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ABSTRACT  

  Anabolic steroids forms a new danger threatened athletes . it  is used greatly 
without medical need to gain muscle mass rapidly, this  has led to many harmful effects  
appeared between them.This research aim  to  find out the age distribution , the period of 
use ,How and by whom  they take it and the side effects which appeared on them. the 
researcher examine150 body builders athletes who used the durabolin hormone and the 
results showed that the ages (21 – 25 ) years form the highest percentage using this 
hormone and they take it through the coach usually . the highest period of using the 
hormone  was 2 – 3 years, many side effects appeared between them including most of the 
body's systems . 
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: التعریف بالبحث-١  
  : البحثوأهمیة المقدمة١-١

 في العقدین األخیرین بالذات كثر استخدام المنشطات الهرمونیة من قبل الریاضیین وبصورة خاصة في  
استخدام هذا   لبناء كتلة عضلیة بأسرع من المعتاد،ولألسف یشارك بعض األطباء والمدربین في ترویجةالعاب القو 

والمفروض تقدیم النصح  ول المهنة وقواعدها األخالقیةالنوع من المنشطات بإسداء المشورة مخالفین بذلك أص
 جریمة یعدعن هذا الطریق بأي سبب  لالعب وٕاقناعه أن الریاضة هي وسیلة لبناء الجسم صحیا وتربویا واالنحراف

 الجسم بصورة آنیة أو مستقبلیة یجعل الحد من ىمساوئها عل إن كثرة وخطورة اذلها عقوبتها الجسمیة والقانونیة و 
 الحظ الباحث إن الغالبیة العظمى من ریاضیي بناء اذ ستعمالها أمرا ضروریا ، من هنا جاءت أهمیة البحثا

من المنشطات الهرمونیة وبكثافة وبدون درایة طبیة أو خوف  األجسام في مركز محافظة نینوى یستعملون هذا النوع
  .من عواقب االستعمال 

   :مشكلة البحث ٢-١
حور حول استخدام المنشطات الهرمونیة ومنها هرمون الدیورابولین الصناعي المستخدم إن مشكلة البحث تتم  

بشكل كبیر جدا للحصول على نتائج سریعة وعدم معرفة ما یمكن أن یفعله هذا الهرمون والنتائج السلبیة له التي من 
  .الصعب إزالتها وقد تكون دائمیة مما یشكل خطرا واضحا على مستقبل الریاضي 

  :أهداف البحث ٣-١
  .التعرف على أعمار العبي بناء األجسام الذین یستخدمون هذا الهرمون في مركز محافظة نینوى ١-٣-١
  .التعرف على كیفیة حصول الالعب على هذا الهرمون ومن الذي أوصى باستخدامه٢-٣-١
  .التعرف على مدة استخدام الهرمون خالل فترة التدریب ٣-٣-١
  .راض الجانبیة التي ظهرت على العبي عینة البحث التعرف على األع٤-٣-١
  :مجاالت البحث ٤-١
  . العبي بناء األجسام في مركز محافظة نینوى:البشري المجال ١- ٤-١
  ).١٥/٤/٢٠١٠ ولغایة ١٥/٣/٢٠١٠( الفترة من :المجال ألزماني ٢- ٤-١
  .قاعات بناء األجسام في مدینة الموصل : المجال المكاني ٣- ٤-١
  النظري االطار  -٢
  :)Durabolin Hormone( هرمون الدیورابولین ١-٢

ناندرولون (         وهومن الهرمونات الصناعیة البناءة للعضالت واالسم العلمي له هو 
وهناك نوع آخر من الدیورابولین وهو ما یسمى ) Nandrolone phenpropionate)(فینبروبیونت

 Nandrolone deca) (ناندرولون دیكا نویت( العلمي له هو واالسم) Dacca Durabolin(بالدیكادیورابولین

noate(، ملغم على شكل قناني١٠٠ویستخدم هرمون الدیورابولین على شكل حقنة عضلیة وهو متوفر بمقدار  
ویستخدم عادة لألغراض الطبیة خاصة لألشخاص المسنین الذین یعانون من ضعف عضلي وكذلك لبعض أنواع 

