεγείρουν την 
παραγωγήπαραγωγή των των 

δώδώ

 ΨΨυχικές διαταραχέςυχικές διαταραχές, , 
σοβαρή σοβαρή μείωσημείωση

ή άζή άζtetracosactidetetracosactide).). κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών..
 Πρόκληση ευφορίας Πρόκληση ευφορίας 

οστικής μάζαςοστικής μάζας

ΙνσουλίνηΙνσουλίνη  ∆ιευκ∆ιευκόλυνσηόλυνση εεισόισόδοδουυ
γλυκόζης στα κύτταραγλυκόζης στα κύτταρα

 Βελτίωση αντοχής,Βελτίωση αντοχής,

 ΥπογλυκαιμίεςΥπογλυκαιμίες

Βελτίωση αντοχής, Βελτίωση αντοχής, 
ικανότητας ανάνηψης.ικανότητας ανάνηψης.

 ΑύξησηΑύξηση μυϊκού όγκου μυϊκού όγκου 



Ορμόνες & ουσίες με 
παρόμοια δράση

Λόγοι χρήσης Παρενέργειες

Αυξητική ορμόνη Αυξητική ορμόνη 
((GHGH) & αυξητικός ) & αυξητικός 
παράγοντας παράγοντας 

 ∆ιέγερση ∆ιέγερση 
πρωτεϊνοσύνθεσης + πρωτεϊνοσύνθεσης + 
λιπολυτική δράση.λιπολυτική δράση.

 GHGH: : αύξηση αύξηση μεγέθους μεγέθους 
οστών, μοστών, μυοπάθειεςυοπάθειες, , 
καρδιομυοπάθειακαρδιομυοπάθεια, , ρ γ ςρ γ ς

ινσουλινόμορφος ινσουλινόμορφος 
της ινσουλίνης της ινσουλίνης 
((IGFIGF--11))

ή ρ ηή ρ η
 ΑύξησηΑύξηση μυϊκής μάζας μυϊκής μάζας 
και δύναμης.και δύναμης.
hGHhGH Πρόλη ηΠρόλη η

ρ μρ μ
δυσανοχή στην γλυκόζη / δυσανοχή στην γλυκόζη / 
Σ.∆, περιφερική Σ.∆, περιφερική 
νευροπάθεια.νευροπάθεια.((IGFIGF 11))

 hGHhGH:Πρόληψη :Πρόληψη 
καταγμάτων, καταγμάτων, 
επιτάχυνση επιτάχυνση 

νευροπάθεια.νευροπάθεια.
 IGFIGF--11: υπογλυκαιμία, : υπογλυκαιμία, 
τρέμουλο, εφίδρωσητρέμουλο, εφίδρωση, , 
υποθερμίαυποθερμίαεπούλωσηςεπούλωσης υποθερμίαυποθερμία..

Ερυθροποιητίνη Ερυθροποιητίνη 
((EPOEPO))

 ∆ιέγερση ∆ιέγερση 
παραγωγήςπαραγωγής

 ΠΠονοκέφαλος, υπέρταση ονοκέφαλος, υπέρταση 
καικαι αποπληξίααποπληξία((EPOEPO)) παραγωγής παραγωγής 

ερυθροκυττάρωνερυθροκυττάρων
 ΑύξησηΑύξηση ικανότηταικανότηταςς

καικαι αποπληξίααποπληξία..
 Θρομβοεμβολυτικές Θρομβοεμβολυτικές 
επιπλοκές: επιπλοκές: σχηματισμσχηματισμός ός 

μεταφοράς οξυγόνουμεταφοράς οξυγόνου
(20%) & (20%) & αντοχήαντοχής.ς.

