
  داروهاي نیروزا و دوپینگ

در طول تاریخ بسیاري از داروهاي گیاهی و صنعتی براي افزایش توانایی جسمی و ورزشی مورد استفاده قرار گرفته اند و هر کدام پس از مـدتی       

  .بخاطر عوارض جانبی مختلف کنار گذاشته اند و هنوز اکسیر موثر و بی خطري پیدا نشده است

  

 سال پیش از هورمونهاي جنسی مردانه و مشتقات آنها براي نیروزایی اسـتفاده میکـرده انـد کـه امـروزه بـسیاري       40برخی ورزشکاران از حدود     

اخیراً داروهاي جدیدتري مورد استفاده برخی ورزشکاران قرار میگیرد که هنوز حتی اثـر بخـشی   .از جمله سرطان کبد شده انددچار عوارض آنها   

به همین دلیل براي حفـظ  .آنها در افزایش نیروي جسمی مورد مطالعه علمی دقیق قرار نگرفته است و عوارض بسیاري از آنها هنوز ناشناخته اند        

ن و پیشگیري از عوارضی که آنان ناآگاهانه دچار میشوند،کمیته بین المللی المپیک استفاده بسیاري از آنهـا را ممنـوع           سالمت جسمی ورزشکارا  

  . کرده است و آزمایشات متعددي براي اطمینان از این امر برروي ورزشکاران رقابتهاي رسمی انجام میدهد

  )دوپینگ(کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش

  :تاریخچه

 دوپینگ از واژه هاي هلندي دوپینگ در ورزش به دو هـزار سـال   doopقدمت .نی آیین غسل تعمید مسیحی گرفته شده است     به مع 

قبل از میالد برمیگردد،جایی که هومر در نوشته هاي خود به مصرف قارچهاي غنی از پروتئین توسط گروهی از ورزشکاران یونان باستان اشـاره              

 مـیالدي در یـک مـسابقه    1886نخستین مورد مرگ بر اثر مـصرف دارو در سـال   .گ کمتر از صد سال قدمت دارد کاربرد واژه دوپین  .نموده است 

 میالدي دوپینگ براي اولین بار جنبه رسمی و قانونی پیدا کرد بطوریکه در این سـال،در یـک            1910در سال   .محلی دوچرخه سواري اتفاق افتاد    

 گزارشاتی مبنـی بـر اسـتفاده از دارو    1954در المپیک .رف مواد نیروزا مورد آزمایش قرار گرفتندمسابقه اسب سواري،اسبهاي مسابقه از نظر مص      

 رم خبـري تکـان دهنـده بـراي     1960مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانمارکی در سـال  .توسط ورزشکاران شوروي سابق انتشار یافت    

  . در المپیک زمستانی فرانسه به عمل آمد1968یک به سال تا اینکه اولین آزمایشات دارویی در المپ.جهان ورزش بود

یـا مـاده   -طبق تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک دوپینگ عبارتست از تجویز یا مصرف یک ماده خـارجی           :تعریف

از سـوي دیگـر در سـالهاي    .رزشیدرون زاي بدن،با مقادیر غیر عادي و یا راه استعمال غیر طبیعی توسط شخص سالم با هدف افزایش کارآیی و              



نیز پا به عرصه وجود نهاده است که عبارتست از دادن دارو به یـک ورزشـکار توسـط حریـف جهـت کـاهش            » پارا دوپینگ «اخید پدیده اي بنام   

  .کارآیی وي و یا بدنام کردن ورزشکار 

 کنار استفاده صحیحی از کشفیات روزافـزون  در سالهاي اخیر همگام با پیشرفت دانش پزشکی و داروسازي در         :دوپینگ در عصر جدید   

یکی از عرصه هاي این سودجویی کاربرد غیـر از  .اي علوم،متاسفانه عده اي با افراد سودجویانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه میدهند       