لألشخاص  تجیب للعالج المعتاد وكذلك لبعض سرطانات الثدي عند النساء ، ویمنع استخدامهفقر الدم التي ال تس
   سن البلوغ الذین یعانون من تضخم البروستات وأمراض الجهاز الدوري وأمراض الكبد والكلیتین وكذلك قبل

) 2006..36.Stanley Loeb(    
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لها  مها العب بناء األجسام وهو من المنشطات التي هرمون الدیورابولین من أهم العقاقیر التي یستخدویعد   
على تركیز   جیني أي تقوم برفع معدالت الهرمون الذكري والذي یقوم بتحفیز الخالیا العضلیة للمحافظةوتأثیر اندر 

على بناء كتلة  عالي من النتروجین والذي من شأنه تهیئة الخلیة لالحتفاظ بكمیة اكبر من البروتین الذي یعمل
تغلب صفاتها البنائیة على  وهذا الهرمون مصنع من مركبات مشتقة من الهرمون الذكري تم تعدیلها بحیث. یة عضل

بدایة الثالثینات من القرن الماضي ولم   العلماء األلمان فيبوساطةالصفات الذكریة وتم اكتشافها عن طریق الصدفة 
 ،ریاض.(للعضالت مما أدى إلى سرعة انتشاره ائیة عندما عرفت صفاته البن١٩٤٥یحظى باالهتمام إال في عام 

إن الهرمونات البناءة للعضالت هي األكثر انتشارا بصورة عامة حیث تعمل على زیادة التمثیل ،)٢٧ -٢٦,١٩٩٨
 وللبروتینات بصورة خاصة مما یزید من القوة البدنیة بصورة تخل بالمنافسة الریاضیة وتستخدم عادة الغذائي للجسم

من   من العینات المفحوصة للمدانین باستخدام المنشطات هم)%٦٣.٩ (وقد وجد إن. مواسم التدریبیة  الأثناء
وهكذا فأن الریاضة قد دخلت عصر  ،)Marcia .2000.k.121 (نشطات الهرمونیة البناءة للعضالتمستخدمي الم

  .صناعیا جدید یسمى بعصر العقاقیر بالبحث عن كیفیة زیادة اللیاقة البدنیة
  : مساوئ استخدام الهرمونات الصناعیة البناءة للعضالت٢-٢

إن لهذه الهرمونات أثارا مختلفة تختلف وفقا لمقدار المجموعة المتناولة حیث إن لكل عقار جرعة فعالة       
 الفروقات الفردیة لالعبین ، ویمكن إجمال مساوئ فضًال عنوجرعة سامة ، وكذلك اختالف توقیت تناول العقار 

  - :یأتياض هذه الهرمونات كما وأعر 
الناشئین مما   تسبب هذه العقاقیر التئام مبكر للنهایات العظمیة الكبیرة فياذتأثیر الجهاز الهیكلي والعضلي  §

وضعف األربطة  یسبب توقف النمو وكذلك تمزقات عضلیة شدیدة نتیجة شعور الالعب بالثقة في نفسه
  واألوتار 

  . القيء واإلسهال والغثیان وكذلك اضطراب عمل الكبد واختالل وظائفه اضطراب في الجهاز العظمي مثل §
  .ضمور الخصیتین مع انخفاض في عدد الخالیا المنویة مما یسبب العقم  §
  .أمراض القلب والجهاز الدوري مثل ارتفاع ضغط الدم والجلطة القلبیة والدماغیة  §
  .ات الریاضي اضطرابات نفسیة مثل التصرفات العدوانیة وتغیر في سلوكی §
  .ظهور بعض العالمات األنثویة مثل كبر حجم الثدي عند الرجال  §
  .اضطراب في الغدد الدهنیة في الجلد مما یسبب حدوث أمراض مثل حب الشباب وتساقط الشعر  §
اضطراب بعض مستویات المواد في الدم مثل قلة مستوى الدهن عالي الكثافة والدهن منخفض الكثافة مما  §