 ΑΑποτελέσματαποτελέσματα

θρόμβων αίματος, θρόμβων αίματος, 
έέμφρμφρααγμα, καρδιακή γμα, καρδιακή 
ανακοπήανακοπή. .  ΑΑποτελέσματα ποτελέσματα 

παρόμοια με το παρόμοια με το 
ΝΝτόπινγκ τόπινγκ ΑΑίματοςίματος

ήή
 Αύξηση δυσλειτουργιών Αύξηση δυσλειτουργιών 
μυελού.μυελού.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΣΚΕΣ)ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΣΚΕΣ)ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΣΚΕΣ)ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΣΚΕΣ)

Ορίζεται οποιαδήποτε ουσία ή διαδικασία που 
χρησιμοποιείται με σκοπό ή έχοντας την ιδιότητα να αλλάζει ή 

να αλλοιώνει την ακέραια σύσταση των ούρων ή άλλουνα αλλοιώνει την ακέραια σύσταση των ούρων ή άλλου 
δείγματος που χρησιμοποιείται για έλεγχο ντόπινγκ.

π.χ: τα διουρητικά, η επιτεστοστερόνη, η προβενεσίδη, τα 
υποκατάστατα του πλάσματος (π.χ υδροξυαιθυλάμυλο). 

Σκευάσματα: Σκευάσματα: φάρμακα  για την θεραπεία της υπέρτασης, φάρμακα  για την θεραπεία της υπέρτασης, 
της καρδιακής ανεπάρκειας των νεφρικών και ηπατικώντης καρδιακής ανεπάρκειας των νεφρικών και ηπατικώντης καρδιακής ανεπάρκειας, των νεφρικών και ηπατικών της καρδιακής ανεπάρκειας, των νεφρικών και ηπατικών 
διαταραχών καθώς και της προεμμηνορροϊκής διάτασηςδιαταραχών καθώς και της προεμμηνορροϊκής διάτασης. . 



∆ΙΟΥΡΗΤΙΚΑ∆ΙΟΥΡΗΤΙΚΑ
Αυξάνουν τον όγκο των ούρων, συχνά μεταβάλλουν το ph και την 

ιοντική σύνθεση των ούρων και του αίματος.
Μειώνουν τον όγκο του πλάσματος και συνεπώς μειώνουν τη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

γ μ ς ς μ η
φλεβική επιστροφή στην καρδιά (προφορτίο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1.1. Αναστολείς της Καρβονικής ΑνυδράσηςΑναστολείς της Καρβονικής Ανυδράσης (π.χ (π.χ 

αακεταζολαμίδηκεταζολαμίδη))
2.2. ∆ιουρητικά της Αγκύλης ή Ισχυρά ∆ιουρητικά∆ιουρητικά της Αγκύλης ή Ισχυρά ∆ιουρητικά

((π.χ π.χ βουμετανίδη, η φουροσεμίδη, η τορσεμίδη βουμετανίδη, η φουροσεμίδη, η τορσεμίδη 
και το αιθακρυνικό οξύ)και το αιθακρυνικό οξύ)ρ ξ )ρ ξ )

3.3. Θειαζιδικά ∆ιουρητικά Θειαζιδικά ∆ιουρητικά ((π.χ π.χ χλωροθειαζίδη, χλωροθειαζίδη, 
χλωρθαλιδόνη,χλωρθαλιδόνη, υδροχλωροθειαζίδη, ινδαπαμίδηυδροχλωροθειαζίδη, ινδαπαμίδη,,
μετολαζόνημετολαζόνη))μετολαζόνημετολαζόνη))

4.4. Καλιοσυντηρητικά ∆ιουρητικάΚαλιοσυντηρητικά ∆ιουρητικά:: (π.χ (π.χ αμιλορίδη, αμιλορίδη, 
η σπιρονολακτόνη, τριαμτερένηη σπιρονολακτόνη, τριαμτερένη))

5.5. Ωσμωτικά ∆ιουρητικάΩσμωτικά ∆ιουρητικά: : (π.χ (π.χ μαννιτόλημαννιτόλη))