مـوارد فـراوان   . موارد استفاده نابجا وجـود دارد داروها در ورزش و ترویج آن بوده است که اهداف اقتصادي،اجتماعی و حتی سیاسی در وراي این            

خلع مدال،عوارض زیانبار گسترده جسمی و روحی گـزارش شـده از ورزشـکاران و بـاالخره مـوارد مـرگ و میـر قابـل توجـه ناشـی از ارتکـاب                          

  .دوپینگ،حاکی از گسترش تکان دهنده این ضد ارزش در صحنه ورزش میباشد

 درصد افراد تحت مطالعه حداقل یک مورد سـابقه  80 آموزان ورزشکار آمریکایی نشان داد که  یک بررسی در بین دانش   1981در سال 

در یـک  . درصد از لین افراد تجربه مصرف اسـتروئیدهاي آنـابولیزان را داشـته انـد    2 درصد از آنها سابقه مصرف ماري جوانا و  20استفاده از الکل،  

میزان کاربرد داروها در رشته هاکی روي چمن و بیشترین میزان کـاربرد در رشـته هـاي        بررسی دیگر بر روي رشته هاي دیگر ورزشی کمترین          

در حال حاضر تمامی سازمانهاي اجرایی ورزش و در راس آنها کمیـسیون پزشـکی کمیتـه بـین المللـی      .وزنه برداري و دومیدانی ثبت شده است   

این سازمانها تـدوین و  .بارزه با دوپینگ را در سراسر جهان برعهده دارند فعالیت رسمی خود را شروع کرده مسئولیت م1976المپیک که از سال    

انتشار فهرستهایی همراه با تجدید نظر مداوم را در برنامه کار خود قرار داده اند و به انتشار این فهرستها همراه با انتشارات آموزشی دیگـر و نیـز          

  .شکاران نسبت به ریشه کنی دوپینگ اقدام مینمایندانجام آزمایشات دارویی روي نمونه هاي گرفته شده از ورز

  کاربرد غیر مجاز داروها در جوانان

طغیان احساسات جوانی و طلـب شـهرت و مقـام میتوانـد جوانـان      .مرحله قدرت و آسیب پذیري زیاد شناخته شده است       :دوران جوانی 

نتیجـه یـک مطالعـه بـر روي جوامـع غربی،داروهـا و مـوارد کـاربرد         در .ورزشکار را در برخی از موارد تشویق به کـاربرد غیـر مجـاز دارو نمایـد               

غیرمجاز،برحسب میزان مصرف آنهـا بـه ترتیـب الکل،مـاري جوآنا،دخانیات،آمفتـامین ها،داروهـاي تـوهم زا و کوکائین،ویتـامین هـا و بـاالخره               

نـی در جوانـان از طریـق ارائـه آموزشـهاي مفیـد در       به دلیل حساسیت سنی ویژه،ایجـاد مقاومـت درو       . استروئیدهاي آنابولیزان گزارش شده اند    

خصوص داروها و عوارض مخاطره آمیز آنها،بهتر از منع مستقیم و اعمال مجازاتهاي شدید است،گرچه اتخاذ شیوه هاي قانونی نیز در جاي خـود        

  .در مورد افراد ضرورت دارد

  دالیل منع دوپینگ 

  :شده استدوپینگ خود به دالیل اساسی زیر ممنوع شناخته 



کاربرد داروها طیفی از اثرات جانبی ناخواسته و زیانبار را براي بدن فرد بر جاي می گذاردکه می تواننـد در پـاره اي   :دالیل فیزیکی 

  .از موارد برگشت ناپذیر باشد و از این رو،صدمات جبران ناپذیري را یر روي سالمتی ورزشکار وارد نمایند

از طرف دیگر این پدیـده زمینـه اي   . عالیه ورزش که سالم سازي جسم و روح میباشد منافات دارد  دوپینگ با اهداف   :دالیل اخالقی 