  .سب الكولسترول في األوعیة الدمویة ، وكذلك اضطراب مستوى السكر في الدم یؤدي إلى تر 
  .اإلدمان على تناول العقار نفسیا وجسمیا  §
  .حدوث أمراض سرطانیة خاصة في الكلیتین والكبد  §
لغایة سوء الناحیة التربویة واألخالقیة واالتجاه بالفوز بصورة ال أخالقیة أو غیر قانونیة مما یؤدي إلى انعدام ا §

  )٢٠٠٦،٦،سمیعة خلیل .(األساسیة من الریاضة 
  :كیفیة اختیار الریاضي المطلوب فحصه الستخدام المنشط ٣-٢
  . العینات العشوائیة لباقي المتسابقینفضًال عن بعضیتم فحص األربعة األوائل من كل مسابقة اولمبیة  §
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الذي تم اختیاره إلجراء الفحص أخطارا یستلمه فور انتهاء السباق وبعد تحدید النتائج النهائیة یتلقى الالعب  §
  .بالید لمراجعة مركز الفحص بواسطة ممثل في اللجنة المنظمة للدورة 

یتم اخذ عینة من اإلدرار ، العاب ، الدم ، وبصالت الشعر ، وفي حالة رفض الالعب یعتبر متعاطیا  §
  .للمنشط 

  -:ضره كل من عند ثبوت تعاطیه یدعو رئیس اللجنة الطبیة الجتماع یح §
  .ممثل عن وفد الالعب  §
  .ممثل االتحاد الدولي للعبة  §
  .رئیس لجنة الرقابة على المنشطات §
  .الالعب المدان  §
  .بعد االجتماع توضح توصیات ترفع إلى اللجنة التنفیذیة وتنشر  §
  )٣٦-٣٥، ١٩٩٨ریاض، (ه اللجنة الطبیة وحسب القانونتحدد العقوبة حسب ما ترا §

 إن جمیع أفراد العائلة الریاضیة یتحملون مسؤولیة الریاضي المتعاطي للمنشطات وتشمل كل وفي النهایة نقول
من المدرب ، اإلداري ، الطبیب الریاضي واالتحاد الریاضي ، إذ یجب وضع الریاضي تحت المراقبة واستخدام 

  .عقوبات شدیدة في حالة تعاطیه للمنشط 
  : إجراءات البحث-٣
  .تخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته لطبیعة البحث تم اس : منهج البحث١-٣
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

مدینة ( في محافظة نینوى ، وتم اختیار مركز المحافظة ) العبي بناء األجسام(تكون مجتمع البحث من   
فظة ككل وتم مسح جمیع  أنها تحوي العدد األكبر من قاعات بناء األجسام مقارنة بالمحااذإلجراء البحث ) الموصل

 مشترك وتم اختیار العینة من هؤالء بصورة عمدیه  ٧٠٠القاعات وكان عدد الرئیسیة في هذه القاعات أكثر من 
 العبا وبمدة ١٥٠وكان عدد المستخدمین لهرمون الدیورابولین الذین تم اختیارهم بصورة عمدیه إلجراء البحث 

  .سنة  ) ٣٥ – ١٥(  تراوحت أعمارهم منممارسة للعبة التقل عن سنة واحدة ، وقد
  : وسائل جمع البیانات٣-٣

 على)طبیب اختصاص في الطب الریاضي ( كانت المقابلة الشخصیة وتسجیل المعلومات من قبل الباحث   
استمارة أعدت لهذا الغرض تضمنت معلومات شخصیة ومعلومات عن طریق الحصول على الهرمون وكیفیة 

واالختبار . نصحته باالستخدام ثم األعراض والعالمات الجانبیة التي ظهرت على الالعب استخدامه والجهة التي
  ) .٥١ ، ٢٠٠٠، ملحم( الصادق یقیس ما وضع ألجله

