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Περίληψη εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσουμε αν η σωματική άσκηση με παράλληλη χρήση 
αναβολικών έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των αθλουμένων. 

Τα πιο σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε ήταν τα εξής: Τι είναι αναβολικά και ποια τα 
είδη τους, ποιοι είναι οι λόγοι κατανάλωσής τους, πως επιδρούν στη σωματική και ψυχική υγεία 
των αθλουμένων, τι είναι το αντιντόπινγκ κοντρόλ και ποιοι αθλητές παγκοσμίως αμαύρωσαν το 
αθλητικό ιδεώδες. 

Αρχικά μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία για να βρούμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα μας. 
Στη συνέχεια  με βάση τα ερευνητικά  ερωτήματα που είχαμε διαπιστώσαμε τα εξής: 

 Τα αναβολικά είναι οργανικές χημικές ενώσεις που προάγουν τον αναβολισμό, δηλαδή τις 
βιοχημικές εκείνες διεργασίες του οργανισμού που οδηγούν σε σύνθεση μεγαλύτερων χημικών 
μορίων. Τα αναβολικά διακρίνονται σε φυσικά και συνθετικά. 

 Οι αθλητές χρησιμοποιούν τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή για να βελτιώσουν την αθλητική 
τους επίδοση και συγκεκριμένα για: 1) να αυξήσουν το μέγεθος και την ισχύ των μυών τους, 2) 
να μπορούν να προπονούνται σκληρότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να 
αυξήσουν την αντοχή τους και να μειώσουν την προκαλούμενη κόπωση, 3) να αυξήσουν την 
επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και 4) να προκαλέσουν ήπιου βαθμού ευφορία. 

 Οι επιδράσεις των αναβολικών στη σωματική υγεία είναι οι ακόλουθες:  

 Στους άνδρες τα αναβολικά στεροειδή μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των 
σπερματοζωαρίων, να προκαλέσουν ατροφία όρχεων και στειρότητα. Επιπλέον μπορεί να 
παρατηρηθεί αύξηση του μεγέθους του στήθους. 

 Στις γυναίκες ευθύνονται για αυξημένη τριχοφυΐα, τραχύ δέρμα, μείωση του μεγέθους του 
στήθους, υπερτροφία της κλειτορίδας, βαθιά και βραχνή φωνή. 

 Και στα δύο φύλα μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης, καρδιακή 
προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Γενικά το δέρμα γίνεται λιπαρό και με ακμή και 
αυξάνονται οι πιθανότητες για ηπατική νόσο και καρκίνο του ήπατος. 

 Οι επιδράσεις των αναβολικών στον ψυχικό κόσμο αυτών που τα παίρνουν είναι οι ακόλουθες: 

 ευερεθιστικότητα, 

 ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα οργής που μπορούν να οδηγήσουν σε βίαιες πράξεις, 

 σοβαρές αλλαγές στη διάθεση με αποτέλεσμα να προκαλείται κατάθλιψη όταν διακοπεί η 
λήψη των αναβολικών, 

 ψευδαισθήσεις, 



 εξασθένηση της ικανότητας κρίσης που προέρχεται από το γεγονός ότι υπάρχει υπερβολική 
αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ότι κάποιος είναι αήττητος και 

 παρανοϊκή ζήλια. 

 Σκοπός του αντιντόπινγκ κοντρόλ είναι να ελέγχει υποχρεωτικά όλους τους διαγωνιζόμενους 
αθλητές αν έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δυστυχώς μεγάλος αριθμός αθλητών 
μικρού ή μεγάλου κύρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο 
ντόπινγκ. Συνιστούν κακά πρότυπα στο χώρο του αθλητισμού και αποπροσανατολίζουν τους 
νέους από τα αθλητικά ιδεώδη. 

Την ημέρα της παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών οργανώσαμε έκθεση αθλητικού βιβλίου με 
αναφορά στην υγιή άθληση αλλά και στα αναβολικά και το ντόπινγκ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
φωτογραφίες από την έκθεση αυτή. 

     

     

     


