


2بيـولـوجيـا الـرياضـة

SPORTS BIOLOGY



المنشطـات والـريـاضـة

Doping and sport



  المنشطــاتأنــواع:رابعا:

-العـقاقــير:االولالنوع:

(1)المركزيالعصبيللجهازالمنبهةالمنشطات:

شملوتالمنشطاتتعاطيبدايةومنذاستخداما ًاألكثرهي
:أهمهاعدةأنواع

-االمفيتامينAmphetamineلذاالشهيةيقللدواء

.الكآبةإلـىويؤديالوزنلتخفيفيستخدم

-الكوكايينCocaineالجهازتحفيزمنيرفعنباتوهو

يهبطثمومناستخدامهبدايـةفيالمركزيالعصبي
.نشاطه



-الكافيينCoffinوالقهوةالشايفيتوجدمادة

منهاقليلةنسبةعلىالمحافظةويجبوالكـاكـاو

12إلىنسبتهاوصولوعندالدمفي

،المنشطـاتمنتعدالدمفيسم/ميكروجرام

منهانسبةأقلعلىويتيحالشايأنوعلما
.سريعبشكلمنهاالتخلصالجسـمويمكن

-االفدرينEphedrineكمنبهتستخدممادة

اضيونالريويستخــدمهاالهوائيةالقصبةوتوسع

ترةفتستمرالتىاالنشطةفيالتحمللزيادة
.طويلةزمنية



-الــرياضىالمجــالفىاستخـدامها:

لسباحةاالعبيبعضبيناستخدامهاوينتشر

والسلةالقدموكرةوالدراجاتوالجري

المجالاألمرويتعدى،والمبارزةوالتنس

بينتالمنشطاهذهاستخداملينتشرالرياضي

وسائقيوالطالبوالطيارينالجنود

الشعورتقليلبغرضوذلكالسيارات

ة،طويللمدةالعملفيواالستمرارباإلجهاد

.كثيرةأضرارا ًالموادلهذهأنعلما ً



-ىالرياضالمجــالفىالســلبيتأثيرهــا:
-العصبياالضطراب.

-للعملالدمويةوالدورةالقلبلجهازطبيةمضاعفات
.القصوىبالحدود

-ىإلالرياضيبعرضمماالتركيزعلىالقدرةفقدان
.القراراتخاذعلىالقدرةفقدانوعلىالحوادث

-والعدوانيةالعصبيةالنفسيةاالمراض.

-العقاقيرلتلكاالدمان.

-المستمرالعصبىاالرق.

-طبيعيغيربشكلالوزنوانخفاضالشهيةفقدان.



(2)المركزيالعصبيللجهازالمهدئةالمنشطات:

يليماأشهرهامن:

-المورفينMorphineفياتالمستشفيللتخديريستخدم

.التقيؤيسببواستخدامه

-البثدينPethidinإلىيؤديالتخديرفييستخدم

.اإلدمان

-االتيفانAtivanالبثدينتأثيرنفسله.

-الفاليومValiumخطورةاقلوهوللتهدئةيستخدم

.اإلدمانليسببطويلةفترةويحتاج

-الكوديينCodeineأدويةبعضفيويوجدمهدئ

.والبردالسعال



-الرياضىالمجالفىاستخدامها:
السهامبالرمايةرياضاتفيالعقاقيرتلكوتستخدم

دمعثمومنالعصبيالجهازتهدئةعلىللعملوذلك

لىعالتصويبأثناءالراميأوالضاربيدارتعاش

الناتجمباأللالشعورلتقليلالمالكمينوكذلك،الهدف

عورالشسقفلرفعالخصممنالقويةالضرباتعن

قياموالالمنافسةمنالرياضييتمكنثمومنباأللم

الحدأوعلىالقضاءأطول،لفتراتشاقةبتدريبات

ابةاالصرغمالمنافسةمنالرياضيليتمكناأللممن

.المرضأو



-الرياضىالمجالفىالسلبيتأثيرها:

-وتحملهباأللمالشعورتقليل.

-ابقاتالمسبعضتحتاجهاالتياألعصابتهدئة
.والرهبةوالخوفاالرتجافوتقليل

-لداخالقراراتخاذوصعوبةالسيطرةفقدان
.الملعب

-صحيةمشاكلمنيسببهومااإلدمان
.ونفسيةواجتماعية

-الدمويالضغطهبوط.



