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DESCRIERE

Steroizii anabolizan¡i sunt deriva¡i sintetici cu
efecte asemånåtoare hormonului sexual masculin –
testosteron. Termenul de steroid este termenul ge-
neric dat compu¿ilor care con¡in în structura lor un
nucleu sterolic (nucleul de bazå din structura
colesterolului). Denumirea corectå a acestei clase
de substan¡e de abuz este „STEROIZI ANDRO-
GENICI-ANABOLIZANºI“ ¡inând cont de structura
chimicå ¿i de efectele androgenice (favorizarea
caracterelor masculine) ¿i anabolizante (favorizarea
dezvoltårii musculare) pe care le produc.

Cu toate acestea, denumirea uzualå este de
steroizi anabolizan¡i, iar denumirile de stradå sunt:
„Arnolds“, „gym candy“, „pumpers“, „roids“,
„stackers“, „weight trainers“, „juice“.

Steroizii anabolizan¡i au fost sintetiza¡i în anii ’30
pentru tratarea hipogonadismului, afec¡iune în care
testiculele nu produc suficient testosteron pentru o
cre¿tere, dezvoltare ¿i func¡ionare sexualå normalå.
Utilizarea medicalå principalå a acestora este trata-
mentul întârzierilor de cre¿tere, al unor tipuri de im-
poten¡å, al cancerului de sân sau al pierderilor în
greutate datorate infec¡iei cu HIV sau altor boli. De
asemenea, sunt folosi¡i de cåtre medicii veterinari
pentru a favoriza cre¿terea în greutate ¿i vigoarea
animalelor (pisici, câini, vite ¿i cai) ¿i pentru tratarea
anemiei.

În 1929 a fost pus la punct primul procedeu de
ob¡inere a unui extract potent din testicule de taur,
iar în 1935 acest extract a fost ob¡inut într-o formå
purificatå. Un an mai târziu, trei cercetåtori pe nume
Ruzicka, Butenandt ¿i Hanisch au sintetizat simultan
acest compus, testosteron, pornind de la colesterol.
Acesta a fost primul steroid anabolizant ob¡inut
vreodatå ¿i stå la baza tuturor deriva¡ilor care se
folosesc aståzi în medicinå.

În 1936, testosteronul a fost folosit într-un experi-
ment care a demonstrat cre¿terea excre¡iei de azot
¿i cre¿terea masei corporale a unui câine castrat,
cåruia i s-a administrat testosteron. Existå informa¡ii

conform cårora, în perioada Råzboaielor Mondiale,
solda¡ilor germani le-au fost administra¡i steroizi
anabolizan¡i, înså aceste informa¡ii sunt nedocumen-
tate. Mai târziu au fost fåcute experimente pe oameni
¿i s-a demonstrat astfel efectul anabolizant potent al
testosteronului.

În perioada 1948-1954, compania farmaceuticå
„Searle and Ciba“ a experimentat mai mult de o sutå
de deriva¡i sintetici de testosteron ¿i analogi similari.
La Olimpiada din 1956, halterofilii sovietici au
ob¡inut rezultate excep¡ionale dupå administrarea
unei substan¡e de sintezå similare testosteronului.
La pu¡in timp dupå aceasta, John Zeigler, medicul
echipei na¡ionale de halterofili a Statelor Unite, a
dezvoltat primul steroid anabolizant menit så „în-
tåreascå“ atle¡ii. Toate acestea au determinat, la scurt
timp, utilizarea steroizilor anabolizan¡i ¿i de cåtre
al¡i sportivi.

Abuzul de steroizi s-a råspândit atât de mult
printre sportivi încât a afectat rezultatele compe-
ti¡iilor. Din acest motiv, din anul 1975, aceste sub-
stan¡e au fost interzise atle¡ilor care participau la
Jocurile Olimpice.

