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Αναβολικά-Στεροειδή

-Τι είναι οι στεροειδείς ορμόνες;
Τα στεροειδή αποτελούν μια οικογένεια οργανικών μορίων
που απατώνται στη φύση με ιδιαίτερη κατανομή τεσσάρων
κυκλαλκιλιακών δακτυλίων που ενώνονται μεταξύ τους.
Προέρχονται από το στεράνιο. Τα στεροειδή έχουν μεγάλο
βιοχημικό και ιατρικό ενδιαφέρον. Παραδείγματα
στεροειδών αποτελούν η χοληστερίνη και πολλές ορμόνες
όπως η τεστοστερόνη, η προγεστερόνη και η κορτιζόλη
O στεροειδής ανθρακικός σκελετός αποτελείται από τέσσερις
δακτύλιους που έχουν συνενωθεί, με κάθε δακτύλιο να έχει
δύο κοινά άτομα με έναν άλλο. Οι τρεις δακτύλιοι
αποτελούνται από έξι άτομα άνθρακα και ο τέταρτος από
πέντε. Τα στεροειδή είναι μέλη μιας μεγάλης ομάδας
λιπιδίων που περιλαμβάνει πολλά μόρια που λέγονται
ισοπρενοειδή. Όλες αυτές οι ενώσεις περιλαμβάνουν στο
μόριό τους μια ή περισσότερες μονάδες που έχουν πέντε
άτομα άνθρακα και αποτελούν την μοάδα του ισοπρενίου.
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-Τι είναι τα αναβολικά;
Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή είναι φυσικές ή
τεχνητές ενώσεις που δρουν με τρόπο παρόμοιο με την
ορμόνη τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη προκαλεί την
ανάπτυξη των ανδρικών χαρακτηριστικών του φύλου
(ανδρογόνος δράση) και τη σταδιακή αύξηση του μυϊκού
ιστού (αναβολική δράση).
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.
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-Παραδείγματα ουσιών και σκευασμάτων:
Μερικές αναβολικές απαγορευμένες ουσίες, όπως η
ανδροστενεδιόνη και η DHEA μπορεί να βρεθούν σε
προϊόντα διατροφής. Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή,
που συχνά καλούνται απλά «αναβολικά στεροειδή»,
υπάρχουν και σε σκευάσματα για κτηνιατρική χρήση.
Μερικά από τα πιο συνήθη εμπορικά σκευάσματα
αναβολικών στεροειδών είναι τα παρακάτω:
Δροστανολόνη, Μεθανανδιενόν, Μεθενολόνη, Νανδρολόνη,
Οξανδρολόνη,Οξυμεθολόνη,Στανοζόλη,Τεστοστερόνη.

-Φυσικά αναβολικά:
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. 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.-Συνθετικά αναβολικά
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Τα συνθετικά αναβολικά είναι παράγωγα της τεστοστερόνης
και από αυτά συνηθέστερα χρησιµοποιούνται η νανδρολόνη,
η µεθενολόνη και η οξυµεθολόνη. Δυστυχώς όλα διατηρούν,
αν και εξασθενημένη, την ανδρογόνο δράση τους.
Χρησιµοποιούνται όπως και η τεστοστερόνη, µε τη διαφορά
ότι έχουν λιγότερες απ ΄ αυτήν αρμοδιότητες. Επίσης ένα
αναβολικό η στανοζολόλ διακρίνεται σε δύο µορφές:

 Ενέσιμη

 Χάπια
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-Λόγοι χρησιμοποίησης Αναβολικών Ανδρογόνων -Στεροειδών από
τους αθλητές:

 Αυξήσουν το μέγεθος, και την ισχύ των μυών τους.
 Μπορούν να προπονούνται σκληρότερα και για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να αυξήσουν την
αντοχή τους και να μειώσουν την προκαλούμενη κόπωση.

 Αυξήσουν την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα
τους. Προκαλέσουν ήπιου βαθμού ευφορία.

Τα Αναβολικά Στεροειδή βοηθούν τον αθλητή να προπονείται
σκληρότερα και να ανακάμπτει ταχύτερα με αποτέλεσμα την
αυξανόμενη ενδυνάμωσή του. Αθλητές που προπονούνται σκληρά
και κάνουν ταυτόχρονα λήψη αναβολικών στεροειδών, ίσως
επωφεληθούν αν ακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμμα
προπόνησης σε συνδυασμό με μια δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη και
ενέργεια. Η ανάπτυξη λοιπόν μυϊκής δύναμης εξαρτάται από την
κατάλληλη δίαιτα και το πρόγραμμα άσκησης.
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-Παρενέργειες Αναβολικών:

 Στους άνδρες:
1. Ακμή
2. αυξημένη επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση
3. στειρότητα και ανικανότητα
4. αναστολή της σπερματογένεσης
5. συρρίκνωση και σκλήρυνση των όρχεων
6. γυναικομαστία
7. αλωπεκία
8. νεφρική βλάβη

