Doping στα παιδιά και τους εφήβους. Η νέα µάστιγα.
Γ. Χρούσος, Α. Τσίτσικα
Η χρήση ουσιών µε στόχο τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης σηµειώνεται από
αρχαιοτάτων χρόνων, σε διάφορους λαούς και πολιτισµούς. Στην Κίνα το 3000 π.Χ
χρησιµοποιούσαν εκχύλισµα εφεδρίνης Μα-Xουάνγκ, ενώ στη Σπάρτη το 500 π.Χ οι
πολεµιστές και αθλητές κατανάλωναν τον γνωστό µέλανα ζωµό. Το φαινόµενο
σχετίζεται µε την ανταγωνιστική φύση του ανθρώπου, τη δίψα του για διάκριση,
καθώς και την ανάγκη του για θέαµα, δηµιουργία ηρώων και εξύµνηση αυτών. Οι
Ύµνοι Ολυµπιονικών (Πίνδαρος 475 π.Χ.) αντανακλούν µε τον πιο γλαφυρό τρόπο
τα παραπάνω: «Ύµνοι, βασιλείς της λύρας, ποιόν θεό, ποιόν ήρωα, ποιόν άνδρα τώρα
θα κελαηδήσουµε;».
Η λέξη «dope» χρησιµοποιήθηκε από τους λαούς της Αφρικής τον 18ο αιώνα, για
την ονοµασία των διεγερτικών που χρησιµοποιούσαν στις τελετές τους. Σήµερα
σηµαίνει «φάρµακο» ή «ναρκωτικό» και ο όρος «doping» υποδηλώνει την αθέµιτη
χρήση φαρµάκων ή άλλων µεθόδων για την επίτευξη της µέγιστης αθλητικής
επίδοσης. Το doping αποτελεί µάστιγα για τον σύγχρονο αθλητισµό και δυστυχώς
έχει αλλοιώσει το αθλητικό ιδεώδες των αρχαίων Ελλήνων. Εκτός από τα ηθικά
ζητήµατα, η χρήση των διαφόρων ουσιών και η κλίµακα υπερβολής που τη
χαρακτηρίζει, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των αθλητών. Ο
πρώτος θάνατος από doping σηµειώθηκε ήδη από το 1886, ενώ για να
πραγµατοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν ογδόντα χρόνια
(Τόκυο 1964). Η συστηµατοποίηση του ελέγχου µέσω της σύστασης της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Αντι-doping (World Αnti-doping Αgency) πραγµατοποιήθηκε πολύ
αργότερα (1999). Aν και το φαινόµενο doping έχει καταδικαστεί από αθλητικές
οργανώσεις και κυβερνήσεις κρατών, εντούτοις δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και ο
αριθµός των αθλητών-χρηστών συνεχώς αυξάνεται. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η
επέκταση του στο µαθητικό πληθυσµό και σε ερασιτέχνες αθλητές που δεν κάνουν
πρωταθλητισµό.
Τα οφέλη της άθλησης στη σωµατική και ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και
εφήβων είναι γνωστά και αδιαµφισβήτητα. Επιπλέον, η άθληση κατά την εφηβική
ηλικία αποτελεί τρόπο εκτόνωσης και αποτρέπει την ανάπτυξη συµπεριφορών
υψηλού κινδύνου. Η συµβολή των αθλητικών προγραµµάτων κατά την παιδική και
εφηβική ηλικία στην αντιµετώπιση των νοσηµάτων φθοράς των ενηλίκων είναι
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σηµαντική. Νοσήµατα όπως η υπέρταση, η καρδιαγγειακή νόσος, η οστεοπόρωση και
οι επιπτώσεις της εγκατεστηµένης σε νεαρά ηλικία παχυσαρκίας θα µπορούσαν να
περιοριστούν σηµαντικά µε τη συστηµατική αθλητική δραστηριότητα.
Σηµαντικό στοιχείο της επιτυχίας οποιουδήποτε αθλητικού προγράµµατος, έτσι
ώστε να αποδοθούν τα µέγιστα οργανικά και ψυχικά οφέλη, είναι η τήρηση της
ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα. Μεταξύ των δύο άκρων ελλειµµατικής και
υπερβολικής λειτουργίας (καταστάσεις αλλόστασης ή κακόστασης), βρίσκεται η
χρυσή τοµή της οµοιόστασης (εύσταση). Η ιδιαίτερη θέση που κατείχε η τήρηση της
ισορροπίας και του µέτρου στην αρχαία Ελλάδα εκφράζεται από τον Πυθαγόρα µε τη
ρήση : « Σιτία, ποτά, ύπνος και αφροδίσια, πάντα ταύτα µέτρια. Το δε περισσόν
νούσων ποιεί». Τα παραπάνω αποκαλύπτουν τη νοσογόνο δύναµη της υπερβολής που
µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική οργανική ή/και ψυχική δυσλειτουργία.
