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Steroizii: ce, cum, cât?
Steroizii anabolici androgeni sunt derivaţi sintetici ai hormonului masculin testosteron. Au fost produşi prin anii 1930 pentru a trata 
diverse boli grave în care corpul producea o cantitate de testosteron insuficientă pentru dezvoltarea normală. Medicii au realizat atunci că 
steroizii anabolici au efecte nu doar asupra caracteristicilor sexuale ale unei persoane, dar şi asupra mărimii şi forţei muşchilor. 
Administrate sub formă de pastile, injecţii sau creme, dozele de steroizi pe care le folosesc sportivii pentru a-şi mări performanţele sunt de 
50-100 ori mai mari decât cantitatea folosită ca tratament medical. Şi de aici apar problemele...

Steroizii în sportul de performanta
Spiritul de competiţie, alături de mirajul gloriei sau al câştigului au făcut ca sportivii să caute diverse „ajutoare” care să le îmbunătăţească 
performanţele. Dar efectele adverse ale acestor substanţe „ajutătoare” nu au întârziat să apară. În timpul Jocurilor Olimpice au început să 
moară sportivi în al căror sânge se găseau substanţe dopante. Apoi a apărut şi aspectul etic al competiţiei între sportivii „curaţi” şi cei 
„dopaţi”. Astfel, Ben Johnson a fost descalificat de la Jocurile Olimpice din Seul şi i-a fost retras aurul la proba de 100 m pentru că i s-au 
descoperit steroizi în urină. Ca răspuns la aceste tendinţe, în 1999 a luat fiinţă Agenţia Mondială Antidoping care, prin intermediul 
sloganului „Play true” şi al activităţilor sale, promovează o lume în care sportivii să evolueze fără a apela la steroizi sau alte substanţe 
interzise.

Steroizii în sala de fitness
În prezent problema consumului de steroizi anabolici a depăşit sfera sportului de performanţă. Mulţi sportivi amatori sau tineri care 
practică fitnessul doresc să îşi sculpteze corpul şi să arate mai bine pentru a obţine respectul celor din jur. Cu toate acestea, consecinţele 
acestor substanţe dopante asupra sănătăţii lor sunt la fel de agresive şi pentru ei.

Umflat si bolnav
Steroizii anabolici umflă muşchii şi le cresc forţa dar produc multe efecte grave pentru sănătate: acnee rezistentă la tratament, căderea 
părului, creşterea riscului pentru boli cardiace şi schimbarea neaşteptată a dispoziţiei de la energie şi stare de bine, la agresivitate şi gânduri 
de sinucidere. Băieţii care folosesc steroizi se pot aştepta la atrofierea testicolelor, creşterea sânilor, scăderea producţiei de spermă şi 
reducerea potenţei. Fetele se pot aştepta la îngroşarea definitivă a vocii, creşterea părului pe faţă şi pe corp, mărirea clitorisului şi tulburarea 
ciclului menstrual. Două dintre cele mai grave efecte posibile sunt cancerul hepatic şi bolile psihice. O parte dintre consumatori au 
simptome de sevraj când vor să se oprească: oboseală, scăderea poftei de mâncare şi a apetitului sexual, insomnii, nervozitate şi nevoia de a 
consuma steroizi. Din acest punct de vedere, steroizii anabolici sunt droguri care produc dependenţă.

4 lucruri de stiut despre steroizi
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