  : التجربة االستطالعیة ٤-٣
قام الباحث بإجراء تجربة استطالعیة وذلك بمقابلة ثالثة العبین یستخدمون هرمون الدیورا بولین لمعرفة   
  .٢٠/٣/٢٠١٠حصول على المعلومات المطلوبة وقد تم استبعادهم فیما بعد من عینة البحث وذلك بتاریخ كیفیة ال

  : التجربة النهائیة٥-٣ 
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 ومسئولي وكذلك مقابلة المدربین ١٥/٤/٢٠١٠ ولغایة ١٥/٣/٢٠١٠تم مقابلة جمیع أفراد العینة للفترة من   
ثم تم تفریغها ونت جمیع المعلومات في استمارات البحث القاعات للحصول على معلومات أكثر من الالعبین ود

  .ومعالجتها إحصائیا
   : المعالجة األخصائیة٦-٣
  .تم استخدام النسبة المئویة كمعالجة إحصائیة وذلك لكونها تفي بالغرض بالنسبة لهذا البحث    
   : عرض النتائج ومناقشتها– ٤
  :ومناقشتها لبحث المتناولین لهرمون الدیورابولینعرض نتائج أعمار العبي بناء األجسام لعینة ا١-٤

  النسبة المئویة ألعمار العبي بناء األجسام ) ١ (  رقمجدولال
 %النسبة المئویة العدد  السنة/العمر

٢٣,٣٣ ٣٥ ٢٠ - ١٥ 

٤٥,٣٣ ٦٨ ٢٥ - ٢١ 

١٩,٣٣ ٢٩ ٣٠ -٢٦ 

١٢,٠٠ ١٨ ٣٥ - ٣١ 

 %١٠٠ ١٥٠ المجموع

 ٣٥ – ١٥أعاله إن أعمار الالعبین المتناولون لهرمون الدیورابولین تراوحت بین ) ١( یتبین من الجدول    
من مجموع عینة البحث والبالغ عددها % ٤٥.٣٣ بلغت اذسنة  ) ٢٥ – ٢١( سنة ،وكانت أعلى سبة هي لألعمار 

دأت النسبة بالتناقص التدریجي حیث ثم ب % ٢٣.٣٣سنة وبنسبة  ) ٢٠ – ١٥( العبا ،وجاءت بعدها األعمار ١٥٠
وفي رأي الباحث إن . سنة على التوالي  ) ٣٥ – ٣١( سنة و  ) ٣٠ – ٢٦( لألعمار % ١٢و % ١٩.٣٣بلغت 

سنة تعود إلى أن هناك رغبة شدیدة وملحة للحصول على جسم ذو كتلة  ) ٢٥ – ٢١(النسبة الكبیرة في األعمار 
 بالقوة العضلیة وبالتالي الراحة النفسیة عند ممارسة التمارین الریاضیة ، عضلیة كبیرة وبأسرع وقت حیث یشعرون

سنة ولكن بنسبة اقل حیث یستخدمون هذا العقار أسوة بزمالئهم في  ) ٢٠ – ١٥( وهذا ینطبق أیضا على فئة 
رأ على زمالئهم  القاعة وكذلك من مالحظة التغیر السریع الذي یطمسئولالقاعة واعتمادا على ما یقوله المدرب أو 

ولكن من المالحظ أن هناك انخفاض في نسبة مستخدمي هذا . متناسین خطورة هذا الهرمون وأعراضه الجانبیة 
الهرمون وبشكل تدریجي لالعبین األكبر عمرا ویعزو الباحث ذلك إلى عدة أسباب ، منها إن هذا الالعب قد اخذ 

اضا جانبیة أدت إلى معرفته بمساوئ استخدام هذا الهرمون ا وان كفایته من هذا الهرمون أو انه قد ظهرت علیه إعر 
  . یفعله هذا الهرمون أدى به إلى تركه أنالخبرة التي اكتسبها الالعب ومالحظة زمالؤه المصابین وقراءة ما یمكن 

  
  
  
  
  
  
   عرض ومناقشة بدایة استخدام هرمون الدیورابولین ومن أوصى لالعب باستخدامه٢-٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .......................ينوىنحمافظة  مركز يف األجسام مساوئ استخدام هرمون الديورابولني على العبي بناء