Ο πρωταθλητισµός χαρακτηρίζεται από υπερβολή και εξαντλητική προσπάθεια µε
σκοπό την επιτυχία. Η υπερβολή δηµιουργεί κινδύνους για την υγεία και µετριάζει τα
οφέλη της άσκησης, ενώ παράλληλα επιβαρύνει ψυχολογικά το άτοµο µέσα από µια
διαδικασία συνεχούς stress. Επιπλέον, υιοθετείται µια νέα ηθική που επιτρέπει τη
χρήση οποιουδήποτε µέσου για την κατάκτηση του στόχου. Είναι ευνόητο ότι τα
παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αναπτυσσόµενο οργανισµό ενός
παιδιού ή εφήβου, ενώ σηµαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τη
διάπλαση του χαρακτήρα που ακόµη δεν έχει διαµορφωθεί.
Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, 13 % των νεαρών αθλητών στις ΗΠΑ
χρησιµοποιούν κρεατίνη και 8% συµπληρώµατα αµινοξέων. Η χρήση αναβολικών
στεροειδών είναι επίσης διαδεδοµένη, µε ποσοστά 5-11% και 0.5-2.5% για αγόρια
και κορίτσια αντίστοιχα. Περίπου 50% των νέων ξεκινούν τη χρήση πριν την ηλικία
των 16 ετών, ενώ η µέση ηλικία έναρξης είναι τα 14 έτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι
30% των νεαρών δεν είναι καν αθλητές και χρησιµοποιούν τα φάρµακα για τη
βελτίωση της εξωτερικής τους εµφάνισης. Οι έφηβοι που λαµβάνουν αναβολικά είναι
επιρρεπείς και σε άλλου τύπου συµπεριφορές υψηλού κινδύνου. Οι νέοι δεν
γνωρίζουν τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών στην υγεία και ενθαρρύνονται στη
χρήση έχοντας σαν παράδειγµα διάσηµους αθλητές - πρότυπα για τη νεολαία- που
φέρονται ως χρήστες. Στην πραγµατικότητα, ελάχιστες από τις ουσίες αυτές µπορούν
να βελτιώσουν την αθλητική απόδοση, ενώ το σίγουρο είναι ότι έχουν σηµαντικές
αρνητικές και συχνά µη αναστρέψιµες για τον οργανισµό συνέπειες. Άλλωστε η
δύναµη της αυθυποβολής και του placebo έχει αναγνωριστεί από πολύ παλιά και είναι
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συνυφασµένη µε την ανθρώπινη φύση : «Αυτό που βοηθά περισσότερο τους
ανθρώπους είναι αυτό στο οποίο έχουν τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη» (Γαληνός , 150
µ.Χ.).
