


2بيـولـوجيـا الـرياضـة

SPORTS BIOLOGY



4-أنحاثواألبالدراساتتشيرحيثالعضليةالقوةزيادة

لرياضىلالعضليةالقوةمنترفعالغذائيةالمكمالتبعض

بأن2003الدراساتاحدىأكدتالمثالسبيلعلى،

ةالقوملحوظبشكلتزيدأنيمكنالكرياتينمكمالت
.األثقالرفعرياضةفىتناولهاتمماإذاالعضلية

5-ويلةطلفترةالبدنيالعملعلىوالقدرةالتحملزيادة
.التنفسيالدوريالجهازكفاءةوزيادة

6-الجهدبعداالستشفاءوسرعةالطبيعيةالحالةاستعادة
.الشديدالبدني

7-اولهاتنعندالمناعةقوةوتزيدالغذائيالتمثيلتزيد
.مقننبشكل



المنشطـات والـريـاضـة

Doping and sport



طبيةالالعقاقيروتعاطيالستخداماإلنسانمحاوالتترجع

دفالهكانولقد،بعيدزمنإلىالمنشطاتأنواعمنكنوع

دوالجهالعطاءوزيادةرفعهوالزمنمنالفترةتلكفي

المثاللسبيوعلى،الطبيعيةالحدودعنوالرياضيالبدني

فيدوبالتحديالرياضيالمجالفيالمتخصصينيشير

أنىإلالرياضةوفسيولوجياوالطبالتدريبعلممجاالت

يونانالفيالرياضيينأنإلىأشارواقدالقدماءالفالسفة

عضببتعاطيقامواقداألوليمبيةاأللعابوخاللالقديمة

اإليجابييروالتأثالبدنيةالكفاءةمستوىرفعبهدفالنباتات

المراجعتشيركما،والبدنيالرياضيالمستوىعلى

خدموااستقد،األمريكيةالقارةووسطجنوبأنإلىالقديمة
.الهدفلنفسالمختلفةالعقاقيرمنمجموعة



كلمةظهرتم1889عاموفي“Dop”ألول

فهاتعريتمحيث،اإلنجليزيالقاموسفيمرة

المخدرةالموادمنخليطعنعبارةأنهاعلى

،الوقتذلكفيالسباقجيادمعوالمستخدمة

تمالتاريخهذاعلىسنواتعدةمروروبعد

ةهنبالمالموادجميععلىاالصطالحهذاتعميم

معمراألأولفيتدريجيا ًاستخدامهاتموالتي،

معاالستخدامتمذلكبعدثم،والكالبالجياد
.اإلنسان



 المنشطتعريف:اولا:
بواسطةمادةأيةاستعمالهوالمنشط

اللجنةتحرمهاوالتيالرياضيين

والتي(الطبيةاللجنة)الدوليةاألولمبية

طا ًنشاالالعبنشاطتزيدأنشأنهامن

ريقةبطينافسيجعلهمماطبيعيغير
.شـريفةغيرأوعادلةغير



-المنشطةالعقـاقـير:
أحياناربماأوالجسمعنغريبةموادهي

،عيةطبيغيربكمياتتؤخذ،طبيعيةمواد

ياقةاللرفعفيتساهممعتادةغيروبطرق

ذلكلىإإضافة،طبيعيغيربشكـلالبدنية

تيال(النفسيةالتأثيرات)منتشملهما

التنويمكومستواهاالبدنيةاللياقةعلىتؤثر
.وغيرهالمغناطيسي



-األولمبيةاللجنةتحريماسباب
:المنشطاتاستعمالالدولية

-هاألننفسهالرياضيسالمةعلىالمحافظة

ةسلبيآثارولهاالرياضيينبصحةتضر
.الموتحدالىتصلوخطيرة

-ئةمتكافغيرمنافسةيعنياستعمالهاألن.