Din anul 1991, steroizii anabolizan¡i au devenit
substan¡e controlate, la fel ca ¿i amfetaminele ¿i
glutetimida. În prezent abuzul de steroizi este larg
råspândit (în 2004 se estima la 1.084.000 numårul
de americani care au utilizat steroizi anabolizan¡i),
constituind o problemå alarmantå datoritå cre¿terii
continue de-a lungul anilor, dar ¿i datoritå faptului
cå sunt destul de u¿or de procurat, fiind comer-
cializa¡i chiar ¿i în suplimentele nutritive sub formå
de precursori de steroizi (ex. de hidroepiandrosteron
DHEH, androstenodiona).

O altå categorie de persoane despre care se ¿tie
cå sunt utilizatori de steroizi anabolizan¡i sunt aceia
a cåror ocupa¡ie necesitå for¡å fizicå måritå: gårzi
de corp, muncitorii în construc¡ii ¿i chiar militarii
de cårierå.

Cea de-a patra categorie de persoane care
abuzeazå de steroizii anabolizan¡i este constituitå
din persoanele care anterior au fost supuse unor
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abuzuri fizice sau sexuale. Ele recurg la aceastå me-
todå pentru a se proteja, având convingerea cå dacå
sunt mai corpolente, mai puternice, mai intimidante
sau mai neatractive vor descuraja alte abuzuri. Sta-
tistic s-a demonstrat cå antecedentul unui viol a
condus la dublarea numårului de femei culturiste
care abuzeazå de steroizi.

A cincea categorie de persoane care abuzeazå de
steroizi este constituitå din adolescen¡ii care au un
comportament bazat pe asumarea de riscuri înalte, cum
ar fi: conducerea automobilului în stare de ebrietate,
utilizarea armelor, abuzul de substan¡e ilicite, etc.

Pe pia¡a steroizilor anabolizan¡i existå ¿i o varie-
tate de subs¡ante non-steroidiene. Acestea se utili-
zeazå în diferite scopuri:

– ca alternativå a steroizilor anabolizan¡i:
clenbuterolul, hormonul de cre¿tere uman,
insulinå, factorul de cre¿tere asemånåtor
insulinei, gama-hidroxibutirat (GHB);

– pentru a diminua efectele adverse pe termen
scurt ale consumului de steroizi anabolizan¡i:
eritropoietina, gonadotropina chorionicå
umanå (HCG), tamoxifen;

– pentru a masca (disimula) consumul de ste-
roizi anabolizan¡i;

– diuretice (ex. spironolactona, furosemid) care
mic¿oreazå concentra¡ia urinarå a steroizilor
anabolizan¡i prin diluare;

– agen¡i uricozurici (Probenecid) care mic¿o-
reazå excre¡ia steroizilor anabolizan¡i inurina;

– epitestosteronul care reduce detec¡ia utilizårii
testosteronului prin modificarea raportului
testosteron/epitestosteron.

În Statele Unite se comercializeazå în magazine ca
suplimente nutritive, unii precursori metabolici ai
testosteronului sau ai nandrolonului ¿i se elibereazå
fårå prescrip¡ie medicalå. Printre ace¿tia se numarå:

– androstenediona;
– androstenediol;
– norandrostenediona;
– dehidroepiandrosteron (DHEA), care în orga-

nism pot fi converti¡i la testosteron sau deri-
va¡i înrudi¡i.

Nu se ¿tie exact dacå ei induc cre¿terea masei
musculare, dar cantitå¡i însemnate de suplimente
steroidice determinå cre¿terea substan¡ialå a nivelelor
de testosteron în corp, producând acelea¿i efecte
secundare ca ¿i steroizii anabolizan¡i.

Majoritatea steroizilor anabolizan¡i sunt deriva¡i
de testosteron. Corpul uman produce testosteron în
mod fiziologic: la bårba¡i în testicule, iar la femei în
ovare sau în alte ¡esuturi. Testosteronul secretat în
mod fiziologic are poten¡a relativ reduså ¿i este rapid
metabolizat de ficat. Astfel, modificarea moleculei

de testosteron prin hidroxilare cre¿te poten¡a relativå
(ex. nandrolonul), esterificarea determinå scåderea
vitezei de eliberare în circula¡ia sanguinå (ex.
cypionat de testosteron), iar transformarea grupei
ceto în grupa hidroxil alcoolicå în pozi¡ia C17 mic-
¿oreazå metabolizarea prin efectul de prim pasaj
hepatic, ceea ce face posibilå administrarea pe cale
oralå (ex. stanozolul). Modificårile structurii testos-
teronului pot så afecteze ¿i metabolizarea acestuia
la estrogen sau la metabolitul lui androgenic mai
potent, dihidrotestosteronul (DHT).