  .براي کشانده شدن چوانان ورزشکار بسوي بالي خانمانسوز اعتیاد را فراهم می آورد

 اجرایـی ورزش مـی    دوپینگ به دلیل ایجاد برتري غیر منصفانه در صحنه ورزش،بر خالف مقررات جاري سـازمانهاي        :دالیل قانونی 

  .باشد و ارتکاب آن جرم شناخته میشود

  :قوانین جاري

همچنین که در بخشهاي پیشین ذکر شد اتکا به مقررات و اعمال مجازاتهاي شدید براي مرتکبین دوپینگ،در کنار برنامه هاي مـدون        

ازمانهایی نظیر کمیسیون پزشکی کمیته بـین المللـی   س.آموزشی و پرورشی فکري جوانان ورزشکار براي مبارزه با این ضد ارزش ضروري میباشد   

المپیک،کمیته المپیک ایاالت متحده و سایر سازمانهاي اجرایی و بین المللی،همگی با محکوم نمودن دوپینـگ در ورزش،مقـررات خاصـی را در               

نیز جهت مرتکبین دوپینگ پیش بینی کرده مسابقات تحت پوشش خود به مرحله اجرا گذاشته اندو در قالب این مقررات مجازاتهاي ویژه اي را              

نظیـر وجـود داروهـاي ممنوعـه در     (با تمایز بین استفاده آگاهانه و عمدي از یک سوء مصرف غیرآگاهانه در قالب فرمولهاي دارویی درمـانی                  .اند

  :مجازاتهاي خود را چنین اعالم نموده است)فرمولهاي ضد سرماخوردگی یا ضد اسهال

   دوپینگ آگاهانه

   .سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی براي اولین مورد تخلفسه  •

  .محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی براي دومین مورد تخلف •

  دوپینگ غیر آگاهانه

  .سه ماه محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی براي اولین مورد تخلف •

  .ورد تخلفدو سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی براي دومین م •

  .الزم به ذکر است که در تمامی موارد فوق الذکر،اگر فرد خاصی موفق به دریافت مدال شده باشد مدال وي باز پس گرفته میشود

  داروهاي دوپینگ



  :از دیدگاه کلی سه گروه از داروها توسط ورزشکاران مورد استفاده نابجا قرار میگیرند که عبارتند از

ط ورزشکار بطور آگاهانه براي افزایش کـارآیی ورزشـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ماننـد اسـتروئیدهاي                 داروهاي نیروزا که توس   -1

  آنابولیزان

داروهاي درمانی که توسط ورزشکار یا پزشک معالج وي بطور آگاهانه و یا ناآگاهانه در قالب نسخه هاي درمانی مورد استفاده واقـع         -2

ها نظیر داروهاي ضد احتقان مقاد سمپاتیک و داروهاي ضد اسهال و یـا کورتیکواسـتروئیدهاي   میشوند،طبق مقررات برخی از این دارو  

  .موضعی،در صورتی که قبل از مسابقه توسط پزشک تیم،مصرف آنها به اطالع کمیته برگزار کننده رسیده باشد،مجاز شمرده میشوند

خستگی و تنشهاي روحی توسـط ورزشـکار مـصرف میـشوند     داروهاي نشئه آور که براي ایجاد حالت خوشی کاذب و عدم احساس   -3

  . نظیر الکل و ماري جوآنا

محرکهـاي سیـستم اعـصاب    : بر اساس نظر مصرف پنج گروه از داروها توسط ورزشکاران در مـسابقات ورزشـی ممنـوع میباشـد کـه عبارتنـد از       

   هاي گیرنده هاي بتاآدرنرژیک مسدودکننده- داروهاي مدر- استروئیدهاي آنابولیزان- ضد دردهاي مخدر-مرکزي

  :داروهاي محرکهاي سیستم اعصاب مرکزي

این داروها در درمان جهت افزایش هوشیاري،رفع خستگی،کاهش اشتها،درمان برخی اختالالت خواب آلودگی و نیز در فزون فعـالیتی         