-خداعوالالغشمننوعا ًتعتبربالتأكيدوهي

المنافسةفيواألخالقالقيممعوتتنافى
.الشريفةالرياضية



األلمانيالرياضيالتحادتعريف–أ:

دالمواعنعبارة)بأنهاالمنشطاتتعرف

بهدفاستخدامهايتمالتيالصناعية

البدنيبالمستويالرتفاعمحاولة

يرغبوسائلالستعانةخاللمنوالرياضي

قنالحطريقعنالستخدامويتم،طبيعية

المسابقاتمواعيدقبلالفمطريقعنأو

المشروعغيرالكسبوبهدفخاللهاأو
.(للبطولت



التابعةالطبيةاللجنةتعريف–ب

:الدوليةاألوليمبيةللجنة

الدوليةاألوليمبيةباللجنةالطبيةاللجنةوضعت

فيتالخاللهمنحاولتوالذي،التاليالتعريف

لمواداكثرةعنالناتجةوالمشاكلالصعوباتكل

،والممنوعةالمستخدمة

عليهانصتالتيالموادتلك)هيالمنشطات

وطالبت1976عامالدوليةاألوليمبيةاللجنة
(الرياضيالمجالفياستخدامهابتحريم



اآلتيةالموادعليواحتوت:

1–سالنفاإلثارةوزيادةتنشيطعليتعملالتيالمواد

.األمفيتامينمثلحركية

2–مثلالسمبثاوىالجهازتنشيطعليتعملالتيالمواد

.اإلفدرين

3–والكورامينمثلالمركزيالعصبيالجهازمثيرات

.األستركنين

4–لمباألاإلحساسعدمعليتساعدالتيوالمخدرةالمواد

.الكوديينمثل

5–الميثاندوينمثلسترويدأنابول.

6-اإلبتنائيالسترويد"هرمونات".



الرياضىالمجــالفىالمنشــطتعريــف-ج:

الجسميدخلدواءأومادةكلهو)بأنهيعرف

أوتالعضالنشاطلزيادةاعتياديةغيروبكميات

رياضيانجازعلىللحصولالبدنيةالكفاءة
.(مشروعةغيربطرق



ىصناعتاثيرلهاالتىالموادتلك)هوالمنشط

لىعذلكلينعكسوالعقليةالبدنيةالحالةعلى

ونيتعاطلالذينمنافسيةعلىفيتفوقادئة

.(المنشطات



التيوادالمكافةهيالمنشطاتأنالسابقةالتعريفاتمنويتضح

افساتالمناثناءاوقبلالرياضيينقبلمنتعاطيهااثباتعند
:يأتيماوتشملالدوليةاالولمبيةاللجنةالئحةحسبعليهايعاقب

 العـقـــاقير:اولاDURGS:

وتشمل:

-المركزيالعصبيللجهازالمنبههstimulants

-المركزيالعصبيللجهازالمهدئةNarcotics

-الدوريوالجهازالدمويةالدورةكفاءةترفعالتيالعقاقيرB-
Blockers

-البنائيةالهرموناتAnabolic steroids

-الببتيديةالهرموناتPeptide Hormone

-المدرراتDiuretics





الصناعيةالمنشطات:ثانيا:

وتشمل:

-للعضالتالكهربائيالتنبيه
Stimulation Muscular

-بالدمالتنشيطBlood Doping



بينفرقا ًهناكأنهنابالذكروالجدير

،بيةالطالعقاقيروبينالمنشطاتاصطالح

دنيالببالمستوياالرتقاءعمليةأنحيث

ائلوسباستخدامتتمأنيمكنوالرياضي

نقلحاالتمثلالطبيةالعقاقيرغيرأخرى

رفععليأيضاهذهتعملحيث،الدم

مستوىرفعخاللمناألداءمستوي
.البدنيةالكفاءة



حتتتدخلالتيالمهدئةالعقاقيربعضهناكأنكما

نهاأحيث،االسمفياالختالفرغمالمنشطاتنطاق

،مايةالرمثلالرياضاتبعضفياألداءمستويرفع

مثالمةالمالكرياضةفياأللمتقليلفيتساعدكذلك

.الخ..