Prin diferite modificåri ale structurii chimice s-a
încercat accentuarea anumitor ac¡iuni, înså efectele
anabolice nu au putut fi complet separate de cele
androgenice. De exemplu, androgenii care nu pot fi
aromatiza¡i (ex. dianabol, masteron) nu se pot meta-
boliza la estrogen, ceea ce conduce la diminuarea
efectelor secundare estrogen-dependente, cum ar fi
ginecomastia. Androgenii care nu pot fi redu¿i (ex.
oxandrolon, oximetolon) nu se pot metaboliza la dihidro-
testosteron ¿i de aceea, de¿i au poten¡å mai micå, au un
raport al efectelor anabolice/androgenice mai bun.

FORME DE PREZENTARE ªI COMERCIALIZARE

Steroizii anabolizan¡i utiliza¡i în scop medical pot
fi administra¡i pe mai multe cåi: injectabil intra-
muscular sau subcutan, oral, implantarea de pelete
subcutan sau aplicarea pe piele a unor geluri, creme
sau plasturi. Acelea¿i cåi de administrare sunt utili-
zate ¿i de persoanele care folosesc abuziv steroizii
anabolizan¡i, cele mai frecvent utilizate fiind ad-
ministrarea injectabilå ¿i cea oralå.

– administrare oralå – Anadrol (oximetolon),
Oxandrin (oxandrolon), Dianabol (metan-
drosteron), Winstrol (stanozol);

– administrare injectabilå – Deca-Durabolin
(nandrolon decanoat), Durabolin (nandrolon
fenpropionat), Depo-Testosterone (testosteron
cypionat), Equipoise (boldenon undecilenat)
– produs veterinar;

– administrare dermicå – plasturi – Testoderm
(testosteron); geluri – Androderm (testosteron);
creme – BioEntopic 5% Testosterone Cream;

– administrare subcutanå – implanturi –
Synovex-H implanturi (testosteron ¿i estradiol);

– administrare nazalå – spray – Sytenhance
Testosterone Spray, Andro Spray, Syn-Test
Testosterone Oral Spray.

MODALITÅºI DE CONSUM

Existå mai multe modalitå¡i de dozare a stero-
izilor anabolizan¡i în scopul ob¡inerii efectului
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maxim dorit în perioada competi¡iilor sportive, al
reducerii apari¡iei efectelor adverse, al întârzierii
instalårii toleran¡ei ¿i pentru a împiedica detec¡ia
acestora în probele biologice.

1. „Cycling“ – administrarea ciclicå
Acest termen descrie alternan¡a perioadelor de

utilizare a steroizilor anabolizan¡i („on cycle“) cu
perioade în care fie nu se utilizeazå deloc, fie se
folosesc doze foarte mici („off cycle“). Durata unui
ciclu este de 6 pânå la 12 såptåmâni.

 2. „Stacking“ – administrarea concomitentå
Acest termen descrie administrarea concomitentå

a doi sau mai mul¡i steroizi anabolizan¡i. Preparatele
injectabile pot fi asociate cu cele orale, la fel ca ¿i
steroizii cu perioadå scurtå de ac¡iune cu steroizii
cu perioadå lungå de ac¡iune. Acest tip de adminis-
trare nu se întâlne¿te în practica medicalå.

3. „Stacking the Pyramid“ – administrarea pira-
midalå concomitentå

Acest termen este utilizat pentru a descrie o ad-
ministrare concomitentå a mai multor tipuri de
steroizi, dar cu cre¿terea progresivå a dozelor ¿i
adåugarea treptatå a altor steroizi în prima parte a
ciclului, urmatå de scåderea treptatå a dozelor ¿i
scoaterea treptatå a steroizilor din amestecul ad-
ministrat, în partea a doua a ciclului. Se crede cå
acest regim asigurå efectul optim dorit ¿i scade
probabilitatea de detec¡ie a steroizilor anabolizan¡i.