رند،شـامل کوکائین،آمفتامین،کـافئین و پروپـانول آمـین     داروهایی از این دسته که در ورزش مورد استفاده نابجا قـرار میگی         .کودکان بکار میروند  

محرکهـاي سیـستم اعـصاب مرکـزي توسـط      .طبق بررسی هاي بعمل آمده بیش از میلیونهـا نفـر از جوانـان کوکـائین مـصرف میکننـد                .هستند

 20این داروها در حـدود   .یشوندورزشکاران براي افزایش میزان انرژي،دقت و تمرکز حواس،تحریک رفتاري و باالبردن سطح هوشیاري استفاده م              

کوکائین براي اولین بار توسط فروید جهت درمـان دسـته اي از اخـتالالت     .درصد از مجموع سوءاستفاده هاي دارویی را بخود اختصاص میدهند     

کوکـائین ابتـدا   .عصبی بکار رفت،اما بدلیل بروز عوارض جانبی خطرناك و کشف داروهاي جدیدتر با خصوصیات برتر،بزودي کنـار گذاشـته شـد             

سرعت انعکاسهاي محیطـی فـرد در پاسـخ بـه دارو بـاال رفتـه ولـی در کنـار         .ایجاد حالت سرخوشی و نشئه و پس از آن حالت ناامیدي مینماید       

از عـوارض جـانبی کوکـائین میتـوان بـه کـاهش همـاهنگی         .آن،فشار خـون و تعدادضـربان قلـب نیـز بطـور قابـل تـوجهی افـزایش مـی یابـد                     

  .،بی خوابی،بی قراري،اضطراب،جنون،سکته هاي قلبی و نارسایی احتقانی قلب اشاره کردحرکات،هیجان

 بـر اثـر اسـید    1986به عنوان نمونه مرگ لین بیاس ستاره بسکتبال دانشگاه مریلند آمریکا و دان راجرز فوتبالیست آمریکایی در سال            

سرآغاز دوپینـگ در وزرشـهاي نـوین بـا ایـن       . از این دسته داروها هستند     آمفتامینها گروه دیگري  .وزالکتیک ناشی از مصرف کوکائین بوده است      

این داروها توسط ورزشکاران جهت کاهش احساس خـستگی،افزایش انعکاسـهاي محیطـی و تمرکـز حواس،حالـت تهـاجمی و         .داروها بوده است  

  . باالخره کاهش وزن استفاده میشوند



جود دارد که این افراد ساعت هاي متمـادي بـه فعالیـت بـدنی ادامـه داده و عـوارض       بدلیل عدم احساس خستگی توسط ورزشکاران این خطر و     

عوارض قلبی و عروقی،اختالالت انعقاد خون،خـشونت و بـی رحمی،اعتیاد،تحریـک عـصبی و گرمـازدگی از      .جبران ناپذیري به بدن آنان وارد آید      

  . رم در اثر مصرف آمفتامین بوده است1960وار دانمارکی در المپیک مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه س.اثرات ناخواسته این داروها هستند

فتیل پروپانوئل آمین،محرك دیگر سیستم عصبی مرکزي است که در فرمولهاي ضدسـرما خـوردگی جهـت رفـع احتقـان و آبریـزش                 

از .وسـط ورزشـکاران اسـتفاده شـده اسـت     این دارو بدلیل،بروز اثرات سمی در مقادیر مصرف باال کمتـر ت        .دستگاه تنفسی فوقانی استفاده میشود    

  .عوارض جانبی این دارو میتوان به افزایش فشار خون،حمالت صرعی،آریتمی قلبی و حتی افزایش احتمال سکته قلبی اشاره کرد

کافئین ماده اي از گـروه متیـل گـزانتین هـا میباشـد کـه در چـاي و قهـوه         .داروي دیگر محرك سیستم اعصاب مرکزي،کافئین است    

این دارو،عالوه بر خصوصیات کلی تحریک سیستم اعصاب مرکزي بدلیل افزایش مصرف اسیدهاي چرب،میتواند انرژي زا هم            .وانی وجود دارد  بفرا