ضالتللعالكهربائيالتنبيهعمليةأنالبعضويري

تحتيدخلوأنيجباإلحماءوسائلمنكوسيلة

عتقدنولكننا،الرياضيالمجالفيالممنوعةالوسائل

مضاروجوديثبتلمحيث،خاطئالمفهومهذاأن

.متخصصةأيديعليتمتماإذاالعمليةلهذه



فيهابتتسبالتيالكبيرةالمضارمنالتأكدفرغم

تزداداالستخدامهذانسبةأنإالللمتعاطينبالنسبة

لذلك،الرياضيالمجالفيخصوصا ًيومبعديوما ً

إجراءاتبعدةالدوليةاألوليمبيةاللجنةقامت

مضارهاوإيضاحالمنشطاتمحاربةاستهدفت

.الرياضيينعليالصحية

التيلموادابحصرلهاالتابعةالطبيةاللجنةكلفتكما

اناللجعليوتوزيعهاالمنشطاتنطاقتحتتدخل

ليعوبالتاليالعالمأنحاءمختلففيلهاالتابعة

.الرياضيةاالتحادات



اءاألطبمنفريقينبينالصراعبدأهناومن

ومنباستمراريعملأحدهماالمتخصصين

والوسائلالطرقإليجادمتواصلجهدخالل

ليعالتعرفخاللهامنيتمكنواالتيالحديثة

.وإثباتهاالتعاطيعملية

الذيناألطباءمجموعةفهواآلخرالفريقأما

يالتوالوسائلللطرقالتوصلإلييسعون

علياألعراضظهورإخفاءخاللهامنيمكن

عيالشرغيروالفوزالكسببهدفالمتعاطين
.والبطوالتللمسابقات



المنشطاتمجالفيالصراعفإنلذلك

واألجهزةالطرقبينكذلكقائما ًمازال

وعةالممنالموادتعاطيعنبالكشفالمكلفة

يوالتالموادهذهمثلإنتاجشركاتوبين،

األطباءمنفريقمعمتضامنةتعمل

للطرقالتوصلبهدفوالمتخصصين

سمحتالالتيالتركيباتكذلك،والوسائل
.الحديثةالكشفأجهزةخاللمنبإكشافها



 ا :اتللمنشطالمميزةالصفات:ثانيا
العصبىالجهازتنبيهعليالمنشطاتتعمل

قدرةتحسنأنللمنشطاتيمكنكما،المركزى

،توياتالمسأعلىإلىوالتنافسالتدريبعلىالجسم

ريعستأثيرالىيؤدىالمنشطاتاستخدامانونجد

وتكمن،األفرادكلمايبهروهذاالجسمعلى

هدجكلتستنفذأنهافيالمنشطاتبعضخطورة

سببتكماالرياضيةالمنافسةأثناءالالعبوطاقات

تاليوبالالدمزيادةيسببممااألوعيةتوسيعزيادة

الدوريوالجهازالقلبإرهاق



باآلتىالمنشطةالعقاقيروتتسم:
بعدهايحدثمثلفترةالبدنيةاللياقةترفعالمنشطةالعقاقير

للرياضيالبدنيةالكفاءةفيومفاجئسريعهبوط

رياضيالجسمعلىسلبيتأثيرلهاالمنشطاتأنواعبعض
.البعيدأوالقريبالمدىعلىسواء

يبالتدرإهمالإلىبالالعبيؤديقدالمنشطاتاستخدام
.للمنافسةاالستعدادوعدم

رةكبيبصورةالجهدأداءبعدالالزمةالراحةفترةزيادة.

ليوعمرةكلفيالمنشطاتعلىالرياضيجسميتعود
.اإلدمانمرحلةإليتصلوقدالكميةزيادة



سمالجعليسيئةصحيةآثارالمنشطاتتترك

صالتقلوزيادةالوجهوشحوبالضغطوارتفاع
.العضلي

يةواالجتماعالخلقيةالمظاهربعضأيضاتظهر

تأثيرتحتيقععندماالالعبعليالسيئة
.المنشطات

القلبوأمراضالسكربامراضاإلصابة

يفبأمراضواإلصابةالبلوغوتأخروالسرطان

باألمراضاإلصابةوسهولةوالعضالتالعظام
.المعدية



العصبيواالنهيارعصبياضطراب
.والعدوانية

يرغبشكلالوزنوإنخفاضالشهيةفقدان
طبيعي

أنتظامهوعدمالقلبضرباتعددزيادة.