 ١٦٤

  النسبة المئویة لمن أوصى باستخدام هرمون الدیورابولین ألفراد العینة )٢  ( رقمجدولال
 %النسبة المئویة العدد الموصي باالستخدام

 %٨٢.٧ ١٢٤ المدرب

 %١٠ ١٥ زمالء التدریب

 %٥.٣ ٨ معلومات شخصیة

 %٢ ٣ الطبیب

 %١٠٠ ١٥٠ المجموع

عبي بناء األجسام الذین یتناولون هرمون من ال%)٨٢.٧(یتبین أن النسبة األكبر) ٢ ( رقممن الجدول  
والذي عادة ما یكون من العبي بناء األجسام السابقین ووصل إلى بطولة (الدیورابولین كانت عن طریق المدرب 

إلعطاء نتیجة سریعة للمشتركین في سبیل زیادة العدد وبالتالي زیادة المردود المادي ) معینة باستخدام هذا الهرمون 
اإلضافة إلى المردود المادي من بیع هذا الهرمون وفي كثیر من األحیان یكون من مناشئ غیر موثوق بها له ، هذا ب

أما بعض الالعبین ،متناسیا األخطار الصحیة التي قد تنتج نتیجة هذا االستخدام جاعال نفسه مثاال لباقي الالعبین 
ب والذین الحظوا فرقا في الكتلة العضلیة على ادعائهم فقد تناولوا الهرمون بناءا على نصیحة من زمالئهم في التدری

( فقط وكانت نسبة مستخدمي الهرمون اعتمادا على معلومات شخصیة عن فعالیة هذا الهرمون %)١٠(وقد شكلوا 
وهي نسبة قلیلة مقارنة بالنسب المذكورة  %٥.٣بمقدار ) من بعض الكتب والمجالت أو من خالل االنترنت

وهي اقل نسبة ، وفي رأي الباحث إن هؤالء % ٢المستخدمین بناءا على نصیحة من الطبیب وشكلت نسب ،أعاله
  .األطباء ال یشعرون بمسؤولیة هذا اإلجراء ولغرض الكسب المادي فقط

  : عرض ومناقشة الفترة الزمنیة لتناول هرمون الدیورا بولین لدى العبي بناء األجسام لعینة البحث٣-٤
  ة المئویة للفترة الزمنیة لتناول هرمون الدیورابولین لدى عینة الباحثالنسب) ٣ ( رقمجدولال

 %النسبة المئویة العدد السنة/المدة

٣٧,٣٣ ٥٦ ٢ – ١ 

٤٤,٦٧ ٦٧ ٣ – ٢ 

١١,٣٣ ١٧ ٤ – ٣ 

٤ ٦ ٥ – ٤ 

 ٢,٦٧ ٤ ٥أكثر من 

 %١٠٠ ١٥٠ المجموع

 ملغم أسبوعیا تحقن ١٠٠نینة واحدة من فئة كان استخدام الالعبین لهرمون الدیورابولین بصورة عامة یأخذ ق  
شهر ویعاودون  ) ٢ – ١( ولمدة أربعة أسابیع متتالیة ثم یترك فترة تتراوح بین ) االلیویة العظمى( في عضلة الفخذ 

  .االستخدام ألربعة أسابیع أخرى وهكذا 
سنة جاء بالمرتبة  ) ٣ – ٢( إن عدد المستخدمین لهرمون الدیورابولین لفترة ) ٣ ( رقمیتبین من الجدول  

% ٣٧,٣٣سنة وبنسبة  ) ٢ – ١( ثم أتى بعدهم الالعبین المستخدمین للهرمون لفترة % ٤٤,٦٧األولى وبنسبة 
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 ١٦٥

ونالحظ بعد ذلك انه كلما زادت فترة االستخدام قلت نسبة عدد الالعبین المستخدمین للهرمون حتى تصل إلى 
  . سنوات ٥عن للذین یتناولون الهرمون لمدة تزید % ٢,٦٧