  .کافئین در ترکیب برخی از داروهاي مسکن و ضد سرماخوردگی وجود دارد.باشد

عوارض ناخواسته این دارو عـالوه بـر عـوارض کلی،خاصـیت     از  .در ورزشهاي استقامتی،برخی از ورزشکاران از این دارو استفاده میکنند         

بـدلیل وجـود کـافئین در ترکیـب     .مددي،آریتمی قلبی،عدم هماهنگی اعمال دقیق و برهم زدن وضـعیت خـواب و بیـداري را میتـوان نـام بـرد            

 کـه بـاالتر از آن دوپینـگ محـسوب      میکروگرم بر میلی لیتر از این دارو در ادرار تعیین شـده اسـت         12نوشیدنیها معمولی غلظت مجازي معدل    

  .میشود

  :داروهاي مدر

داروهـاي مـدر در مـواردي    .این داروها شامل دسته گسترده اي از ترکیبات شیمیایی با اثر مشترك افزایش میزان دفـع ادرار میباشـد              

مسمومیت با یونهاي مختلف،نارسایی حاد     نظیر گلوکوم،قلیایی کردن ادرار،آلکالوزمتابولیک،کوه گرفتکی حاد،ادم حاد ریوي،افزایش کلسیم خون،         

مـصرف نابجـاي داروهـاي مـدر در     .کلیوي،افزایش اسید اوریک خون،فشار خون باال،نارسایی احتقانی قلبی و دیابت بی مزه کاربرد درمانی دارنـد    

و قـایق رانـی مطلوبـست بـه     ورزش بدلیل اثر کاهش وزن ناشی از آنهاست که در رشته هایی نظیر کشتی،وزنه برداري،بوکس،ورزشـهاي رزمـی        

از عـوارض  .عالوه این داروها براي رقیق کردن ادرار و فرار از نتیجه آزمایشات مثبـت سـایر داروهـاي مـورد اسـتفاده در دوپینـگ بکـار میرونـد                     

وقی،عـصبی و  عر-و مخـاطرات قلبـی  )که براي حفظ حیات بسیار ضروري اسـت     (ناخواسته این داروها،بهم خوردن تعادل آب و الکترولیتهاي بدن        

  .متابولیک ناشی از آن قابل ذکر است

  :استروئیدهاي آنابولیزان

داراي )هورمون مردسـاز  (استروئیدهاي آنابولیزان،مشتقات هورمونهاي مردانه یا تستوسترون میباشد که در مقایسه با خود تستوسترون            

این گروه دارویی،شامل اختالالت عملکرد غدد جنـسی مردانـه،کم   مصارف درمانی .کمتر هستند)آندروژنیک(اثرات آنابولیک بیشتر و اثرات مردانه   



،سـوختگی و  )پـوکی اسـتخوان  (،تاخیر در رشد اسـتئوپروز    )بیماري زنان (آنژیوادم ارثی و آندومتریوز   )به عنوان داروي کمکی   (خونی،سرطان پستان 

رمـان بلنـد مـدت از انـواع تزریقـی ماننـد نانـدرولون        براي درمان کوتاه مدت از انواع خوراکی نظیر متیل تستوسترون و جهت د    .جراحی میباشد 

 مربوط میشود تا جایی که گروهی از وزنه بـرداران  1950نخستین گزارشات حاکی از کاربرد نابجاي این داروها در ورزش به سال      .استفاده میشود 

 بـه مـصرف داروهـایی از ایـن     1960در المپیک پس از آن درخشش وزنه برداران روسی را      .و بدنسازان مرتکب دوپینگ با این داروها شده بودند        

  . به فهرست داروهاي ممنوعه اضافه شدند1974استروئیدهاي آنابولیزان در سال . دسته نسبت دادند

