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 چکیده 

 و اجرا بهبود موجب حال عین در و است مضر سالمت برای که است روشی یا مواد از دوپینگ استفاده

شامل استفاده از داروهای آنابولیکی که وجود دارد که . انواع فراوانی از دوپینگ شود می ورزشی عملکرد

یستم ، استفاده از داروهای محرک سموجب افزایش پروتئین سازی و حجیم سازی عضالت می شوند

برای کاهش وزن می باشد. عوارض جانبی زیادی بدنبال مصرف مواد نیروافزا  عصبی و استفاده از مواد مدر

گزارش شده است که شامل طیف وسیعی از بیماری های قلبی عروقی، کبدی و غیره می باشد. شیوع 

نادرست استفاده از مواد نیروافزا نه تنها سالمت فرد مصرف کننده را تهدید می کند بلکه از ابعاد دیگر 

اد اقتصادی، فرهنگی واخالقی کل جامعه را دچار آسیب می کند. بنابراین دانشمندان و محققین نظیر ابع

علوم ورزشی و نهادها و سازمان های ورزشی باید به فکر راهکارهای اساسی جهت پیشگیری از این آسیب 

ن مواد با اجتماعی باشند. در این راستا آگاهی سازی مردم و بخصوص ورزشکاران از عوارض خطرناک ای

 برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی می تواند کمک کننده باشد.

 

 آسیب اجتماعی، دوپینگ، ورزشکارواژگان كلیدی: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه 

ورزشکاران یکی از مهم ترین اقشار جامعه هر کشوری هستند که نمادی از هویت ملی یک کشور در جامعه بین المللی 

محسوب می شوند. پر واضح است که اگر چه کسب مدال های ورزشی در مسابقات مختلف ورزشی بین المللی موجب افتخار 

بزرگ ی برخوردار است. دوپینگ در ورزش یک آسیب اجتماعی می باشد اما در کنار آن اخالق ورزشی نیز از اهمیت زیاد

شه دار کردن هویت یک ملت در دنیا برای خود ورزشکار نیز ضررهای جانی بسیار در پی محسوب می شود که عالوه بر خد

اری های جدی را دوپینگ یا مصرف مواد نیروزا گاه منجر به مرگ ورزشکار می شود و اگر هم فرد زنده بماند ابتال به بیم دارد.

در پی خواهد داشت که عالوه بر سالمت شخص از جنبه های اقتصادی نیز قابل تامل است چرا که هزینه های زیاد درمان را در 

پی خواهد داشت. در مقاله مروری حاضر تعریف دوپینگ و علل گرایش به آن و همچنین عوارض دوپینگ و راهکارهای 

 فته است.پیشگیری از آن مورد بحث قرار گر

 
 تعریف دوپینگ

 حال عین در و است مضر سالمت برای که است روشی یا مواد از دوپینگ استفاده المپیک المللی بین کمیتةبر اساس تعریف 

است.  بوده رایج دیرباز از نیروزا مواد از استفاده(. Lippi,1999; Wong, 2003) شود می ورزشی عملکرد و اجرا بهبود موجب

 عملکرد به وابسته فیزیولوژیکی متغیرهای که  است دارویی یا روانی، ای تغذیه، مکانیکی ،فیزیکی درمان یا ماده یک نیروزا مادة

 .(1384 گائینی و دبیدی روشندهد ) می گسترش مستقیم طور به را ورزشی

 سوی از عواملی میان این در که اند بوده خود ورزشی عملکرد بهبود برای راهی جوی و جست در ورزشکاران ها دوران همة در

گائینی و دبیدی ) است کرده تحمیل اخالقی باورهای و سالمت ،عرف بر را زیادی های هزینه که شده انتخاب ورزشکاران این

 .(1384 روشن

 رویکرد نشانگر که است شده یه ارا المپیک المللی بین کمیته ئیس سابق ر سامارانش آنتونیو خوان توسط دیگری جالب تعریف

 و تغییرات وسیع خاطر به فیزیولوژیک، مرگ است. رگم مثابه به دوپینگ تقلب است، دوپینگ"است:  موضوع به گرایانه انسان

 انگیز غم موارد خاص چه ن چنا جسمانی، مرگ توجیه. غیرقابل های نتیجه دستکاری در بدن طبیعی روند برگشت غیرقابل گاه

 ظرفیت و ها انگاشتن قابلیت نادیده تقلب، به شخص رضایت خاطر به فکری، و روحی مرگاند.  ه داد نشان اخیر سالیان در مرگ

 بشری جامعه تمام قوانینی که از فرد تعدی واسطه به اخالقی مرگ نهایت در و ومعایب ها ضعف کردن بزرگ و شخصی های

 (.1386)حلب چی  "هستند آن پایبند

 از کننده استفاده گروه بزرگترین بدنسازان ،کشورها اغلب در و ها سال بیشتر در که دهد می نشان نیز قبلی تحقیقات به نگاهی