غطالضارتفاعإلىتؤديالمركباتبعض
.الدموي



 ا :المنشطاتتـعاطىتـأثــير:ثالثا
اليجـــابـىالتــأثـير:أول:

ىعلللمنشطاتنتيجةيحدثايجابىتاثيرهناك

الالعبوىمستيرتفعوبالتالىالبدنيةاللياقةعناصر

ثيروكوالدراجاتالقوىالعابمسابقاتفىنرىكما

منالجرعاتهذةتعملحيث،الرياضاتمن

لةللعضالفسيولوجىالمقطعزيادةعلىالمنشطات

تمريناتاستخدامذلكصاحبمااذاوخصوصا ً

ثقالاالرفعرياضةفىكماالعضليةبالقوىخاصة

:مثلمعينهجرعاتالالعبيتعاطىحيث



-البناءهالموادوهىالرابعهالمجموعه

لوديانابوتستوسترونمثلاالنبولك)

يادةزالىيؤدىذلكفإن(والديكادرابولين

الليفهحجميزيدحيث،الفسيولوجىالمقطع

ليةالعضالقوةزيادةعلىيعملمماالعضلية

فىكماالوزنزيادةفىتظهروالتى

فىكماالمسافةوزيادةاالثقالرفعرياضة
.الرمــىحالة



-ادةزيهناكيحدثاالولىللمجموعهبالنسبةونجد

ىفتحسنهناكويظهرحركىالنفسالفعلفى

عتمدتالتىالرياضاتفىوخصوصاالحركىاالداء

.كبيربشكلالعضلىالعصبىالتوافقعلى

-تعملف(االمفيتامين)الثانيهللمجموعهوبالنسبة

وتعملفةالمختلالمنافساتخاللالالعبينتنبيةعلى

تعاطىالمث،العضلىالعصبىالتوافقتحسينعلى

ةالمنافسقبلاالمفيتامينمنجم20-10منجرعه

يختلفوهذا%93:72مناالداءمستوىيحسن

الرياضةلنوعتبعا



 ا :الســلــبيالتــأثير:ثانيا

صحـــيةأعــراض-أ:

- :الجسمحبوب1

(بالشباحب)باسملدينايعرفماأو

بيةالجاناآلثارأكثرمنتعتبرحيث

ةوخاصالمنشطاتمستخدمتميزالتي
.االندروجينيةالمنشطات



طةالمنشالعقاقيراستخدامعنينتجلماذا

؟الحبوبتلكظهورالندروجينية

تنشيطالىاالندروجينيةالموادتؤدى

ونتكبانيؤدىممابالجسمالدهنيةالخاليا

ظهورالىيؤدىوالذىدهنياأكثرالبشرة

لهاادالموتلكفبعضأيضا،الحبوبتلك

علهايجممااالستروجينالىالتحولخاصية

.األعراضتلكمنتزيد



-2الدمعلىتطرأالتىالتغيرات:
الحمراءالدمكراتمنتزيدفالمنشطات

الىيؤدىانيمكنالذىاالمرتدفقهمنوتزيد

انيمكنالدمتدفقزيادة،الدمضغطارتفاع

ىالفيؤدىاالعبيجرحعندمامشكلةتكون

.الدمونزيفسيولةزيادة

اوافراززيادةهواهميةاالكثرالسببولكن

باسمتسمىمادةعملمدةزيادةادقبمعنى

prothrombinالبروثرومبين.