Λόγοι χρήσης διουρητικών Παρενέργειες διουρητικώνς ς

 ΤΤαχεία  αχεία  μείωση βμείωση βάρουςάρους
(απώτερος στόχος η(απώτερος στόχος η

 ΑφυδάτωσηΑφυδάτωση
∆ έ λ λ ώ∆ έ λ λ ώ(απώτερος στόχος η (απώτερος στόχος η 

συμμετοχή σε μικρότερη συμμετοχή σε μικρότερη 
κατηγορία βάρους)κατηγορία βάρους)

 ∆ιαταραχές ηλεκτρολυτών∆ιαταραχές ηλεκτρολυτών
 Μυϊκές κράμπεςΜυϊκές κράμπες

 Αύξηση παραγωγής και Αύξηση παραγωγής και 
αποβολής ούρων (πιο αποβολής ούρων (πιο 

 Λιποθυμία, ζάλη, Λιποθυμία, ζάλη, 
πονοκέφαλοςπονοκέφαλος

δύσκολη η ανίχνευση δύσκολη η ανίχνευση 
απαγορευμένων ουσιών απαγορευμένων ουσιών 
στα ούρα)στα ούρα)

 Ναυτία, έμετοςΝαυτία, έμετος
 Αιμοδυναμικές διαταραχές Αιμοδυναμικές διαταραχές 

στα ούρα)στα ούρα) (αδυναμία, καρδιακές (αδυναμία, καρδιακές 
αρρυθμίες)αρρυθμίες)

ΑθλητέςΑθλητές: : πυγμάχοι, οι αθλητές άλλων πολεμικών τεχνών, οι πυγμάχοι, οι αθλητές άλλων πολεμικών τεχνών, οι 
αρσιβαρίστες και γενικότερα όσοι αρσιβαρίστες και γενικότερα όσοι επιδιώκουν να «φτιάξουν» επιδιώκουν να «φτιάξουν» 
το βάρος τουςτο βάρος τουςτο βάρος τους.το βάρος τους.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & 
Αναβολικά Ανδρογόνα ΣτεροειδήΑναβολικά Ανδρογόνα ΣτεροειδήΑναβολικά Ανδρογόνα ΣτεροειδήΑναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή

Εργαστήριο ντόπινγκ της ∆.Ο.Ε στην Κολωνία
Οκτώβριος 2000 έως Νοέμβριος 2001: αναλύθηκαν 634 μη 
ορμονικά συμπληρώματα διατροφής, σε 13 διαφορετικές 
ώ ό 215 δ ύ θ έ

 9494 (14,8%(14,8%)) βρέθηκε ότι περιείχαν απαγορευμέναβρέθηκε ότι περιείχαν απαγορευμένα

χώρες, από 215 διαφορετικούς προμηθευτές

9494 (14,8%(14,8%)) βρέθηκε ότι περιείχαν απαγορευμένα βρέθηκε ότι περιείχαν απαγορευμένα 
Αναβολικά Ανδρογόνα ΣτεροειδήΑναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή

 24,5%24,5% προορμόνες νανδρολόνης προορμόνες νανδρολόνης && τεστοστερόνης τεστοστερόνης ,, ρ ρμ ς ρ ηςρ ρμ ς ρ ης ρ ηςρ ης
 68,1% προορμόνες μόνο τεστοστερόνης 68,1% προορμόνες μόνο τεστοστερόνης 
 7,5%7,5% προορμόνες μόνο νανδρολόνηςπροορμόνες μόνο νανδρολόνης7,5%7,5% προορμόνες μόνο νανδρολόνηςπροορμόνες μόνο νανδρολόνης
 «θετικά συμπληρώματα» αγοράστηκαν στην «θετικά συμπληρώματα» αγοράστηκαν στην 
Ολλανδία (25,8%), στην Αυστρία (22,7%), στο Ολλανδία (25,8%), στην Αυστρία (22,7%), στο ( , ), η ρ ( , ),( , ), η ρ ( , ),
Ηνωμένο Βασίλειο (18,8%) και στην Αμερική (18,8%)Ηνωμένο Βασίλειο (18,8%) και στην Αμερική (18,8%)