ویعزو الباحث ذلك إلى ظهور مساوئ االستخدام بشكل واضح كلما زادت مدة االستخدام مما یؤدي إلى تركه   
من قبل الالعب، وكذلك قد یكون الالعب قد وصل إلى مرحلة من اإلدراك والفهم لخطورة تناول هذا العقار أو قد 

  .ام عقاقیر أخرى مكملة له یكون قد وصل إلى النتیجة المرجوة منه وبدأ باستخد
 عرض ومناقشة األعراض الجانبیة التي ظهرت على العبي بناء األجسام اللذین یتناولون هرمون ٤-٤

  :الدیورابولین
من خالل فحص الالعبین قد تبین وجود أعراض جانبیة متنوعة شملت معظم أجهزة الجسم الوظیفیة   

  ) ٤الجدول (دائمیة ،وكما مبین أدناه في وتراوحت بین أعراض خفیفة إلى أعراض شدیدة و 
  النسبة المئویة لألعراض الجانبیة لمستخدمي هرمون الدیورابولین) ٤(رقمجدول ال

 %النسبة المئویة عدد المصابین نوع األعراض الجانبیة

 %٥٢ ٧٨ إصابات الجهاز الهیكلي والعضلي

حب الشباب وتساقط (األمراض الجلدیة
 )الشعر والجلد ألدهني

٣٥,٣ ٥٣% 

 %٢٥,٣ ٣٨ زیادة حجم الثدي

تقيء ،إسهال ، (اضطرابات الجهاز الهضمي
 )اآلم

١٠,٦ ١٦% 

ضمور (أمراض الجهاز التناسلي 
 )الخصیتین،قلة عدد الخالیا المنویة ، العقم

٦ ٩% 

 %١,٣ ٢ )ارتفاع ضغط الدم(أمراض الجهاز الدوري

ز الهیكلي والعضلي جاء في المرتبة األولى وبنسبة إن عدد مصابي الجها) ٤ ( رقموقد تبین من الجدول  
وتعزى هذه النتیجة إن لهذا الهرمون اثأرا سلبیة على هذا الجهاز حیث یؤدي استخدامه إلى رفع معدالت % ٥٢

هرمون التستوستیرون الذكري في الجسم مما یترتب علیه إفراز الجسم لهرمون االسترومبین األنثوي بمعدل اكبر من 
  .وهذا بدوره یؤدي إلى ضعف النسیج العضلي واألنسجة الرابطة ویعرضها للتمزق لمعادلتهالطبیعي 

 (Andersonsetal.1997.430)  
من مجموع المتناولین للهرمون ، إذ أن هرمون % ٣٥.٣وجاء ظهور األمراض الجلدیة بالمرتبة الثانیة حیث شكلت 

لتي تؤدي إلى حدوث ما یسمى بالجلد ألدهني ومن ثم التهاب هذه الدیورابولین یؤدي إلى زیادة إفراز الغدد الدهنیة وا
  .)champaign.1977.161(الغدد وكذلك بصیالت الشعر وبالتالي حدوث مرض حب الشباب وتساقط الشعر

ونتیجة لزیادة إفراز هرمون االسترومبین  األنثوي فأنه یؤدي إلى كبر حجم الثدي لدى الرجال وكانت بنسبة   
،وهو في )Novadex(عض المدربین إلى معادلة هذا التأثیر بإعطاء الالعب عقار النوفادكس ویعمد ب%٢٥.٣

  )(Ohn.2006 .645 .الحقیقة یستخدم لعالج سرطان الثدي وله مضاعفات خطیرة 
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من المستخدمین لهرمون الدیورابولین من اضطراب عمل الجهاز الهضمي تمثل في % ١٠وقد عانى   
يء واآلم البطن والسبب هو اضطراب عمل الكبد حیث إن هذا الهرمون یتم التعامل معه اإلسهال المتكرر أو الق

  ).Stanley loeb,2005(وٕابطال مفعوله داخل الخالیا الكبدیة مما یؤدي إلى حصول تأثیرات سامة علیها 
ما یؤدي منهم یعانون من ضمور الخصیتین وقلة إفراز الخالیا المنویة م%٦ولدى فحص الالعبین تبین إن   