اننيمكالمنشطةقيرالعقالبعضاالستخدامكذلك

اوبمرضتصابفعندماعكسىفعلردالىيؤدى

اءواثنجراحيةعمليةالىتحتاجانيمكنمابجرح

الفاستعمالتخديرالىتحتاجالجراحيةالعملية

ةطيلكانسواءفعلرديسببانممكنلمنشطاتا

يرالتخدمنلجرعةالمريضاحتياجاوالتخديرمدة

،رالتخديمدةزيادةالىتؤدىانيمكنايضا،اعلى

عندانهحيثتدفقهوكثرةالدمسيولةترتبطوايضا

الىالمشاكلمنستكونجراحيةعمليةاجراء

.الطبيبستواجه



- :القلبيةالوعيةامراض3
الدملكولستيرومعدالتعلىواضحا ًتاثيرا ًللمنشطات،

اجسامنافيمهما ًوحيويا ًدورا ًيلعبالكولستيرولانحيث

ساعديفالنهاليهحاجتناأما،الخاليااغشيةفيموجودوهو

تصاصامفيتستخدمالتيالصفراويةاالحماضانتاجعلي

يئةهعلىالتىالمنشطاتوخاصةالمنشطاتوتقومالدهون

جينلالستروالعالىالتحولذاتالمنشطاتوايضااقراص

)نسبةبتقليلتقومحيث HDL)افةالكثمرتفعالكولستيرول

ةالكثافمنخفضالكولستيرول(LDL)نسبةوزيادةالجيد

وانسدادالقلبيةاالمراضخطورةمنيزيدمماالضار

.الدمضغطوارتفاعالشرايين



- :الدمضغطارتفاع4
العبينلحدوثا ًالجانبيةاالعراضاكثرمنيعتبر

ىاليتجهونالذيناالفرادوخاصةاالجسامكمال

الدمضغطفىزيادةلديهمفنجدالمنشطاتتناول

عواملعدةطريقعنالمنشطاتتناولجراء

،الحمراءالدمكراتوعددالدمتدفقزيادةمثل

جراءمنوذلكبالجسمالماءاحتجازوزيادة

اواستروجينالىالذكريةالهرموناتتحول

.ةاستروجينيخصائصذاتمنشطاتاستعمال



تؤدىالسريعةالوزنزيادةأنكما

بالتدريوكذلك،الدمضغطالرتفاع

منزيديالثقيلةواالوزانالشدةالمرتفع

االشخاصفىالدمضغطارتفاع

الطبيعيةالدمضغطونسبه،االصحاء

االجسامكمالعالمففى80/130هى

حادالوالتمرينالمنشطاتاستخدامومع

140\90الىالدمضغطنسبهتصلقد



-5مناعةجهازعلىالمنشطاتتاثير

:الجسم

الجسممناعةقدرةعلىالمنشطاتتوثر

ىالرياضتناولفاثناءوايجابا ًسلبا ً

رجةدوتزدادوقدرتهقوتةتزدادللمنشطات

ا ًنشاطاكثريجعلهاالمروهذاالجسممناعة

البردمثلالشائعةلالمراضاكثرومتفاديا ً
.ذلكشبهوماواالنفلونزاواالرهاق



ترةفانتهاءفبعدينعكسانيمكناالمرولكن

ليهعكانلماالجسمقدرةترجعالمنشطاتتناول

عرضةثراكويصبحمناعتهبالتالىفتقلسابقا ً

امنةمتزالحالةتلكوتكونالمراضبالالصابة

زيادةوالطبيعىالتوستوستيرونانتاجقلةمع

االسباباكثرمنوايضابل،االستروجين

بعدالكورتيزونهرموننشاطزيادةهواهميه

هرمونوهوالهرموناتتناولفترةمناالنتهاء

وبالتالىاكثرالهدمعمليةيزيدمماهدام

.الجسممناعةقوةقلةوبالتالىاالرهاق



- :الشعرتساقط6
خداماستعندالشعرتساقطمنالرياضيينبعضيعانى

االندروجينيةالدرجةذاتالمنشطاتوخاصةالمنشطات
(DHT)لمجموعةتنتمىالتىالمنشطاتاوالمرتفعة
تساقطميتحيثذلكالىوراثيا ًمهيا ًاالعبيكونانويجب