(3)يةالدموالدورةكفاءةترفعالتيالمنشطات
:الدوريوالجهاز

ًومنًأمثلتها:

-ًًًبرورانولBroranol

-ًًًاسيبوتولولAsebetolol

-ًًًًالبيتالولLabetalol

ًوتستخدمًهذهًاألدويةًلعالج:-

ً_ًًًًًًًًًًًًًًارتفاعًالضغطًالدموي.

ً_ًًًعدمًانتظامًضرباتًالقلب.

_ًالصداعًالنصفي.



-الرياضىالمجالفىاستخدامها:

اتكمنشطالرياضيالنشاطفيوتستخدم

جانبيةآثارولهاالقصيرةللرياضات

تزيدالتيوهيخطيرةصحيةوأضرار

فيةالتاجيالدمويةواألوعيةالشرايينكفاءة

مماب،القلعملكفاءةتزيدوبالتاليالقلب،

عامة،الالبدنيةالالعبكفاءةرفععلىيعمل
.العامةصحتهعلىجدا ًخطيرةولكنها



-الرياضىالمجالفىالسلبيتأثيرها:

-ويالدموالضغطالقلبضرباتمعدلتقليل

-القلقلخفضالرياضيينعندتستخدم

الممارسةعندالتركيزوزيادةواالرتجاف
.لدمويةاوالدورةالقلبنشاطلتخفيفهالرياضيةا

-هالتأثيروذلكخطيرةجانبيةتأثيراتلها
.الدمويةواألوعيـةالقلبجهازعلىالمباشر

-رةوالدوللقلبالوظيفيةالقابليةتقليل
.نشاطهاتهبطألنهــاالدموية



(4)بنائيةمنشطــات:
-االندروجيناتأنواعهاأهممن(Andraogenic

Hormons)

-الناندرولونNandrolonحجممنتزيد

النزعةمنتزيدكماالبنيانوقوةالعضالت

ذلككيسمحبماالتنافسعلىوالقدرةالعدوانية
.أطوللفتراتشاقةبتدريباتبالقيام

-ميسترولونMestrolonالمادةاسمهو

.البروفيرونعقارداخلالموجودالفعالة



-بروفيرونProveronلمعالجةعالجياالبروفيرونيستخدم

القوةمستوىزيادةعلىيعملحيثالصحيةالمشاكلبعض

.التيستوستيرونمنشطعنبديال ًيستخدمالعضلية

-ميتنولونMetnolonوبناءالعضليةالقوةمستوىزيادة

.العضالت

-(الذكريالهرمون)تسترونtesteronةالكتللزيادةويستخدم

.العضلية

-الكورتزونCortezonجسمفيمحدودةبكمياتويوجد

زيـادةلويستخدم،الفمأوالحقنطريقعنتعاطيهويمكناالنسان

الدورةوالجسمفيالغذائيالتمثيلمنيزيدألنهالبدنيةالكفاءة

حبسبسبب(كاذبةزيادة)العضلةحجممنيزيدالمحيطيةالدموية
.العضليةالقوةزيادةبدونالعضلةفيواألمالحالسوائل



-الرياضىالمجالفىاستخدامها:
ما ًواستخداانتشارا ًالمنشطاتأنواعأكثرأحدوهي،

اباأللعدورةفيالالعبينبيناستخدامهاشاعوقد

نمودتزيأنهاالىتسميتهاسببوترجع،األولمبية

تالعضالحجمزيادةإلىوتؤديالعضليةاألنسجة

فيوالعضليةالقوةفيزيادةتسببحيثوقوتها

الماءسحبمنجزئيا ًالناتجالعضليةاألليافحجـــم

األثقالالعبيبعضويستخدمها،داخلهاواألمالح

مسابقاتفيوالرميوالمصارعةاألجساموكمال

.القوىالعاب



-ضىتأثيرها السلبي فى المجال الريا:

-والقلبدوالجلالكبدعلىسلبيةتأثيراتلها

الصماءالغددوجهازالدمويةوالدورة

-الحاالتبعضفيالعقمإلىتؤدي.