Dozele de steroizi anabolizan¡i abuza¡i sunt func-
¡ie de efectul urmårit. În cazul sportivilor, acestea
variazå ¿i func¡ie de sportul practicat: atle¡ii de rezis-
ten¡å 5-10 mg/zi, sprinterii de 1,5-2 ori mai mult,
iar halterofilii ¿i culturi¿tii de 10 pânå la 100 de ori
mai mult. În cazul persoanelor care abuzeazå de
steroizi, dar nu sunt sportivi, se constatå cå dozele
utilizate de femei sunt mai mici decât cele utilizate
de bårba¡i.

ACºIUNE TOXICÅ

Steroizii anabolizan¡i ac¡ioneazå la nivelul siste-
mului limbic determinând cre¿terea agresivitå¡ii ¿i
asupra hipotalamusului, care controleazå meta-
bolismul bazal.

Ac¡iunea anabolicå constå în:
– îmbunåtå¡irea utilizårii proteinelor ingerate;
– favorizarea sintezei proteice;
– favorizarea arderii gråsimilor;
– cre¿terea nivelului de hemoglobinå ¿i a numå-

rului de celule ro¿ii;
– favorizarea reten¡iei de calciu în oase;
– scåderea excre¡iei de sodiu, potasiu ¿i calciu.
 Efectele secundare ale consumului de ana-

bolizan¡i:

1. Efecte androgenice:
– Modificåri de libidou, scåderea fertilitå¡ii, scå-

derea hormonilor luteinizan¡i ¿i a hormonilor
care stimuleazå foliculul;

– Cre¿te agresivitatea ¿i apetitul sexual, ceea ce
determinå uneori comportamente sexuale
aberante sau porniri criminale;

– Doar la bårba¡i: impoten¡a în cazul utilizårii
repetate sau cronice, atrofie testicularå, cre¿-
terea sânilor (ginecomastie), mårirea prostatei,
diminuarea producerii de spermå, chelire pre-
maturå;

– Doar la femei: masculinizare/hirsutism (cre¿-
terea excesivå de pår pe fa¡å ¿i corp) îngro-
¿area vocii, mårirea clitorisului, dereglarea ci-
clului menstrual (supresia func¡iei ovariene
¿i a menstrua¡iei), mic¿orarea sânilor, sindrom
polichistic ovarian. Efectele de masculinizare
observate la femei nu sunt reversibile!

– Copii: închiderea prematurå a centrului
epifizic de cre¿tere a oaselor lungi (la adoles-
cen¡i) ceea ce duce la oprirea cre¿terii; puber-
tate prematurå în cazul fetelor.

 2. Efecte asupra sistemului cardiovascular:
– Cre¿terea presiunii arteriale, scåderea HDL,

eritrocitoza, hipertrofie miocardicå, aritmii,
tromboze.

– Cre¿terea riscului de aterosclerozå prin aso-
cierea disfunc¡iei endoteliale cu un profil
aterogenic al lipidelor sanguine (scade HDL);

– Scåderea (20-27%) HDL-colesterol ¿i cre¿-
terea presiunii arteriale diastolice dupå utili-
zarea steroizilor anabolizan¡i pe o perioadå
de 8 såptåmâni.

 Consumul de steroizi este asociat cu hipertensiune,
ischemie miocardicå ¿i moarte cardiacå subitå chiar ¿i
la consumatorii mai tineri de 30 de ani.