 گروه ترین معروف از تستوسترون .است بوده مصرفی نیروزای مواد گروه بیشترین نیز آنابولیک استروئیدهای و بوده نیروزا مواد

 در سال امانی و جزایری موسوی .(Timothy, 2004) گیرد قرارمی استفاده مورد زیادی مقدار به که است مواد این های

 Mosavi) بودند کرده آنابولیک استفاده هورمون از اهواز بدنساز مردان درصد ۶۲ که کردند عنوان خود تحقیق در نیز  ۲۰۰۴

Jazayeri, Amani, 2004) 

 شیوع دهد می نشان را بزرگسال ورزشکاران دوپینگی ممنوعة مواد مصرف روزافزون افزایش اینکه بر عالوه شده انجام تحقیقات

 سالگی ۸ از ۱۹۹۰ سال از آنابولیک استروئیدهای مصرف مثال برای. دهد می نشان نیز را کمتر سنین در را انگیز غم عارضة این

 .(Laure, 2002) است رشد حال در روند این و یافته شیوع

 

 



 

  

 

 انواع دوپینگ

از طریق خوردن، نوشیدن یا تزریق این نوع داروها است. که به این نوع مصرف، نوع  رایج ترین مصرف مواد و داروهای دوپینگی

اما نوع دیگر آن، دوپینگ خونی است. در این نوع دوپینگ، خون شخصی به  .قی گفته می شودیخوراکی، مصرفی یا تزر

شخصی دیگر )با گروه خونی یکسان( و یا خون همان شخص به خودش )بعد از یک دوره ذخیره( از طریق رگ تزریق می 

استقامت آن شخص نیز گردد. این کار باعث می شود تا توانایی انتقال اکسیژن در خون شخص تزریقی باال رود تا بنابراین 

 .افزایش یابد

 استفاده مورد دوم جهانی جنگ جریان در که بودند  ها آمفتامین بدنی عملکرد و اجرا سطح دهندة افزایش داروهای گروه اولین

 بیشترین  آندروژنیک ‐آنابولیک استروئیدهای اخیر های سال در .بدنبال آن تستوسترون و دیانابول شیوع پیدا کرد .گرفتند قرار

داروها در سه دسته زیر تقسیم  (.Laure, 2002) است المپیک بوده المللی بین کمیتة توسط آمده دست به مثبت های نمونه

 بندی می شوند:

 استروئیدهای آنابولیک 

 و عضالنی رشد نتیجه در و پروتئین سنتز توسعة واقع در و آنابولیکی خواص، تستوسترون جمله از و آنابولیک استروئیدهای

 می قرار مرد بدنسازان جمله از و مختلف های رشته ورزشکاران زیاد استفادة مورد علت همین به. دارند عضالنی قدرت افزایش

 .گیرند

 سیستم اعصاب مرکزی داروهای محرک 

نیز در فزون درمان برخی اختالالت خواب آلودگی و  کاهش اشتها، رفع خستگی، این داروها در درمان جهت افزایش هوشیاری،

 شامل کوکائین، گیرند، داروهایی از این دسته که در ورزش مورد استفاده نابجا قرار می روند. کودکان بکار می فعالیتی

 طبق بررسی های بعمل آمده بیش از میلیونها نفر از جوانان کوکائین مصرف می کافئین و پروپانول آمین هستند. آمفتامین،

تحریک رفتاری و  دقت و تمرکز حواس، مرکزی توسط ورزشکاران برای افزایش میزان انرژی، محرکهای سیستم اعصاب کنند.

درصد از مجموع سوءاستفاده های دارویی را بخود  20این داروها در حدود  شوند. باالبردن سطح هوشیاری استفاده می

 (Bowers, 2002) دهند اختصاص می

 داروهای مدر 

داروهای مدر در  باشد. از ترکیبات شیمیایی با اثر مشترک افزایش میزان دفع ادرار می این داروها شامل دسته گسترده ای

مسمومیت  افزایش کلسیم خون، ادم حاد ریوی، کوه گرفتکی حاد، متابولیک، آلکالوز قلیایی کردن ادرار، مواردی نظیر گلوکوم،

نارسایی احتقانی قلبی و دیابت بی مزه  خون باال، فشار افزایش اسید اوریک خون، نارسایی حاد کلیوی، با یونهای مختلف،

مصرف نابجای داروهای مدر در ورزش بدلیل اثر کاهش وزن ناشی از آنهاست که در رشته هایی نظیر  کاربرد درمانی دارند.