-يفتشوهاتتسببوالنموعلىتؤثر

.(كالتعملق)النسل

-األمراضبعضنموإلىتؤديقد
.السرطانية



(5)الببـتيديـــةالهـــرمونــات
Peptide Hormons:

بالغدةعالقةلهاالهرموناتهذه
Pitularty)النخامية gland)التي

حتت)الهايبوثالمسجهازعليهايسيطر

للغدةالرئيسيةالغدةوهي(المهاد
.هرموناتهاعلىوتسيطرالصماء



-الهــرمونـــاتهــذهأمــثلـهومن:
-تروفينكوناداهرمون(Gonada trophic Hormone (G.T.H:

الهرمونيالتوازنفيخلليسبب.

-يكوتروفينكورتهرمونAdino Cortico Trophic Hormone:

ؤثرويالنخاميةالغدةمنويفرزالكظريةالغدةلقشرةالمنشطالهرمونهو
الكظريةالغدةعلى

-ارثيرويوبيتينهرمون(Erythropoietin Hormone (E.P.H:

الجسمفيالحمراءالدمكرياتإنتاجزيادةإلىويؤديالكليتينفيينتج

-النموهرمونGrowth Hormone:

لناشئينلالحاالتبعضفييستخدمالنخاميةللغدةاألماميالفصمنيفرز
النموزيادةلغرض



-الرياضىالمجالفىاستخدامها:

بةبالنسالعضالتوقوةحجملزيادةتستخدم
,HGH)لهرمونات HCG)،فيوالمساعدة

اجلالعبالشفاءيسمحبماالجسمأنسجةإصالح

علىالدمقدرةولتحسين،والتدريباالصابةمن

علىالرياضيقدرةثمومناألكسجينحمل

تخدمهاويس،أطوللفتراتشاقةبتدريباتالقيام

عةوالمصاراألجساموكمالاألثقالالعبيبعض
.القوىألعابفيوالرمي



-ضىالرياالمجالفىالسلبيتأثيرها:
-حيثالبلوغسنقبلاستخدامهوعندعديدةمخاطرله

النهاياتغلقإلىيؤديأو(Giant)العملقةإلىيؤدي

.النموويوقفأوانهاقبلالعظمية

-يثحعليهاالسيطرةالصعوبةمنجانبيةمضاعفاتله

تنموحيثالبالغينعندالعظامنموتشوهمرضيسببأنه
.اعتياديغيربشكلاألسفلوالفكاألطراف

-الدمفيالسكرنسبةزيادةإلىيؤدي.

-اتاضطرابإلىإضافةالحساسيةحاالتبعضيسبب
.أخرى



(6)المـــــدرات:
اسيتازوالمايدوتشملAsetazolamaid

ميرساليل،Clortaledonكلورتاليدون،

Merselelتالحاالبعضعالجفيوتستخدم

والذياألنسجةمنالسوائللطردالمرضية

ةعبارهي،أيضا ًاألمالحفقدانيصاحبه

وائلالسنسبةخفضعلىتساعدمنتجاتعن
.الجسمفي



-الرياضيالمجالفياستخدامها:
لألغراضفتستخدم:

1-طلبتتالتياأللعابفيالوزنتخفيضلغرض

،المالكمة)وزنيهفئاتوفقالرياضيمشاركة

ةالمشاركللرياضييتيحمما(المصارعة،األثقال

.القانونيغيروالكسبوزنهمناخفوزنضمن

2-تظهرالوحتىالجسممنالمنشطةالموادطرد

بطوالتالفيالطبيالفحصخاللالمحظوربالتركيز

.االولمبية



-الرياضىالمجالفىالسلبيتأثيرها:

-والنحولالعامالضعفإلىتؤدي

.البدنيةالقابليةوانخفاض

-جفافالإلىيؤديالسريعالسوائلنقصان

للعملضروريةالسوائلالنوالتيبس

لالسوائأنعلما ً،الخالياداخلالوظيفي

والدوارالموتإلىتؤديقدالشديدة
.كليةالوتلفوالغثيانوالصداعوالتشنجات



-الصناعيةالمنشطات:الثانىالنوع:

الصناعيةالتنشيطوسائلاستخدامهو

Doping methodsالوسائلويستخدم

،بدنيةالالكفاءةرفعلغرضاالتيةالصناعية

وبينبالهيموجلالمشبعالدمنقلفكرةظهرت

الدورةانتهاءوبعد1948عامالمؤكسد

إلىيؤديوالذي،إنجلترابلندناألوليمبية

الخاليابالغذائيالتمثيلعملياتكفاءةزيادة

.الطاقةزيادةوبالتالي



نقلياتعملعنشيئا ًالعالميسمعلمالفترةهذهوبعد

العالمفوجئحتى،الرياضيالمجالفيالدم

يرينفالسي)الفنلنديالقوىالعابالعبباعتراف

1972)“Lasi Firien”الفضيةالميداليةصاحب

هذااعترافتمولقدمتر1500سباقمونتلايربدورة

منضتدخلوالتي،الطريقةلهذهباستخدامهالالعب

غيرالفوزأيضا ًاستهدفتحيث،المنشطات

الصعوبةمنالطريقةهذهانعلما،المشروع

.أكتشافها

ينالالعبأوالمدرباعترافخاللمناكتشافهاويتم

.النقلعمليةكشفأو



-يأتيماالطريقةهذهأضرارواهم:

-هابالت)مثلالخطيرةاالمراضنقلفيتساهم

(سبةالمكتالمناعةنقصومرضالفيروسيالكبد

يصحبشكلالمسحوبالدميحفظلمأذاوذلك

عندلالمراضناقالوسطايكونانيمكنلذا
.لالعباعطاءهأعادة

-اءالحمرالكرياتبتكسراالصابةإلىيؤدي

ييؤدأوالمنقولالدمتطابقعدمحالةفيللدم
.متطابقكانأذاالحساسيةإلى



-الـــدمنـقلعـملية:
لدمانقلمناألساسيةالفكرةتستهدف

الدممنمعينةبنسبةالمتسابقتزويد

شاطنفيلزيادةالتوصلبهدفالمؤكسد

"يزمالميتابول"األيضعملياتوفاعلية

الطاقةعلىالحصوليمكنحتى
.وجهأكملعلىالمجهودألداءالالزمة



دةزياإلىأيضا ًالدمنقلعملياتوتؤدي

االخاليإلىالدممنالوارداألكسجينكمية

لخاليااتلككفاءةزيادةإلىبالتالييؤديمما

.لألداءالمطلوبةالطاقةإنتاجفي

الدمنهيموجلوبيفيكبيرةزيادةإلىيؤديكما

تصلقدالتىاالوكسجينيةالكفاءةزيادةوبالتالي

فيالداخلةالمواداستخدامويمكن%25إلى

تالفيل(الخالياتركيز)مركزبشكلالدمتركيب
.مويالدالضغطارتفاعوبالتاليالدمحجمزيادة



همانطريقتيعلىأساسا  الدمنقلعمليةوتتم:

آلخرفردمنالدمنقل:
وأنيجبآخربشخصالطريقةهذهفيويستعان

مرادالالالعبأوالشخصدمفصيلةنفسيحمل

منالدمسحبيتموبحيث،إليهالدمنقل

ةحراردرجةفيالدمحفظويتماألولالشخص

نقلهثم"الصفرتحتدرجة50حوالي"معينة

وعدمقبلالالعبإلىالوريديالحقنطريقعن
.محددةبساعاتالسباق



2–لنفسهالالعبمنالدمنقل:

500بينيتراوحمابسحبالطريقةهذهوتتم–
قبلةمعينفترةقبلالالعبمندم/مليلتر750

هذهوتعدالمنافسةأوالبطولةمنأشهرأربعة

.الجسملتعويضكافيةالمدة

ميت،ثمخاصةبطرقالدمهذامعالجةتتمثم

50جدا ًمنخفضةحرارةدرجةفيبهاالحتفاظ

بلقبهالالعبحقنيعادثمالصفرتحتدرجة
.حددةمبساعاتالسباقموعد



كافةطتنشيإلىتؤديالفردمنالدمسحبعملية

يضتعوبهدفالجسمفيالفسيولوجيةاألجهزة

إفراززيادةطريقعنوذلك،المسحوبالدم

،ىالكلفوقالغدةوأهمها،بالجسمالصماءالغدد

تعادةاسعلىالجسموقدرة،القلبضرباتزيادة

ةمرالحقنحالةوفي،لهالعاديةاللتراتعدد

يتم،باألكسجينوالمشبعالمسحوببالدمأخرى

يناألكسجمنإضافيةبكميةالجسممدعمليا ً

يادةوزبالخالياالغذائيالتمثيلكفاءةزيادةو
.عنهالناتجةالطاقة