3. Efecte hepatice (func¡ionale/structurale):
– Hepatotoxicitate (alterarea testelor func¡ionale

hepatice)/icter;
– „Peliosis hepatic“ atunci când în ficat se for-

meazå chisturi de sânge care se pot rupe cu
producerea de hemoragii interne;

– Neoplasm.
4. Efecte psihologice – comportamentale:
– Oscila¡ii ale stårii suflete¿ti, agresivitate, ner-

vozitate, iritabilitate, mânie, depresie, absti-
nen¡å, dependen¡å (nu to¡i steroizii ana-
bolizan¡i cresc iritabilitatea ¿i agresivitatea);

– Cauza directå a unor modificåri semnificative
ale profilului personalitå¡ii;

– Scåderea semnificativå a autocontrolului
agresivitå¡ii comparativ cu perioada ante-
rioarå consumului.
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5. Efecte dermatologice:
– Acnee, alopecie;
– Seboreea pårului ¿i a pielii;
– Hirsutism;
– Scåderea elasticitå¡ii pielii prin afectarea cola-

genului.
6. Efecte la nivelul sistemului musculo-scheletic:
– Încordare muscularå ¿i crampe;
– Cre¿terea riscului de întindere sau rupturå

muscularå.
7. Afectarea sarcinii:
– Steroizii pot afecta dezvoltarea fetusului în

perioada sarcinii.

MORTALITATE

Cele mai severe consecin¡e ale abuzului de
steroizi anabolizan¡i pe termen lung sunt cele la ni-
velul sistemului cardiovascular. Rata mortalitå¡ii în
rândul halterofililor de elitå, dupå ce s-au låsat de
sport, a fost 12,9% comparativ cu 3,1% în cazul
popula¡iei control.

Cauzele deceselor în rândul halterofililor includ:
– sinuciderea;
– infarctul miocardic;
– coma hepaticå;
– limfomul non-Hodgkinian.
În concluzie, consumul de steroizi anabolizan¡i

este asociat cu un risc crescut de moarte violentå
cauzatå de comportament impulsiv, agresiv sau de
simptome depresive.

Administrarea injectabilå asociatå cu folosirea în
comun a acelor poate determinå:

– hematoame, infec¡ii, fibrozå;
– cre¿terea riscului de contaminare cu HIV, he-

patitå B sau C;
– endocardita infec¡ioaså, abcese la locul in-

jectårii.

RISCURILE UTILIZÅRII PE TERMEN LUNG

Riscurile asupra sånåtå¡ii, asociate dozelor tera-
peutice de testosteron, administrate pe termen lung
¿i dozelor suprafiziologice cronice de steroizi ana-
bolizan¡i nu sunt cunoscute în totalitate. Cele mai
severe consecin¡e ale consumului pe termen lung
de steroizi anabolizan¡i sunt cele de la nivelul siste-
mului cardiovascular:

– hipertrofia ventriculului stâng;
– împiedicarea umplerii diastolice;
– aritmie;
– risc crescut de infarct miocardic acut ¿i moarte

subitå.

Consumul cronic de steroizi anabolizan¡i repre-
zintå un factor etiologic pentru unele neoplasme:

– tumori hepatice;
– carcinom renal;
– tumori testiculare;
– cancer de prostatå.
Rata mortalitå¡ii este de 4-6 ori mai mare în cazul

consumatorilor cronici de steroizi anabolizan¡i decât
în cazul non-consumatorilor.

INTOXICAºIA ACUTÅ

Manifestårile clinice ale intoxica¡iei acute cu
steroizi anabolizan¡i sunt:

– anxietate;
– agita¡ie;
– depresie, în cazuri rare manifeståri psihotice.

INTOXICAºIA CRONICÅ

Consumatorii cronici de steroizi anabolizan¡i
prezintå:

– Aspect fizic: hipertrofie muscularå, hirsutism
¿i îngro¿area vocii la femei;

– Piele: acnee, chelie ¿i urme de injectare în fese,
coapse sau mu¿chiul deltoid;

– Sâni: ginecomas¡ie la bårba¡i ¿i atrofia sânilor
la femei;

– Genito-urinar: atrofie testicularå la bårba¡i ¿i
hipertrofia clitorisului la femei.