 ومن ثمإلى حدوث العقم مستقبال وذلك الن هرمون الدیورابولین یؤدي إلى توقف إفراز الخصیتین للهرمون الذكري 
إبطال عملها وضمورها ،وقد ترجع إلى حالتها الطبیعیة بعد مرور عدة أشهر من التوقف عن استخدام الهرمون وقد ال 

  ). Macleod john .315 .2001.(لدائم ترجع على اإلطالق مما یؤدي إلى حدوث العقم ا
 ود أنهم مصابین اذمن الالعبین % ١.٣وجاءت أمراض الجهاز الدوري بالمرتبة األخیرة حیث شكلت نسبة   

بارتفاع غیر طبیعي في ضغط الدم العالي وخاصة ذوي األعمار الكبیرة نسبیا ، ویعزى ذلك إلى اختالف في معدالت 
ل سریع وفي سن مبكرة وقد تؤدي في المستقبل إلى حدوث قصور في الشرایین التاجیة الدهون في الدم وترسبها بشك

  ).٤ ،١٩٩٨،میرفت ( )٢٠٠٦،٣،سمیعة خلیل .(أو حدوث جلطات في القلب أو الدماغ 
  : االستنتاجات والتوصیات– ٥
  : االستنتاجات١-٥
  - :یأتيیتبین من النتائج التي حصل علیها الباحث ما    

  .ة من العبي بناء األجسام یستخدمون هرمون الدیورابولین الكتساب الكتلة العضلیة إن نسبة كبیر  §
  .سنة  ) ٢٥ – ٢١( كانت أعلى نسبة لمستخدمي هذا العقار هم األعمار  §
  .إن معظم الالعبین تناولوا الهرمون عن طریق المدرب في القاعة الریاضیة  §
من مجموع المتناولین % ٤٤.٦٧ شكلت نسبة اذسنة  ) ٣ – ٢( كانت أعلى مدة استخدام للعقار هي  §

  .للعقار
ظهرت أعراض جانبیة خطیرة مثل أمراض الجهاز العضلي المفصلي واألمراض الجلدیة وزیادة حجم الثدي  §

  .واضطرابات الجهاز الهضمي  والتناسلي والجهاز الدوري 
  : التوصیات٢-٥

 للریاضي وعلیه یجب االبتعاد عن استخدامه إن استخدام هذا الهرمون المنشط یتعارض مع الصحة العامة §
  نهائیا 

توجیه ونصح مدربي القاعات الریاضیة بعدم إعطاء إي من المنشطات وخاصة الهرمونیة ألنها تؤدي إلى  §
  .عواقب قد تكون دائمیة وٕادخالهم في دورات تثقیفیة لبیان مخاطر استخدام مثل هذه العقاقیر

 من قبل مدیریة الصحة وعدم إعطائها إال بوصفة طبیة من طبیب مختص الرقابة على بیع مثل هذه العقاقیر §
.  
إجراء الفحوصات الطبیة الدقیقة للمشاركین في المناقشات الریاضیة لكمال األجسام لبیان استخدام مثل هذا  §

  الهرمون 
  .عقد الندوات التثقیفیة للریاضیین بصورة عامة عن أضرار استخدام العقاقیر المنشطة  §
  .ر قانون یعاقب المتاجرین لهذا الهرمون من غیر المجازین من الصیادلة استصدا §
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  :واألجنبیةالمصادر العربیة 

  القاهرة/ دار الفكر العربي–المنشطات والریاضة ) : ١٩٩٨( ریاض ، أسامة  §

  . بحث – جامعة بغداد –المكمالت الغذائیة ) : ٢٠٠٦(،، سمیعة خلیل §

   األردن– والتقویم في التربیة وعلم النفس القیاس) ٢٠٠٠( ملحم ، سامي محمد  §

  مشكالت الطب الریاضي ، جامعة اإلسكندریة ، مصر)  :  ١٩٩٨(میرفت ، یوسف السید، §
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