Η ιατρική κοινότητα καλείται να πάρει θέση και να ενηµερώσει υπεύθυνα το
κοινό για την επιστηµονική τοποθέτηση πάνω στο θέµα. Αρχικά, τίθεται το ερώτηµα :
χρειάζεται ο έφηβος αθλητής διαιτητικά συµπληρώµατα, και ποιά; Ας σηµειωθεί ότι
τα διατροφικά συµπληρώµατα δεν θεωρούνται φάρµακα και δεν διέπονται από το
νοµικό πλαίσιο κυκλοφορίας των φαρµάκων. Αυτό σηµαίνει ότι δεν ελέγχονται η
αποτελεσµατικότητα και ασφάλειά τους, και ότι η σύνθεση και καθαρότητα τους
εξαρτώνται µόνο από τον κατασκευαστή. Τα πιο δηµοφιλή διαιτητικά συµπληρώµατα
σε όλα τα επίπεδα αθλητικού συναγωνισµού (από τους εφήβους αθλητές των
Λυκείων µέχρι τους κορυφαίους αθλητές) είναι αυτά που περιέχουν αµινοξέα και
κρεατίνη. Υπενθυµίζεται ότι οι ηµερήσιες ανάγκες των εφήβων αθλητών σε πρωτεϊνη
είναι περίπου 1.5 g/kg ΒΣ και οι ανάγκες αυτές καλύπτονται πλήρως από ένα
ισορροπηµένο διατροφικό πρόγραµµα. Αν και σε αθλητές µε φυσιολογική νεφρική
λειτουργία η χορήγηση αµινοξέων δεν βλάπτει, η αύξηση της ηµερήσιας πρόσληψης
πρωτεϊνης σε ποσοστό > 20 % των προσλαµβανοµένων θερµίδων µπορεί να
προκαλέσει αύξηση της ουρίας του αίµατος και αποβολή ασβεστίου από τα ούρα. Η
κρεατίνη αναφέρεται ότι βελτιώνει κατά 5-15% την εντατική και µικρής διάρκειας
άσκηση. Συνεπώς µπορεί να βοηθήσει αθλητές σε ανάλογα αθλήµατα (π.χ. sprinters),
όχι όµως τους αθλητές αντοχής. Λειτουργεί ως δότης φωσφόρου σε κύτταρα µε
αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες (µυϊκά κύτταρα), υπό τη µορφή φωσφοκρεατίνης,
µετατρέποντας το ADP σε ATP. Mε τον τρόπο αυτό καθυστερεί την αναερόβιο
γλυκόλυση και την παραγωγή γαλακτικού οξέος, το οποίο τελικά οδηγεί σε κόπωση
των µυών. Οι διατροφικές πηγές της κρεατίνης είναι το κρέας και το ψάρι. Μια
ισορροπηµένη δίαιτα εξασφαλίζει την απαραίτητη ποσότητα 1-2 γρµ/ηµέρα. Γενικά
θεωρείται ασφαλής όταν λαµβάνεται εξωγενώς, ωστόσο σε περιπτώσεις υπερβολής
(λήψης 20γρµ/ηµέρα !!) έχουν αναφερθεί σηµαντικές παρενέργειες κατακράτησης
υγρών, υπέρτασης και επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας. Η χρήση της
απαγορεύεται σε άτοµα < 18 ετών.
Οι βιταµίνες καταλύουν βιοχηµικές αντιδράσεις και δεν έχουν ιδιότητες βελτίωσης
της αθλητικής απόδοσης. Στον αθλητισµό ιδιαίτερα ενδιαφέρει η χρήση
αντιοξειδωτικών βιταµινών (C και E) που θεωρείται ότι περιορίζουν την ιστική
βλάβη µέσω της εξουδετέρωσης των ελεύθερων ριζών που απελευθερώνονται κατά
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(Recommended Dietary Αllowances/RDAs) καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του
οργανισµού και υπάρχει 30% επιπλέον περιθώριο ασφαλείας. Οι ποσότητες αυτές
εξασφαλίζονται σίγουρα όταν το διαιτολόγιο είναι ισορροπηµένο και δεν απαιτείται
χορήγηση συµπληρώµατος. Ωστόσο, εάν κάτι τέτοιο αποφασιστεί, η µέγιστη
ποσότητα που επιτρέπεται να χορηγηθεί είναι η RDA για κάθε βιταµίνη (υπάρχουν
σχετικοί πίνακες). Οι αθλητές συχνά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες
βιταµινούχων σκευασµάτων και θα πρέπει να τονιστεί ότι µπορούν να προκύψουν
σηµαντικές παρενέργειες.
Το µόνο διατροφικό συµπλήρωµα που θα είχε νόηµα να χορηγηθεί στον έφηβο
αθλητή είναι κάποιο σκεύασµα σιδήρου. Η εφηβεία αποτελεί περίοδο υψηλού
κινδύνου για την ανάπτυξη σιδηροπενίας και ο έφηβος αθλητής έχει επιπλέον
ανάγκες λόγω του ενισχυµένου µυικού ιστού και των απωλειών µε τον ιδρώτα. Θα
µπορούσε λοιπόν να χορηγηθεί προληπτικά σίδηρος στους εφήβους αθλητές. Τα
συµπληρώµατα αµινοξέων και βιταµινών φυλάσσονται µόνο για ειδικές περιπτώσεις,
όπως η εφαρµογή υποθερµιδικής δίαιτας ή αυστηρής χορτοφαγίας ή η περίπτωση
ανάπτυξης διατροφικής διαταραχής (φαινόµενο καθόλου σπάνιο στις έφηβες
αθλήτριες αθληµάτων που απαιτούν λεπτή και παιδική σιλουέτα, όπως η ρυθµική
γυµναστική και το µπαλέτο). Η τριάδα της έφηβης αθλήτριας περιλαµβάνει τα
παρακάτω

:

διατροφική

διαταραχή,

αµηνόρροια

και

ανάπτυξη

οστεοπενίας/οστεοπόρωσης. Η αντιµετώπιση της κατάστασης συνίσταται στη µείωση
της έντασης του αθλητικού προγράµµατος, στην αύξηση του βάρους σώµατος και
στη χορήγηση οιστρογόνων και συµπληρωµάτων ασβεστίου και σιδήρου.