الىوتحولهاالندروجينمعدالتلزيادةنتيجةالشعر
هرمونمنوقوةنشاطااكثروهو(dht)هرمون

ورصمناخرىصورةويعتبرالمعروفالتوستوستيرون

عنالمسؤولالهرمونوهواالندروجينيةالهرمونات

علىباسلبالتاثيرالنهايةفىيؤدىمماالذكريةالصفات

اسالرلشعراكثرانتاجهناكيكونانفبدلالراسفروة
.للشعرتساقطفيحدث



-7الطبيعىالنموتأخير:
ارالصغللرياضينالجانبىاالثرهذايحدث

تناوليؤثرحيثغالبا ًسنة18مناالقل

ةخطيراثارالصغيرالسنهذافىالمنشطات

نموهمايقافإلىيؤدىانويمكنوضارة

ويعتبر،الطبيعىالجسمانىونضوجهم

هوكلةالمشتلكحدثفىتسببا ًاالكثرالهرمون

قابلةالهرموناتأحدوهواالستروجينهرمون

.للتحول



نفـــــسيهأعــراض-ب:

- :العدوانية1
اكثركهسلوفيصبحالفردسلوكتغيرهياالعدوانية

هيةفالعدواني،المناقشاتاقلمنيثوريجعلهحديا

اوتتتفولكناالناثمناكثرالرجالفىتوجدصفة

األساسفىموجودةصفةولكنهاأخرالىشخصمن

هذهفىاالناثعنمتميزا ًالرجاليجعلوالذى،

فاعبارتيتميزحيثاألساسيةطبيعتههوالصفة

لمعرفةيدفعناالقولهذاالذكرىالهرمونمعدالت

.المنشطاتتلكاستخداممنالعدوانيةسبب



المنشطاتاستخدمعندماواضحافاألمر

ريةالذكالهرموناتنسبةستزداداالندروجينية

عدوانياأكثرالشخصسيصبحبالتاليبالجسم

علىفيجب،امراءةاورجلكانسواء

هانطباعاتفىالتحكماإلمكانبقدرالشخص

بعضفىوالعدوانيةالعنفالنوسلوكه

منولكن،كثيرةمشاكلالىتؤدىقدالحاالت

التدريبفىمهمدورلهانالعنفهذافائدة

قتالوذلكفىالالعبيتمرنحيثالرياضى
.وبقوةبجدية



- :الكتئاب2
تجةالناالنفسيةواألعراضاألمراضمنيعتبر

ائلةعالىوينضمالمنشطةقيرالعقااستخدامعن

طاتالمنشاستخدامعنالناتجةالنفسيةاالمراض

مياءكيفىتغيرهوفاالكتئاب،العدوانيةمثل

لةالمسؤالهرموناتبعضلديهفاإلنسانالدماغ

هرموناىاستخداماننعلموكماالمزاجعن

األخرىالجسمهرموناتعلىيؤثرقدخارجي

.مباشرةغيراومباشرةبطريقةسواء



عضبفىتغيرحدوثنتيجةيحدثفاالكتئاب

وذلكالمزاجيةالحالةعنالمسئولةالهرمونات

مستوىهبوطاواللحالتيننتيجة

فترةهايةنفىوتكونالطبيعىالتوستوستيرون

اولهاتنأثناءتحدثانيمكنوالمنشطاتتناول

رونالتوستوستيمنشطاستخدامعدممعوخاصة

التمعدارتفاعبسببأيضاوتأتى،الخارجي

عدهاباوالتناولفترةاثناءسواءاالستروجين

هذادرجةفىالمستخدمونيتفاوتوأيضا

.وأعراضهاالكتئاب



-3والقلقاألرق:

اآلثارضمنمنأيضاوالقلقاألرق

خداماستعنالناجمةالنفسيةالجانبية

ارالعقهذاكانسواءالمنشطةالعقارات

هذاكاناذااواندروجينىهرموني

هازالجتستحثالتىعقاراتمنالعقار

مثلمباشرا ًالمركزىالعصبي
.االفدرين




