شیوع سوءمصرف آستروئیدهای آنابولیک و آگاهی از اثرات آن در ورزشکاران مرد در
جنوب ایران

پرستو صفا

5

فایقه زارعی

6

 .1گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران.
 .3گروه تغذیه ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناس ارشد ،زبان انگلیسی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .5دانشجوی دکتری ،داروشناسی و سم شناسی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .6کارشناس ارشد ،میکروبیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکیده
هدف :با توجه به افزایش نامتعارف سوءمصرف استروئیدهای آنابولیک بینن مردان خصوصا قشر جوان ورزشکار این مطالعه با هدف تعیین شیوع
سوءمصرف آستروئیدهای آنابولیک و آگاهی از اثرات جانبی آن در بین ورزشکاران مرد انجام شد.

روشها:

این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی  222مرد از  22باشگاه بدنسازی در شهر بندرعباس انجام شد .برای جمعآوری

دادهها از پرسشنامه خود مراقبتی استفاده گردید .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون مربع کای انجام شد.
نتایج :نتایج نشان داد افراد مورد مطالعه سابقه مصرف حداقل یک ترکیب آنابولیک را داشتند و  32درصد افراد در حال حاضر مصرفکننده بودند.
شایعترین استروئیدهای آنابولیک دیانابول با  25/2درصد ،دبوربین و تستسترون با  13درصد ،استنازول با  12/2درصد ،آنادرول و اکسیناندرول با 8/9
درصد بودند .دالیل اصلی مصرف این دارو ،زیبایی بدن ( 43/5درصد) ،قدرت بدن ( 18/3درصد) و رسیدن به قهرمانی ( 8/16درصد) بود .شایعترین
عوارض جانبی مربوط به مصرف استروئیدهای آنابولیک بزرگ شدن سینه ( 48/9درصد) ،عالئم کبدی ( 48/6درصد) ،اختالالت روانشناختی (38/8
درصد) ،آکنه ( 32/2درصد) ،بیماریهای قلبی ( 33/3درصد) ،مشکالت ( 31/9درصد) و مشکالت ادراری ( 6/23درصد) بود .بین سن و میزان استروئیدهای
آنابولیک ارتباط معنیداری وجود داشت (.)P-Value =2/24
نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که سوءاستفاده از آستروئیدهای آنابولیک افزایش یافته و به یک نگرانی سالمت عمومی تبدیل شده و میزان آگاهی از آن
نیز در سطح رضایتبخشی نبوده است که این امر تدوین برنامههای آموزشی توسط متخصصین مراقبتهای بهداشتی و متخصصان ورزش را میطلبد.
کلیدواژهها :شیوع ،آستروئیدهای آنابولیک ،آگاهی ،ورزشکاران.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله59/8/17 :

پذیرش مقاله59/11/03 :

ارجاع :مدنی عبدالحسین ،آقامالیی تیمور ،داوودی سید حسین ،مدنی شیوا ،صفا پرستو ،زارعی فایقه .شیوع سوءمصرف آستروئیدهای آنابولیک و آگاهی از اثرات آن در ورزشکاران مرد در
بندرعباس .طب پیشگیری1051 .؛ .77-00)1(4

مقدمه

یونانی میباشد و اشاره به رشد تدریجی و ساخته شدن دارد و

امروزه بهرهگیری از مواد نیروزا به معضل پیچیدهای در

آندروژنیک با تحریک کارایی جنسی مرتبط است و سبب بروز

ورزش تبدیل شده است که در این بین نقش آستروئیدهای

صفات مردانه نیز میشود ( .)1یکی از مشکالت موجود در میان

آنابولیک –آندروژنیک غیر قابل انکار میباشد  .آنابولیک یک کلمه

ورزشکاران ،بهویژه در بین ورزشکاران بدنساز توجه زیاد

نویسنده مسئول :دکرت عبداحلسنی مدنی ،گروه اپیدمیولوژی ،مرکز حتقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت ،دانشکده هبداشت ،دانشگاه علوم پژشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
پست الکرتونیکیhmd_md@yahoo.com:
تلفن+89 2333333767 :
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عبدالحسین مدنی

*1

تیمور آقامالیی

2

سید حسین داوودی

3

شیوا مدنی

4

عبدالحسین مدنی و همکاران

شیوع سوءمصرف استروئیدهای آنابولیک

شیوع عادت به مصرف داروهای نیروزا در بین ورزشکاران
گردیده است (.)2

در کشور ما به دلیل دسترسی آسان به این مواد که با قیمت
ارزان و کیفیت نامناسب از کشورهای همسایه وارد میشوند و