Un procent însemnat dintre persoanele care abu-
zeazå de steroizii anabolizan¡i devin dependente de
ace¿tia, fapt dovedit de continuarea administrårii
acestora în ciuda problemelor fizice, a efectelor ne-
gative asupra rela¡iilor sociale, a nervozitå¡ii ¿i
iritabilitå¡ii.

Steroizii anabolizan¡i administra¡i prelungit pro-
duc dependen¡å fizicå ¿i psihicå. Cu fiecare ciclu
steroidic început se administreazå doze mai mari,
iar efortul fizic depus este mårit.

Unele studii au demonstrat un efect euforizant
al steroizilor anabolizan¡i, mai mic decât cel produs
de cocainå sau de opioide.

Dependen¡a fizicå apare odatå ce corpul se adap-
teazå la medicamentul sintetic, moment în care este
întreruptå produc¡ia normalå de testosteron. Când
administrarea anabolizan¡ilor este întreruptå apare
o perioadå de retragere a hormonului natural mani-
festatå prin urmåtoarele simptome:

– depresie severå;
– obosealå;
– anxietate;
– impoten¡å sexualå ¿i lipsa respectului de sine;
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– în cazuri extrem de rare pot apårea reac¡ii
psihotice.

Pentru a diminua aceste suferin¡e, utilizatorii de
steroizi iau medicamente care modificå dispozi¡ia,
starea sufleteascå sau î¿i administreazå mai mul¡i
steroizi.

Studiile pe animale (hamsteri) au demonstrat cå
indivizii cu niveluri endogene scåzute de testosteron
(femei, adolesceni¡, båtrâni) sunt mai pu¡in pre-
dispu¿i la abuzul de steroizi anabolizan¡i, iar indi-
vizii care efectueazå o activitate fizicå intenså (care
favorizeazå cre¿terea secre¡iei endogene de testos-
teron) sunt mai predispu¿i så dezvolte dependen¡å
de androgeni.

 Sindromul de abstinen¡å se manifestå prin
urmåtoarele simptome:

– modificåri de dispozi¡ie;
– obosealå;
– nervozitate cu comportament violent;
– agita¡ie ¿i depresie;
– pierderea apetitului ¿i dorin¡a de a continua

administrarea de steroizi.
Cel mai periculos simptom al abstinen¡ei este

depresia, deoarece aceasta conduce uneori la ten-
tative de suicid. Unele dintre simptomele depresive
netratate pot persista pe o perioadå de un an sau
chiar mai mult de la oprirea consumului.

TRATAMENTUL INTOXICAºIEI CRONICE

Cuno¿tin¡ele actuale în acest domeniu se bazeazå
pe experien¡a unui numår restrâns de doctori care
au tratat pacien¡i abstinen¡i de steroizi.

S-a constatat cå „terapia suportivå“ poate fi
suficientå în unele cazuri. Pacien¡ii sunt informa¡i
despre simptomele pe care le resimt în perioada de
abstinen¡å ¿i sunt evaluate inten¡iile lor sinuciga¿e.
În cazul unor simptome severe sau prelungite este
necesar tratamentul medicamentos ambulatoriu sau
spitalizarea.

Medicamentele utilizate reechilibreazå sistemul
hormonal. De asemenea, se folose¿te ¿i medica¡ia
simptomaticå: antidepresive pentru tratarea de-
presiilor ¿i analgezice pentru tratarea durerilor de
cap, durerilor musculare ¿i articulare. În unele cazuri
poate fi utilå ¿i terapia comportamentalå.

 Încercårile de prevenire a abuzului de steroizi
anabolizan¡i constau în campanii de informare a
elevilor ¿i studen¡ilor asupra efectelor adverse ¿i în
depistarea consumului prin teste de laborator. Pentru
a fi eficiente, programele educa¡ionale pentru tineri
trebuie så fie credibile, echilibrate, så prezinte atât
riscurile, cât ¿i beneficiile steroizilor anabolizan¡i.
Altfel, dacå în cadrul programelor se prezintå doar
efectele adverse, ele nu îi conving pe tineri, ace¿tia
råmânând cu impresia cå ei personal nu pot fi afecta¡i.

Sursa: sfatulmedicului.ro