Απαραίτητη είναι η ψυχολογική υποστήριξη των κοριτσιών αυτών, αφού η
διατροφική διαταραχή αποτελεί ψυχική νόσο (έστω και όταν δεν πληρεί όλα τα
διαγνωστικά κριτήρια της anorexia nervosa).
Στον πίνακα 1. παρουσιάζεται ο κατάλογος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής
(∆ΟΕ) που περιλαµβάνει όλες τις απαγορευµένες για τον αθλητισµό ουσίες και
µεθόδους .
Ο πρώτος τέτοιος κατάλογος εκδόθηκε το 1967 και περιλάµβανε διεγερτικά και
ναρκωτικά φάρµακα. Η τεστοστερόνη χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1940 και
ο πρώτος έλεγχος για τη χρήση της πραγµατοποιήθηκε το 1976, στους Ολυµπιακούς
του Μόντρεαλ. Στους Ολυµπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες (1984), εφαρµόστηκε ο
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πρώτος έλεγχος για την καφεϊνη. Οι β-αναστολείς και τα διουρητικά προστέθηκαν
στον κατάλογο ένα χρόνο αργότερα.
Τα αναβολικά στεροειδή αποτελούν συνθετικά παράγωγα της χοληστερόλης. Η
δράση τους είναι αναβολική (αύξηση της µυϊκής µάζας και δύναµης, αύξηση της
αιµοσφαιρίνης και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς-βελτίωση της αντοχής) και
ανδρογονική (υπερτρίχωση, αλλαγή της φωνητικής χροιάς και αύξηση του µεγέθους
της κλειτορίδας στις γυναίκες). Η χρήση τους συνδυάζεται µε δίαιτα πλούσια σε
πρωτεϊνες και συνήθως εφαρµόζονται κυκλικά για 6-12 εβδοµάδες και ισόχρονη
διακοπή. Οι δόσεις που χρησιµοποιούνται είναι 10πλάσιες των θεραπευτικών και
συνήθως ο έφηβος αθλητής ξεκινά µε χάπι, ενώ οι πιο πεπειραµένοι χρήστες
χρησιµοποιούν ενδοµυικές ενέσεις επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσµα µε
µικρότερη ποσότητα ουσίας (παράκαµψη του ήπατος). Οι έφηβοι χρήστες µπορεί
χρησιµοποιήσουν τις ουσίες αυτές σε συνδυασµούς που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι
για την υγεία τους. ∆εν αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο, δεν είναι σωστά ενηµερωµένοι,
ενώ υπάρχουν και πολλοί που είναι πεπεισµένοι ότι η χρήση αυτών των ουσιών αξίζει
οποιαδήποτε θυσία. Η χρήση των αναβολικών στεροειδών συνηθίζεται σε αθλήµατα
όπως η άρση βαρών, η δισκοβολία, το ποδόσφαιρο, η πάλη και οι δρόµοι ταχύτητας.
Τα αναβολικά ανιχνεύονται στα ούρα για µερικές εβδοµάδες όταν λαµβάνονται από
το στόµα και για τρεις περίπου µήνες όταν έχουν ληφθεί παρεντερικά.