میشود عبارتند از :استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک،

آنها برآورد مصرف استروئیدهای آنابولیک شیوع بیشتری

محرکها ،هورمون رشد و داروهای ادرارآور ( .)3علیرغم

دارد .با این وجود در حال حاضر آمار رسمی از مصرف این

گزارشهای متعدد مبنی بر عوارض و خطرات ناشی از مصرف

مواد وجود ندارد .هر چند آگاهی در مورد عوارض این مواد

این داروها ،هنوز آستروئیدهای آندروژنیک آنابولیک به نحو

میتواند نقش مهمی در پیشگیری اولیه از ایجاد عوارض مهم

گستردهای در ورزش استفاده میشود ( .)4،5براساس

آنها داشته باشد .این مطالعه با هدف بررسی شیوع مصرف

تحقیقهای گوناگون ،مصرف مواد مختلف نیروزا برای افزایش

استروئیدهای آنابولیک–آندروژنی ،در ورزشکاران پرورش اندام

عملکرد ورزشی مشکلی اساسی در تمام دنیا محسوب میشود

شهر بندرعباس و آگاهی آنها نسبت به عوارض جانبی این

و عالقه به مصرف این مواد در سطح جهانی رو به افزایش است

داروها صورت گرفت تا براساس نتایج بتوان برنامهریزی

(.)3،6

آموزشی مناسب جهت آگاهی ورزشکاران طراحی کرد.

سوءمصرف استروئیدهای آنابولیک با طیف گستردهای از
عوارض جانبی شامل آکنه ،ژنیکوماستی ،حمله قلبی و

مواد و روشها

بیماریهای کبد در مردان همراه است و در زنان سبب عضالنی

این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و به صورت مقطعی

شدن ،کاهش اندازه پستان و چربی بدن و خشن شدن پوست

انجام شده است .جامعه آماری تحقیق کلیه مردان ورزشکار

میشوند .مصرف این مواد در دوران نوجوانی سبب رشد سریع

مراجعه کننده به باشگاههای بدنسازی شهر بندرعباس بود .با

و سپس توقف رشد استخوانها شده و درنهایت میتواند باعث

توجه به این که نتایج مطالعاتی که در این رابطه در کشور

کوتاهی قد شود .بروز سکتههای قلبی و مغزی حاصل از

صورت گرفته متفاوت است و شیوع سوءمصرف برحسب نوع

مصرف این مواد حتی در ورزشکاران کمتر از  32ساله

دارو فرق میکند ،بنابراین در این پژوهش شیوع سوءمصرف

گزارش شده است (.)2،8

مواد معادل  %52در نظر گرفته شد (.)P-Value=2/5

به دلیل استفاده از روشهای غیر استریل و سوزنهای

جامعه آماری  952نفر بود که با توجه به جدول مورگان

مشترک برای مصرف نوع تزریقی این مواد افراد مصرفکننده

حجم نمونه  222نفر برآورد شد .نمونهها به صورت تصادفی

معموال در معرض ابتال به هپاتیت ،ایدز و آندوکاردیت باکتریال و

ساده از میان کل  22باشگاه بدنسازی شهر بندرعباس انتخاب

تشکیل آبسه در بافت نرم هستند .همچنین مصرف این مواد

و پس از توضیح کامل در مورد اهداف مطالعه و کسب

میتواند سبب افزایش تحریکپذیری و رفتارهای تهاجمی شود

رضایتنامه کتبی ،در مطالعه شرکت کردند .ابزار جمعآوری

به طوری که در برخی از مطالعات تغییرات شدید رفتاری با

دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل سؤاالت مربوط به

تجویز دوزهای باالی آستروئیدهای آنابولیک گزارش شده است

مشخصات دموگرافیک ،الگوی مصرف ،میزان مصرف و علل

که به دنبال آن عملکرد شغلی و اجتماعی این افراد دچار مشکل

گرایش به مصرف استروئیدها و نیز سؤاالت مربوط به آگاهی

میشود .این عوارض در سطح مطالعات آزمایشگاهی نیز

مصرفکنندگان در ارتباط با عوارض ناشی از مصرف

ثابت شده است(.)9-11

آستروئیدهای آنابولیک بود .دادههای جمعآوری شده با نرمافزار

82
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داروهایی که بهطور شایع توسط ورزشکاران مصرف

نیز ناآگاهی ورزشکاران بخصوص مربیان به عوارض جانبی

عبدالحسین مدنی و همکاران

شیوع سوءمصرف استروئیدهای آنابولیک

آماری  SPSSنسخه  19و به کمک روشهای آماری توصیفی و

جدول  -1میزان مصرف داروهای استروئیدی آنابولیک در میان ورزشکاران

تحلیلی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،آزمون کای و نسبت

مرد

شانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بلی

123

44/4

خیر

154

55/6

کل

222

-

مطابق جدول  ،2شیوع مصرف ترکیبات آنابولیک در افراد با

نتایج نشان داد میانگین سنی شرکتکنندگان  22/9سال و

تحصیالت دانشگاهی از میزان کمتری برخوردار که این تفاوت

جوانترین فرد  13سال و مسنترین آنها  55سال داشت14/8 .

