
اح�صل       على     احلقائق

  ملاذا    كل هذا االهتمام؟

ميكن �صراء معظم الأدوية املدرجة يف قائمة املحظورات من ال�صيدلية – وبالتايل فاأنها تكون اآمنة 
لال�صتخدام، األي�س كذلك؟

كال!! لقد �صنعت الأدوية من اأجل اأولئك الأ�صخا�س الذين يعانون من ظروف �صحية معينة – 
ولي�صت لال�صتخدام من جانب الريا�صيني الأ�صحاء، 

ماذا عن

  املكمالت الغذائية      و      املكمالت التي     ت�صتخدم للحمية      ؟

»جميعها مونتجات طبيعية، نقية – �رسيعة املفعول«

اإن ال�صركات التي ت�صنع املكمالت الغذائية ل تخ�صع لنظام رقابي �صارم، هذا يعني اإنك لن تعرف حقيقة 
ما تتناوله، فقد يحتوي املكمل الغذائي الذي تتناوله على مواد حمظورة.

ا�ستخدمه  ولكنك وحدك تتحمل امل�س�ؤولية
اإذ ال ميكنك ال�ث�ق دائمًا مبا ه� مكت�ب على مل�سق املنتج

ما هي   املخاطر؟

جميع الأدوية لها اآثار �صلبية – ولكن عندما تتناول اأدوية ل يحتاج اإليها اجل�صم، فاإنه قد يوؤدي اإلى 
اإحلاق ال�صرر اإلى ج�صمك ويحطم م�صتقبلك الريا�صي.

ما يجب   معرفته اأي�ضاً؟

الو�صائل           توجد هناك اأي�صًا و�صائل حمظورة لتناول املواد اأو للتالعب يف ف�صيولوجية
               ج�صمك، وميكن لهذه الو�صائل اأن تكون لها اآثار �صلبية على ج�صمك، على �صبيل املثال:

تن�صيط الدم – مبا يف ذلك عمليات نقل الدم لتغيري الأ�صلوب الذي يزيد قدرة الدم على حمل الأوك�صجني 
اإلى باقي اجل�صم – والذي قد يوؤدي اإلى:

 ارتفاع ن�صبة الإ�صابة باأمرا�س ف�صل القلب، وال�صكتة الدماغية والف�صل الكلوي مع ارتفاع �صغط الدم 
ال�صرياين.

 م�صاكل �صحية تتعلق بالدورة الدموية - مثل الإ�صابة باللتهابات، والت�صمم والزيادة املفرطة يف عدد 
كريات الدم البي�صاء، وانخفا�س عدد ال�صفائح الدموية.

فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة                  متالزمة نق�س املناعة املكت�صبة

كما هو احلال بالن�صبة لالأدوية التي توؤخذ عن طريق احلقن،  فاإن ا�صتخدام احلقن لتعاطي املن�صطات 
يجعلك عر�صة خلطر الإ�صابة بالأمرا�س املعدية مثل فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة / متالزمة نق�س 

املناعة املكت�صبة والتهاب الكبد الوبائي.

ماذا يحدث    للريا�ضي 

الذي ي�ضتخدم االأدوية االآتية؟

ال�ضتريويدات

قد جتعل ع�صالتك كبرية وقوية، ولكن... ميكن اأن ت�صبح مدمنًا عليها ولرمبا تعر�صك اإلى:
 ال�صلع املبكر.  ظهور حب ال�صباب. 

 زيادة خطر اإ�صابتك باأمرا�س الكبد واأمرا�س القلبية الوعائية )ت�صلب ال�صرايني(.
 الزيادة يف ن�صوء النزعة العدوانية.  التقلبات املزاجية. 

اأي�ضاً ال�ضباب – اأنتم اأي�صًا قد يكون عر�صة اإلى الآثار ال�صلبية التالية:

 زيادة حجم ال�صدر )الثدي(.  �صمور يف حجم اخل�صيتني.  
 انخفا�س معدل الرغبة اجلن�صية، والإ�صابة بالعجز اجلن�صي.

 انخفا�س يف عدد احليوانات املنوية.

�ضيداتي – واأنت اأي�صًا قد تكن عر�صة لالآثار ال�صلبية الآتية:

 زيادة ظهور ال�صعر على اجل�صم والوجه.  خ�صونة يف ال�صوت. 
 ت�صخم حجم البظر.  ا�صطراب يف الدورة ال�صهرية. 