 نـسبت غلظـت   1684بدلیل احتمال مصرف نابجاي هورمون تستوسترون توسط ورزشکاران براي فرار از نتایج آزمایش مثبت در سـال             

 بعنوان حد مجاز شناخته شد و بـاالتر از آن،نـشانگر مـصرف تـستوسترون خـارجی قلمـداد       1 به6ابی تستوسترون معادلادراري تستوسترون به   

 سئول به دلیل مـصرف  1988خلع مدال طالي بن جانسون دونده کانادایی در المپیک)زیرا این ترکیب در بدن یک فرد عادي وجود دارد     .(گردید

ایـن داروهـا توسـط    .ورد دیگر از این دست نـشانگر وسـعت مـصرف ایـن داروهـا در ورزش امـروز میباشـد              نابجاي داروي استانوزولول و ده ها م      

ورزشکاران جهت افزایش کارآیی ورزشی،حجم و قدرت عضالنی،ایجاد ظاهري درشت و خشن نما و باالخره افـزایش حالـت تهـاجمی و کـاهش                   

 در رشته هاي بدنسازي،دومیدانی،کشتی،وزنه برداري و فوتبال گزارش شده  بیشترین میزان مصرف این داروها    .احساس خستگی استفاده میشوند   

ناشی از آنها است که شامل پیدایش و افزایش جـوش صورت،طاسـی،تحلیل      )اندروژنی(اولین گروه از اثرات جانبی این داروها،عوارض مردانه       .است

ایجـاد صـفات مردانـه در زنـان و بـاالخره        ) گ شـدن پـستانها    بزر(رفتن شور جنسی،تحلیل بیضه ها،تحریک پذیري،حالت تهاجمی،ژنیکوماستی      

در دوران نوجـوانی و جـوانی و    ) خـط رشـد   (عوارض عضالنی اسکلتی این داروها شامل تسریع بسته شدن اپی فیز اسـتخوان هـا              .عقیمی میباشد 

  .یب مفاصل میباشدبنابراین رکورد رشد،افزایش احتمال در رفتگی استخوان،عدم تناسب عضله با زردپی و باالخره تخر

عـوارض کبـدي اسـتروئیدهاي آنـابولیزان     .استروئیدهاي آنابولیزان پس از بسته شدن اپی فیز تاثیري بر روي رشد استخوان ها ندارنـد           

ند این عوارض در هنگام مصرف انواع خوراکی داروها بیشتر دیده میشو  .گسترده بوده و در زمره عوارض بلند مدت و خطرناك این داروها میباشد            

و امروزه بدلیل روي آوردن ورزشکاران به این نوع از داروها به لحاظ دفع سریعتر آنها نسبت به انواع تزریقی،متاسفانه مبزان مصرف نوع خوراکی               

کبـدي داروهـا و اسـتروئیدهاي درون زا،احتبـاس صـفرا و یرقـان انـسدادي،نارسایی           )سـوخت و سـاز    (اثـر بـر روي متابولیـسم        .باال رفتـه اسـت    

 22،تخریب بافت کبد و باالخره سرطان هاي خوش خیم و بدخیم از جمله عوارض کبدي این داروها هستند که زمـان بـروز آنهـاحتی تـا                کبدي

دسته بندي عوارض جانبی داروهاي آنابولیزان،بر روي کلیه و پروسـتات ایجـاد میـشوند کـه مهـم      .سال بعد از مصرف دارو نیز گزارش شده است  

عروقـی و خـونی اسـتروئیدهاي    -از جمله مهـم تـرین عـوارض قلبـی    .روستات و سرطان پروستات و سرطان کلیه هستند ترین آنها بزرگ شدن پ    

و سـکته مغزي،افـزایش میـزان    ) انفـارکتوس میوکـارد   (آنابولیزان که به فراوانی مشاهده میشوند و بدین ترتیب افزایش احتمال بروز سکته قلبی             

  قابل ذکر هستند) پنی سیتمی(ن انعقاد خون و افزایش تعداد سلولهاي خو
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