ت�أثري التستوستريون
التستوستريون هو هرمون الجنس البشري .يتم إنتاجه في جسم كل من
الذكور واإلناث  ،ولكن بنسبة أقل بكثري عند االناث ،وعموما يعترب هرمون
التستوستريون „هرمون الذكورة“ وهو ينظم نمو العضالت  ،وإنتاج الحيوانات
المنوية  ،ويعمل علي تخزي�ن الدهون أثناء تناول الطعام ويضمن „ المظهر
الذكوري“ بسبب ت�أثريه في بناء العضالت ،ولكن يتم إساءة تعاطيه كمنشطات
بشكل مت�كرر في مجال كمال األجسام.

”عقاقري“ محظورة

يمكن فقط لألطباء في ألمانيا وصف المنشطات االبتنائية لبعض األمراض المحددة
للغاية .حيث انها مشمولة بقانون األدوية وبالتالي ال يجوز بيعها .ومع ذلك يتم
تقديمها بشكل غري قانوني  ،سواء في صالة األلعاب الرياضية أو تدريب كمال األجسام
او عرب اإلنرتنت وفي كثري من األحيان يتم الرتوي�ج لها كربنامج يساعد في بناء العضالت.

العضالت والمنشطات

لمزيد من المعلومات والنصائح عرب اإلنرتنت:
http://natural-training.info/no-roids-inside/

المعرفة شيئا جيد ًا

المنشطات االبتنائية

شخص ا
هل فكرت يوم ًا باستخدام شيئا من المنشطات أثناء التدريب وبناء العضالت؟ ربما تعرف
ً
جدا بسرعة غري عادية  ،قد تلعب المنشطات دورا في ذلك.
حصل على عضالت كبرية ً

المنشطات االبتنائية  :ما هي؟
الستريويدات االبتنائية هي المصطلح العام للمواد التي صنعها اإلنسان والتي
تشبه كيميائيا هرمون الذكورة التستوستريون الذكري  .هناك أسماء مختلفة
للغاية للستريويدات االبتنائية ستجد في هذا الرابط قائمة باسماء المنشطات
www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Anabole%20Steroide

لألسئلة حول الصحة الجنسية والجنسwww.profamilia.de/onlineberatung :
رابطة برو فاميليا االتحادية pro familia Federal Association Tel: 069/26 95 77 90
(لالتصال بمراكز المشورة بمدينتك ) عناوي�ن ومراكز اإلرشاد في تجدها في
www.profamilia.de

المنشطات االبتنائية وعواقبها
اصدارpro familia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung ,2018 © :
Sexualpädagogik und Sexualberatung e. V., Bundesverband, Mainzer Landstr. 250 – 254
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تبني عضالتك اوآل  ،ثم تدمرك!

ما ال يعرفه الكثريون عن الحلم بامتالك عضالت كبرية :ان الستريويدات االبتنائية لها آثار جانبية
خطرية خاصة  -بالنسبة للمراهقني والشباب البالغني .بالنسبة للذكور  ،يتوقف الجسم عن إنتاج
التستوستريون اي هرمون الذكورة ألنه يحصل عليه من الخارج.

المنشطات والدماغ
أيض ا ت�أثريات قوية على
باإلضافة إلى اآلثار الجانبية الفيزيائية  ،فإن الستريويدات االبتنائية لها ً
الدماغ والسلوك .يمكن أن يحدث تقلب غري متوقع بالمزاج ويصبح السلوك عدواني ًا وكذلك يحدث
االكت�ئاب .يطلق مصطلح رايد رايجيس  Roid Ragesاي احتدام الغضب علي نوبات العنف المتطرفة
لدي العبي كمال االجسام  .يعتقد الباحثون أن هذا يرتبط بالتغي�يات الهرمونية التي تسببها
الستريويدات االبتنائية  ،ولكن ال تزال هناك حاجة إلى است�كشاف المزيد من التفاصيل.

بث ور

يمكن أن يحدث ما يلي
للمراهقني الذكور
زيادة شعرالجسم  ،وقلة
شعرالراس

بص ورة خط رية

العواقب بالنسبة للفتيات المراهقات

العديد من هذه الت غي�يات في
الجسم ال تعود الي وضعها
ال طبيعي  ،حتى لو تم التوقف عن
اخذ الست ريويدات االبتنائية.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟
إذا وعدك شخص ما بنمو عضالت سريع بأية وسيلة كانت سواء اقراص أو كبسوالت أو هالم أو بخاخ
لألنف أو حقنة ،كن ذكيا وتعرف علي ما الذي يتم تقديمه لك بالضبط .الستريويدات االبتنائية ضارة
دائما ،واليمكن أن تؤخذ „ بأمان“ مهما كانت الجرعة المتناولة منها.

الست ريويدات االبتنائية تدمر الجهاز القلبي
ال وعائي والكبد ويمكن أن تؤدي إلى نوبة
قلبية مميتة وهذا ينطبق على كل من
الذكور واالناث.

انخفاض الخصوبة  ،قلة الرغبة

الجنسية وحدوث عجز جنسي

عند التسوق من دون وصفة طبية أوعرب اإلنرتنت  ،من الممكن ان تقع في ورطة  :أنت ال تعرف ما
تحتويه تلك المنتجات .باإلضافة إلى ذلك  ،تقوم الجمارك بمصادرة المنتجات  ،إذا كان هناك شك
بانها انتهكت قانون االدوية الطبية لذلك ابق بعيدا عن تلك المنتجات قبل أن تخسر
المال وتدمر صحتك انتبه لجسدك وما تقدمه له :انه شريك حياتك

1,60 m

اضطرابات في الدورة
الشهرية ومدتها

انخفاض إنتاج الح يوانات
ال منوية

ت وقف

نمو ال ثدي
النمو و تقلص ال خصيتني

عند الذكور

نمو ال بظر

ظهور بثور ب صورة
خطرية

ت وق ف الن م و

ت
ساقط ش عر الراس وزيادة

ش عر الج س م

تغري صوت االنثي ويصبح

غليظ ًا وتظهر لها لحية
كالذكور