خماطر تعاطي املن�ضطات
)EPO( هرمون االيرثريوبيوتني

قد ي�صاعد ج�صمك بطريقة ما على حت�صني قدرة الدم على حمل الأوك�صجني، ولكن... ملاذا جتازف يف 
ا�صتخدامه عندما تعلم اأنه قد يوؤدي اإلى املوت؟

اإن ا�صتخدام هرمون اليرثريوبيوتني قد يجعل قوام دمك مثل قوام الع�صل – اأكرث ثخانة ولزوجة من 
املاء، اإن حماولة �صخ هذه الدماء، الثخينة يف الأوعية الدموية قد:

 يجعلك تبدو مرهقًا مع ال�صعور بال�صعف عندما حتاول ممار�صة الريا�صة.
 يجعلك عر�صة لالإ�صابة بارتفاع �صغط الدم.

 يجعل قلبك يعمل بجهد اأكرب مما يعر�صك اإلى الإ�صابة ب�صكتة قلبية اأو دماغية.

املنبهات

ت�صتخدم املنبهات لزيادة القدرة التناف�صية ولكن... ما راأيك يف هذه القدرة التي �صوف ت�صعر بها اإذا:
 كنت ل ت�صتطيع النوم )الأرق(. 

 كنت تعاين من الرع�صة اأو الرجفة الالاإردية.
 كنت تعاين من م�صاكل فقدان التوازن يف امل�صي وعدم الرتكيز.

 كنت تعاين من القلق والنزعات العدوانية. 
 كنت تعاين من زيادة وا�صطراب يف �صربات القلب.

 كنت تعاين من اأزمة قلبية اأو �صكتة دماغية.

)HGH( هرمون النمو

قد جتعل ع�صالتك وعظامك تبدو قوية، اإل اأن... لي�صت ع�صالتك هي وحدها التي تكرب يف ج�صمك.
اإن ا�صتخدام هرمون النمو قد يوؤدي اإلى:

 مر�س العملقة )مر�س �صخامة الأطراف(- ت�صخم يف عظمة اجلبهة واحلواجب وعظمة الراأ�س 
والفكني- التي ل ميكن ا�صتعادتهم اإلى حالتهم الطبيعية.

 ت�صخم ع�صالت القلب الذي يوؤدي اإلى ارتفاع �صغط الدم وبل اأي�صًا اإلى ف�صل وظائف القلب.
 اإحلاق ال�صرر بكبدك وغدتك الدرقية وقوة ب�صرك.

 التهاب يف املفا�صل.

املواد احلاجبة

يحاول بع�س الريا�صيني التحايل على زنظمة مكافحة املن�صطات با�صتخدام املواد املدرة للبول 
املحظورة. املواد  ا�صتخدام  عن  تك�صف  التي  العالمات  حتجب  التي  املواد  من  وغريها   diuretics

اإن اآثارها ال�صلبية قد توؤثر ب�صكل وا�صح على قدرتك يف املناف�صة والتدريب. فقد:
ت�صعر بالدوخة، بل قد ت�صاب بحالة اإغماء. 

 تتعر�س للجفاف.
 تتعر�س لت�صنجات ع�صلية. 

 تتعر�ض حلالة هبوط يف معدل �ضغط الدم وا�ضطراب يف وظائف القلب.
 ت�صاب بفقدان التوازن عند امل�صي وعدم الرتكيز. 

 ت�صبح م�صو�صًا ومتقلب املزاج.

املاريجوانا

املاريجوانا – القنبيات- اأو اأي ا�صم ت�صميه، فاأنها تعترب حمظورة.
�صواء ا�صتخدامك لها ا�صتخدامًا ب�صفة يومية اأو عار�صة، حيث اأن ا�صتخدام املاريجوانا له اآثار �صلبية 

على اأداءك الريا�صي وعلى �صحتك، اإن ا�صتخدام املاريجوانا قد:
 ي�صعف ذاكرتك وانتهباك وحركتك، حتى اأنه قد يوؤدي اإلى تدين الفهم.

 ي�صعف اجلهاز املناعي لديك.
 يوؤثر على رئتيك )ال�صابة باللتهاب املزمن يف ال�صعب الهوائية والأمرا�س التنف�صية الأخرى، 

وكذلك �صرطان احلنجرة(.
 يوؤدي اإلى الإدمان النف�صي والع�صوي.

املخدرات

املخدرات مثل الهريويني املورفني، قد ت�صاعدك على ن�صيان الأمل ولكن، ما راأيك بقدرتك التناف�صية واأنت 
تعاين من:

 ال�صعف يف اجلهاز املناعي.
 انخفا�س معدل �صربات القلب والق�صور يف وظيفة اجلهاز التنف�صي.

 فقدان التوازن عند امل�صي والتن�صيق وعدم  الرتكيز.
 اإ�صطرابات معوية مثل القيء والإم�صاك.

 اأي�صًا تعترب املخدرات من املواد امل�صببة لالدمان  - �صرعان ما ي�صبح ج�صمك وعقلك معتمدان عليها.

بالتعاون مع