از نظر آماری معنادار نبود( .)P-Value=2/842بین سطح آگاهی

درصد افراد مورد مطالعه در گروه سنی زیر  22سال و 85/2

به عوارض مصرف داروهای آنابولیک نیروزا و میزان مصرف

درصد افراد در گروه سنی باالی  22سال قرار داشتند .براساس

آن ارتباط معنادار آماری دیده شد ( .)P-Value=0/0001آگاهی

نتایج جدول  ،1به طورکلی  44/4درصد افراد مورد مطالعه سابقه

ضعیف به عوارض این نوع دارو ،شانس مصرف آن را تقریبا 3

مصرف حداقل یک ترکیب آنابولیک را داشتند و  32درصد افراد

برابر باال میبرد 95( ،درصد؛ .)CI=1/64-4/94 OR=2/8

در حال حاضر مصرفکننده بودند .این میزان در افراد زیر 22

همچنین ارتباط معنادار آماری بین مصرف سیگار ،مصرف الکل

سال 32/2 ،درصد ( 13مورد از  43مورد) و در گروه باالی 22

و توده بدنی و شیوع مصرف آنابولیک های نیروزا دیده نشد.

سال  42درصد ( 112مورد از  234مورد) بود .همچنین ارتباط
آماری معنادار بین سن افراد و مصرف مواد مشاهده میشود.

جدول  -2ارتباط مصرف استروئید آنابولیک با برخی عوامل رفتاری و اجتماعی
داروی استروئید
نوع عامل

تحصیالت

سطح آگاهی

گروه سنی

مصرف سیگار

مصرف الکل

BMI

خیر

بلی

P-Value

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

تا دیپلم

55

45/1

62

54/9

دانشگاهی

68

43/9

82

56/1

ضعیف

99

5271

91

4279

خوب

24

22/6

63

22/4

زیر  22سال

13

32/2

32

69/8

باالی  22سال

112

42/2

124

53/2

بلی

29

35/4

53

64/6

خیر

93

48/2

122

51/8

بلی

45

42/5

61

52/5

خیر

26

42/8

83

52/2

چاق

52

41/3

81

58/2

نرمال

62

49/6

61

52/4

2/842

2/2221

)OR (CI %95

)2/65-1/69( 1/1
1/2
)1/64-4/94( 2/8
1/2

2/242

2/25

2/392

2/181

)2/24-2/98( 2/5
1/2
)2/34-1/21( 2/6
1/2
)2/52-1/32( 2/8
1/2
)2/43-1/12( 2/2
1/2

براساس نتایج جدول  ،3بیشترین شیوع مصرف ترکیبات

تستسترون  13درصد ،استانازول  12/2درصد ،اوکسی ناندرول

استروئیدی آنابولیک در میان ورزشکاران بدنساز به ترتیب

 9/2درصد ،آنادرول  8/9درصد ،متیل تستسترون  6/5درصد،

عبارت بودند از :دیانابول  25/5درصد ،دورابولین  13/8درصد،

دپوتستسترون  5/2درصد و کمترین میزان مصرف مربوط بود
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یافتهها

مصرف استروئید آنابولیک

فراوانی مصرف

درصد مصرف

عبدالحسین مدنی و همکاران

شیوع سوءمصرف استروئیدهای آنابولیک

به وینسترال  3/3درصد و ساستانول  1/6درصد مربوط بود.
جدول  -3فراوانی مصرف انواع آستروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران

نوع استروئید

مشکالت جنسی

88

31/8

خونریزی بینی

31

11/2

بزرگی پستان

136

49/1

کوچک شدن بیضه

112

42/4

عارضه کبدی

135

51/3

عارضه قلبی

92

33/2

سرطان

43

15/5

118

42/6
12/5
28/2

فراوانی مصرف

درصد مصرف

دیانابول

31

25/5

دورابولین

12

13/8

ناباروری

تستسترون

16

13/2

ایدز

29

استانازول

15

12/2

طاسی

28

اوکسی ناندرول

12

9/2

مشکالت روانی

122

38/6

مرگ

43

15/5

آنادرول

11

8/9

متیل تستسترون

8

6/5

دپو تستسترون

2

5/2

ساستانول

4

3/3

نتایج نشان داد شیوع مصرف داروهای نیروزای

وینسترال

2

1/6

استروئیدی آنابولیک در میان ورزشکاران مرد بدنساز شهر

بحث و نتیجهگیری

براساس جدول  ،4بیش از  68درصد افراد از نظر سطح

بندرعباس بیش از  44درصد بود .این یافته با نتایج مطالعه

آگاهی به عوارض داروهای استروئیدی آنابولیک در وضعیت

اراضی و همکاران و نخعی و همکاران که شیوع مصرف این

ضعیف قرار داشتند.