 Στις γυναίκες:
1. Ακμή
2. ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών
3. βάθυνση του τόνου της φωνής
4. διαταραχές εμμήνου ρύσεως
5. αυξημένη επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση
6. υπερτροφία κλειτορίδας
7. συρρίκνωση του στήθους
8. αλωπεκία ανδρικού τύπου
9. πολύ αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης
10. μειωμένα επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης
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Στους εφήβους:
1. Σοβαρή ακμή στο πρόσωπο και στο σώμα
2. ανδρογενής σωματοκατασκευή στις κοπέλες
3. αναστολή της σωματικής ανάπτυξης εξαιτίας της πρώιμης
σύγκλισης των επιφύσεων των οστών
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-Τρόπος δράσης αναβολικών
Η τεστοστερόνη και τα συνθετικά της ανάλογα δρουν στα
κύτταρα στόχους καθώς συνδέονται με ένα ενδοκυτταρικό
υποδοχέα ανδρογόνου (AR). Το σύμπλεγμα υποδοχέαστεροειδές στη συνέχεια συνδέεται με το DNA στον πυρήνα
προκαλώντας μεταγραφή διαφόρων γονιδίων. Σε μερικούς
ιστούς, η τεστοστερόνη μετατρέπεται σε DHT από τη 5ααναγωγάση, ένα ένζυμο που βρίσκεται στο δέρμα, τον
προστάτη και άλλα ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα.
Η τεστοστερόνη επίσης μετασχηματίζεται σε οιστραδιόλη
στον εγκέφαλο, το ήπαρ και τα οστά. Έτσι, η τεστοστερόνη
μπορεί να δράσει άμεσα διαμέσου των AR: Μπορεί, επίσης, να
μετατραπεί σε DHT πριν συνδεθεί με τον AR και μπορεί να
αρωματοποιηθεί σε οιστρογόνο που δρα διαμέσου των
υποδοχέων των οιστρογόνων. Ταχύτατες, μη-γονιδιακές
δράσεις των AAS έχουν επίσης υποδειχθεί.
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Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για τις ανδρογόνες και
αναβολικές επιδράσεις. Τα ανδρογόνα χρειάζονται για την
ανάπτυξη και διατήρηση των χαρακτηριστικών του αρσενικού
φύλου. Επιπρόσθετα, τα ανδρογόνα ασκούν μια σημαντική
αναβολική επίδραση στις πρωτεΐνες. Η τεστοστερόνη αυξάνει
τη σύνθεση και μειώνει τη διάσπαση των πρωτεϊνών,
οδηγώντας σε αύξηση της αναλογίας της μυϊκής προς τη
λιπώδη μάζα ενώ και η ερυθροποίηση διεγείρεται, επίσης, από
τα ανδρογόνα. Τα συνθετικά AAS έχουν παρόμοιες επιδράσεις
και στην ιατρική πράξη χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του
ανδρικού υπογοναδισμού, της αναιμίας, σε μυοπάθειες, στην
οστεοπόρωσης κλπ.

Τα AAS χρησιμοποιούνται σε διάφορα αθλήματα για την
αναβολική τους δράση με την αύξηση της μυϊκής μάζας, τη
βελτίωση της αθλητικής απόδοσης και της φυσικής
εμφάνισης. Η ίδια δράση είναι αυτή που αναζητείται από τους
αθλητές που χρησιμοποιούν DHEA, ανδροστενδιόνη και
ανδροστενδιόλη ως προορμόνες σε μια προσπάθεια να
αυξηθούν τα επίπεδα τεστοστερόνης. Διάφοροι ενδεχόμενοι
μηχανισμοί έχουν προταθεί για την πρόκληση των εργογόνων
επιδράσεων των AAS.
Ένας από αυτούς είναι η βελτίωση της λειτουργίας των
σκελετικών μυών αυξάνοντας την πρωτεϊνοσύνθεση.
Εναλλακτικά, τα AAS μπορεί να εξισορροπούν την
καταβολική δράση των κορτικοστεροειδών που κυκλοφορούν
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σε υψηλές συγκεντρώσεις ως αποτέλεσμα της άσκησης. Ένας
ακόμα προτεινόμενος μηχανισμός είναι ότι τα AAS δρουν
μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος, επιτρέποντας τη
σκληρότερη προπόνηση.

-Οι βασικές βιολογικές δράσεις των ανδρογόνων:
1. Προκαλούν ωρίμανση των εξωγεννητικών οργάνων του
άρρενος. Αυτό φυσιολογικά συµβαίνει κατά την ήβη, οπότε
και αρχίζουν να εκκρίνονται τα ανδρογόνα σε µεγάλες
ποσότητες.
2. 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 θηλυκό έμβρυο οδηγεί σε αλλοίωση της
µμορφολογίας των γεννητικών του οργάνων
(ψευδερµαφροδιτισµός).
3. Αυξάνουν σηµαντικά τη µάζα και την ισχύ του μυϊκού
συστήματος, ενώ παράλληλα ελαττώνουν το υποδόριο λίπος
και το κατανέµουν ομοιόμορφα σε όλο το σώµα.
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4. Σε άτοµα που βρίσκονται στη φάση της οστικής ανάπτυξης,
προάγουν την αύξηση του συζευκτικού χόνδρου των µακρών
οστών αλλά και την 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.
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-Απλοί και Φυσικοί τρόποι για την αύξηση του αναβολισμού








Με τον ύπνο
Με νηστεία για 20-24 ώρες
Με κρυοθεραπεία
Με τη Σάουνα
Με το τρέξιμο
Με την υποξική προπόνηση
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-Πηγές
 www.ifet.gr/doping/sub_4.htm
 http://el.wikipedia.org/wiki
 -http://holistic-greece.com/page/0/93/anabolikasteroeide-muthoi-kai-pragmatikotita
 -http://www.medlook.net/kids/steroids.asp
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