رقیق کردن  به عالوه این داروها برای .مورد استفاده قرار می گیردورزشهای رزمی و قایق رانی  بوکس، وزنه برداری، کشتی،

 از عوارض ناخواسته این داروها، روند. ادرار و فرار از نتیجه آزمایشات مثبت سایر داروهای مورد استفاده در دوپینگ بکار می

عصبی و  عروقی،-و مخاطرات قلبی )که برای حفظ حیات بسیار ضروری است( بهم خوردن تعادل آب و الکترولیتهای بدن

 .ر استمتابولیک ناشی از آن قابل ذک

 

 

 



 

  

 

 علل استفاده از دوپینگ

 تر عضالنی به تمایل آنها. کنند می عنوان نیروزا مواد از استفاده دالیل از را غلط باورهای و ها نگرش ( ۲۰۰۲ )همکاران و  راندل

عالوه بر (. Randall, et al, 2002) اند کرده بیان نادرست نگرشهای این جملة از را بدن افزایش حجم و بدن زیبایی بودن،

 افزایش سطح عملکرد ورزشی یکی دیگر از علل استفاده از مواد دوپینگ می باشد.

 علوم، این روزافزون کشفیات از صحیحی استفاده کنار در داروسازی و پزشکی دانش پیشرفت با همگام اخیر سالهای در

 سودجویی این های عرصه از یکی .دهند می اشاعه جامعه در را داروها از نابجا استفاده سودجویانه افراد با ای عده متاسفانه

 استفاده موارد این ورای در سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادی، اهداف که است بوده آن ترویج و ورزش در داروها از غیر کاربرد

 .دارد )سایت دانشنامه رشد( وجود نابجا

 

 عوارض جانبی دوپینگ برای ورزشکاران 

 سیستم یک تحر چون عواملی بر تاثیر با فرد ورزشی عملکرد ارتقاء میزان در طبیعی غیر تغییرات ایجادمواد نیروافزا باعث 

 می عوامل سایر و خون حجم افزایش بعضاً و تستوسترون و رشد هورمون طبیعی غیر افزایش، عروق اتساع و خون فشار ، عصبی

 .(1393، شوند )رشیدلمیر

 یا اتیل های گروه یا گروه داشتن واسطه به شوند می تهیه خوراکی مصارف برای که یآندروژن _ کییآنابول های استروئید اغلب

 .(1393، رشیدلمیر)باشند  می سمی بسیاری کبد برای خود شیمیایی ساختمان در متیل

 مشخص ، گرفت صورت مرد کار اندام پرورش 20 روی بر 2012در سال   همکاران و تیمچه توسط که تحقیقی در همچنین

 سمی هپاتیت ساز زمینه تواند می (پمپ تی مکمل) تستوسترون ساز بهینه و آمینه اسید کراتین، قبیل از مکملهایی مصرف شد

 .(Timcheh-Hariri et al, 2012شود ) کبد های آنزیم آسیب و

 را محرک مواد و آمینه اسید مشتقات برخی و کراتین جمله از ورزشکاران بین در مرسوم های مکمل از ینوع همکاران و گاباردی

. از دیگر (Gabardi et al, 2007) اند دانسته رابدومیولیز و کلیه سنگ بیماری محرک را آنها و نموده اعالم سمی کلیه برای

 عوارض دوپینگ می توان به عوارض قلبی عروقی و روانی اشاره کرد.

، افزایش چربی های خون، بی  ازدیاد فشار خون احتباس آب و نمک در بدن، افزایش حجم خون، ملشا قلبی و عروقی عوارض

 سکته مغزی و  سکته قلبی نظمی ریتم قلبی، تغییر ابعاد قلب،

 بی خوابی ،خشونت و  تهاجمی ، بی ثباتی عاطفی، حالتپرخاشگری بیش از حد،  هیجان ،افسردگی از جمله عوارض روانی

 .، اختالالت شخصیت و وابستگی روانی به دارو اضطراب ،

 

 از دوپینگ  راهکارهای جلوگیری

 کنند می عنوان زمینه این در آموزش بهبود را نیروزا داروهای مصرف با مبارزه راه بهترین ( ۲۰۰۰ ) همکاران و ۱۰ یسالیس

(Yesalis, 2000 .)و مربیان ورزشی شامل آشنایی با تغذیه صحیح  برگزاری دوره های مختلف دانش افزایی ویژه ورزشکاران

ورزشکاران، عوارض جانبی مصرف مواد نیروافزا، پایبندی به اصول اخالقی و تاکید بر رقابت سالم می تواند بسیار مفید باشد. 

 همچنین تهیه و چاپ بروشور در خصوص عوارض دوپینگ توسط هیات های پزشکی ورزشی نیز می تواند سودمند باشد.

https://article.tebyan.net/1417/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://article.tebyan.net/1417/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://article.tebyan.net/3069/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://article.tebyan.net/3069/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://article.tebyan.net/8649/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8
https://article.tebyan.net/8649/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8
https://article.tebyan.net/7674/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
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  گیریث و نتیجهبح
دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا یکی از آسیب های اجتماعی می باشد که ضررهای جانی، مالی و فرهنگی زیادی را به شخص 

استفاده کننده و افراد و سازمان های مربوط به آن شخص وارد می کند. سازمان های ورزشی و محققین و دانشمندان علوم 

 ی از این آسیب، راهکارهای کاربردی زیادی را در نظر بگیرند.   ورزشی باید برای پیشگیر
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