داروها را در همین حدود گزارش کردهاند همسو است (.)12،13
به طوری که در مطالعه نجومی و همکاران شیوع مصرف

جدول  -4وضعیتآگاهی ورزشکاران مرد بدنساز به عوارض مصرف
داروهای استروئیدی آنابولیک
وضعیتآگاهی

فراوانی

درصد

ضعیف

192

68/6

خوب

82

31/4

داروهای استروئیدی آنابولیک در ورزشکاران مرد شهر کرج در
سال  1382حدود  26درصد گزارش گردیده و این میزان در یک
بازه زمانی ده ساله در سال  92به بیش از  62درصد رسیده

مطابق جدول  ،5بیشتر شرکتکنندگان  66/4درصد از
عارضه پرخاشگری آگاهی داشتند ،این در حالیست که پایینترین
میزان آگاهی از عوارض مصرف داروهای استروئیدهای
آنابولیک به ایدز با  12/5درصد ،خونریزی بینی با  11/2درصد،
سرطان و مرگ با  15/5درصد اختصاص یافت

است ( .)14نتایج تحقیقات متعدد محققین در زمینه شیوع مصرف
مواد نیروزا در کشور حاکی از افزایش مصرف اینگونه مواد در
بین ورزشکاران میباشد ( .)15،16اگر چه مصرف مواد نیروزا
در بین ورزشکاران در مطالعه حاضر ،نسبت به نتایج ارائه شده
در بسیاری از نقاط کشور ،نسبتا پایین است اما با توجه به
عوارض و مشکالتی که برای سالمت ورزشکاران به وجود

جدول  -5ا ندازه آگاهی ورزشکاران مرد بدنساز به انواع عوارض مصرف

میآورد این موضوع قابل تامل میباشد .همچنین یافتههای این

داروهای استروئیدی آنابولیک

پژوهش نشان داد که با افزایش سن میزان مصرف مواد نیز

فراوانی آگاهی

درصد آگاهی

نوع عارضه
پرخاشگری

184

66/4

عدم کنترل خشم

122

38/6

آکنه

124

32/5

افزایش مییابد .این یافته در راستای نتایج  Laureمیباشد .نتایج
نشان داد افراد با افزایش سن به مقدار بیشتری از مواد نیروزا
مصرف میکنند ( .)12همچنین شیوع مصرف ترکیبات آنابولیک
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بدنساز مرد

تکرر ادرار

65

23/5
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بود؛ اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود .در مطالعه ملک و

دوزهای باال سبب ایجاد ناهنجاریهای جنسی و اثارات جاانبی

همکاران استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران با تحصیالت

شدید شامل تومور کبد و بیماریهای قلبی میشاوند .همچناین

زیر دیپلم به طور معنیداری بیشتر از ورزشکاران با تحصیالت

انواع اختالالت قلبی و آریتمیهاا باه دنباال مصارف داروهاای

دیپلم یا باالتر بوده است .در همچنین بین میزان آگاهی از

غیرمجاز گزارش شده است که بیشاتر مصارفکنندگان آگااهی

عوارض داروها و سطح تحصیالت ،ارتباط معنیدار بود .اما

کافی در این زمینه ندارند ( .)19،22ایان در حالیسات کاه در ایان

ارتباط معنادار آماری بین مصرف سیگار ،مصرف الکل و توده

مطالعه نیز تنها  33/2درصد افراد از عوارض قلبی آگاهی داشتند.

بدنی و شیوع مصرف آنابولیکهای نیروزا دیده نشد (.)18

همچنین تنها  15درصد افراد در خصاوص عارضاه سارطان و

در مطالعه حاضر بیشترین داروی مصرف شده دیانابول،

مرگ و  12/5درصد در خصوص احتمال انتقال بیماری ایدز باه

دورابولین و تستسترون میباشد .در یافتههای اراضی و

علت استفاده از انواع تزریقای داروهاای نیاروزا باا سارن های

همکاران بیشترین داروهای مصرف شده تستسترون ،متان و

مشترک ،آگاهی داشتند.