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΣΤΟΙΧΕΙΑ: WADAWADA 20020033ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ: WADAWADA 20020033
Ποσοστό (%) θετικών δειγμάτων σε ορισμένα Ποσοστό (%) θετικών δειγμάτων σε ορισμένα 

Ολ ά θλήΟλ ά θλήΟλυμπιακά αθλήματαΟλυμπιακά αθλήματα

31-IOC/WADA-accredited Laboratories

Άρση βαρών
Γυμναστική

ΙππασίαΙππασία
Καλαθοσφαίρ ιση

Μπέιζμπολ
Πάλη

Ποδηλασία
Πυγμαχία

Στίβος
ΤοξοβολίαΤοξοβολία

Υγρός  στίβος
Χόκεϋ

ΣΥΝΟΛΟ

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ: WADAWADA 20020033
Συμμετοχή των κατηγοριών απαγορευμένων Συμμετοχή των κατηγοριών απαγορευμένων 
ουσιών στο σύνολο των θετικών δειγμάτωνουσιών στο σύνολο των θετικών δειγμάτωνουσιών στο σύνολο των θετικών δειγμάτωνουσιών στο σύνολο των θετικών δειγμάτων

31-IOC/WADA-accredited Laboratories

Γλυκοκορτικο-
στεροειδή

10,40%

Παράγον τες 
συγκάλυψ ης

5,15%
β2 Α έ

Λοιπά
9,31%

β2 Αγων ιστές
10,79%

Α β λ ά

Κανναβινο-
ειδή

13,76%

∆ιεγ ερτικά
18,81%

Αναβολ ικά
31,78%

,



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ: WADAWADA 20020033
Συμμετοχή των απαγορευμένων ουσιών Συμμετοχή των απαγορευμένων ουσιών 

σε κάθε κατηγορίασε κάθε κατηγορίαηγ ρηγ ρ
31-IOC/WADA-accredited Laboratories

ΑΝΑΒΟΛ ΙΚΑ

∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΑ

Λ έ ί

Τεστοστερόνη
35%

Λοιπά
18%

Ψευδοεφ εδρίνη
37%

Καφ εϊνη
8%

Λοιπές  ουσίες
19%

Ν δ λό

Στανοζόλη
18%

β2 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ορσιπρεναλ ίνη
0,30%

Κλενβουτερόλη
10,41%

Κοκαϊνη
9%

Αμφ εταμίνη
8%

Ε δ ί

8%Νανδρολόνη
29%

Τερβουταλ ίνη
25,63%

9% Εφ εδρίνη
19%

Σαλβουταμόλη
63,66%



Μπορεί να αναστραφεί η ανοδική πορεία ;

ARE WE NOW BETTER OR WORSE?

Μπορεί να αναστραφεί η ανοδική πορεία ;

ARE WE NOW BETTER OR WORSE?

Since testing was introduced at the Summer Olympics 

1968 MEXICO CITY 1
1972 MUNICH 71972 MUNICH 7
1976 MONTREAL 11
1980 MOSCOW 0
1984 LOS ANGELES 12
1988 SEOUL 10
1992 BARCELONA 51992 BARCELONA 5
1996 ATLANTA 2
2000 SYDNEY 92000 SYDNEY 9
2004 ATHENS2004 ATHENS 25+25+



D i t Wi b Elit Athl tD i t Wi b Elit Athl tDesire to Win by Elite AthletesDesire to Win by Elite Athletes

A 1997 survey of elite US athletes asked whether they 
would take an illegal drug that guaranteed an Olympicwould take an illegal drug that guaranteed an Olympic 

gold medal.

 >90% would take it if assured of not being >90% would take it if assured of not being 
caughtcaughtcaughtcaught

 >50% would take it even if side effects were >50% would take it even if side effects were 
l th l i 5l th l i 5lethal in 5 yearslethal in 5 years



ευχαριστώευχαριστώευχαριστώευχαριστώ