ناندرولون میباشد ( .)12در مطالعه ملک و همکاران اکسی

در نهایت طبق یافتههای این مطالعه مصرف نسبتا باالی

متالون ،در مطالعه متقی و همکاران اکسی متالون ،ناندرلون و

داروهای آنابولیک استروئیدی در میان ورزشکاران بدنساز به

کراتین دیانابول بیشترین داروهای مصرف شده بود که تا حد

دلیل نبود شناخت کافی از این داروها و آگاهی اندک در مورد

زیادی با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد ( .)15،18با

عوارض و خطرات جانبی آنهاست .با توجه به سطح پایین

وجود تنوع زیاد و دسترسی ساده به این داروها در صورت

آگاهی ورزشکاران نسبت به عوارض و مشکالتی که این داروها

جلوگیری از توزیع این مواد به شکل نامتعارف و غیرقانونی

برای سالمت آنان دارد ،زن خطری است برای آینده و الزم

احتماال شاهد کاهش مصرف این مواد خواهیم بود.

است اقدامات چند جانبه جهت ارتقا آگاهی ورزشکاران و مربیان

میزان آگاهی به عوارض داروهای استروئیدی آنابولیک

باشگاههای بدنسازی از سوی مسئولین تربیتبدنی و مراکز

بسیار پایین میباشد به طوری که حدود  22درصد افراد در

بهداشت صورت گیرد .همچنین توصیه میگردد تمامی

سطح ضعیف (کمتر از نقطه برش میانی) قرار داشتند .اراضی و

ارگانهای ذیربط به ویژه وزارت بهداشت ،وزارت ورزش و

همکاران در قزوین نیز سطح پایین آگاهی به عوارض داروهای

جوانان ،وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما با ایجاد

استروئیدی آنابولیک را گزارش کردهاند (.)12

برنامههای آموزشی نسبت به آگاهی جوانان و ورزشکاران

در این مطالعه نتایج نشان داد  66درصد افراد از عوارض

همت گمارند.

پرخاشگری 52 ،درصد از مشکالت کبدی 49 ،درصد از عوارض
بزرگی پستان 42 ،درصد افراد از عوارض ناباروری 42 ،درصد
از عارضه تحلیل رفتن بیضهها و  38درصد از آکنه و مشکالت

تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان با عنوان بررسی شیوع سوء مصرف

روانی بیاطالع بودند.
تحقیقات نشان میدهد از عوارض نامطلوب داروهاا ،از هام

استروئیدهای آنابولیک و ارتباط آن با سالمت روانی

پاشیدن نظم هورمونی ناشی از مصرف نادرسات بسایاری از

ورزشکاران مرد عضو باشگاه های بدن سازی شهر بندرعباس،

ماواد هورماونی و اخاتالل سیساتم اعصااب مرکازی پاس از

میباشد .نویسندگان این مقاله از معاونت تحقیقات و فناوری
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در میان افراد با تحصیالت پایینتر ،از میزان باالتری برخوردار

مصرف محرکهای مغازی اسات .اساتروئیدهای آنابولیاک در
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.دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کمال تشکر و قدردانی را دارند
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Abstract
Introduction: Considering the unconventional increase in the abuse of anabolic steroidsin men, especially in
young athletes, this study was conducted to determine the prevalence of anabolic astroids abuse and awareness
of its side effects among male athletes.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on 277 men from 20 body
building clubs in Bandar. To collect the data, a self care questionnaire was used. Data were analyzed using SPSS
software and chi-squared test.
Results: The results showed that all of the subjects had the history of at least one kind of anabolic consumption,
and 32% of them were currently consuming. The most commonly used anabolic steroids were diyanabol
(25.2%), dorabolin and testestron (13.0%), stanazol (12.2%), anadrol, and oksinandral (8.9 %). The main reasons
for using these drugs were the beauty of the body (43.5%), body strength (18.3%), and achieving the
championship (16.8 percent). The most common side effects related to using the anabolic steroids were breast
enlargement (48.9%), liver symptoms (48.6%), psychological disorders (38.8%), akne (37.7%), heart diseases
(33.3%), sexual problems (31.9%), and urinary problems (23.6%). There was a significant relationship between
age and anabolic steroids abuse (P-Value = 0.04).
Conclusion: The findings of this indicated that anabolic steroids abuse has increased and become a public
health concern and the level of awareness of it, is not satisfactory and this requires the development of
educational programs by health care and sport professionals.
Key Words: Prevalence, Anabolic Steroids, Awareness, Athletes.
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