Οι παρενέργειές τους είναι πολλές και σηµαντικές. Στους εφήβους, ιδιαίτερη
σηµασία έχει η πρόωρη σύγκλειση των επιφύσεων, µε αποτέλεσµα το χαµηλό τελικό
ανάστηµα. Άλλες σηµαντικές παρενέργειες είναι η µη αναστρέψιµη αρρενοποίηση
των κοριτσιών, η ολιγοσπερµία, η ατροφία των όρχεων και η γυναικοµαστία στους
άνδρες, η ηπατική επιβάρυνση, η υπεργλυκαιµία, η υπέρταση και οι επιπτώσεις από
την ψυχική σφαίρα (εξάρτηση, κατάθλιψη, επιθετικότητα). Οι συνδυασµοί τους µε
άλλες κατηγορίες φαρµάκων είναι συνήθεις. Χρησιµοποιούνται αντιοιστρογόνα για
καταστολή της γυναικοµαστίας, ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη για την
παρεµπόδιση της ατροφίας των όρχεων και διουρητικά για την αντιµετώπιση της
κατακράτησης των υγρών. Μπορεί επίσης ο αθλητής να χρησιµοποιεί ταυτόχρονα
διεγερτικά, αναλγητικά ή ναρκωτικά φάρµακα.
Η αυξητική ορµόνη (GH) εκκρίνεται από τα κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης και
µέχρι το 1985 η µόνη πηγή της ήταν οι υποφύσεις πτωµάτων. Σήµερα παράγεται
συνθετική GH µε την τεχνική του ανασυνδυασµένου DNA και έχει ιδιαίτερα υψηλό
κόστος (χρήση µεταξύ κορυφαίων αθλητών). Προάγει την πρωτεινοσύνθεση και την
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επούλωση των σκελετικών µυών µετά από τραυµατισµό και έχει λιπολυτική δράση.
Χορηγείται ένεση δόσης πενταπλάσιας της ηµερήσιας παραγωγής, σε σχήµατα 6-12
εβδοµάδων µε ισόχρονη διακοπή. Συχνά συνδυάζεται µε τα αναβολικά στεροειδή και
είναι δηµοφιλής σε αθλητές δύναµης και ταχύτητας. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό
σκεύασµα για τις γυναίκες λόγω του ότι δεν προκαλεί αρρενοποίηση. Έχει το
«πλεονέκτηµα» της µη αξιόπιστης ανίχνευσης στα ούρα µε τις τρέχουσες µεθόδους,
λόγω των µεγάλων διακυµάνσεων των τιµών της κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Οι
παρενέργειες της είναι µεγαλακρία ή γιγαντισµός σε αναπτυσσόµενους οργανισµούς,
υπέρταση, υπεργλυκαιµία, καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση, ογκογένεση (λευχαιµία,
σάρκωµα, όγκος Wilms), ενώ υπάρχει και πιθανότητα νοθείας της µε κίνδυνο
ανάπτυξης σπογγώδους εγκεφαλοπάθεας (GH ανθρώπινης υπόφυσης).
Ανάλογο φάρµακο είναι η σωµατοµεδίνη, ενώ αύξηση της απελευθέρωσης της
GH έχει επιχειρηθεί και µε τη χρήση γ-υδροξυβουτυρικού, ενός κατασταλτικού του
ΚΝΣ που παρασκευάζεται απλά (συνταγές υπάρχουν ακόµη και στο διαδίκτυο) και
δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιµο (ταχεία κάθαρση από τον οργανισµό). Το γυδροξυβουτυρικό αυξάνει τον βαθύ ύπνο και θεωρείται ότι µπορεί να εκλύσει GH
µέσω αυτού του µηχανισµού.
Τα διεγερτικά (καφεϊνη, εφεδρίνη) έχουν χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση της
αγωνιστικότητας, την άµβλυνση του πόνου και τη µείωση του αισθήµατος της
κόπωσης. Το όριο ανίχνευσης της καφεϊνης στα ούρα αντιστοιχεί σε κατανάλωση που
ξεπερνά τα 6 φλυτζάνια καφέ. ∆ε σηµαίνει δηλαδή ότι ο αθλητής που θα
καταναλώσει ένα ή δύο µερίδες καφέ θα αποκλεισθεί από τον αγώνα. Τα διεγερτικά
χρησιµοποιούνται στα αθλήµατα αντοχής και µπορεί να προκαλέσουν υπέρταση,
αρρυθµίες, σπασµούς ή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
Η κλενβουτερόλη είναι αντιασθµατικό, βρογχοδιασταλτικό φάρµακο (β2διεγέρτης) µε αναβολική και λιπολυτική δράση. Χορηγείται από το στόµα, σε ενέσιµη
µορφή ή αεροσόλ. Εφαρµόζονται παρήµερα σχήµατα χορήγησης για εβδοµάδες και
ανιχνεύεται έως και 4 ηµέρες µετά την τελευταία δόση. Έχει τις παρενέργειες :
ταχυκαρδία, αρρυθµία, ζάλη, ναυτία και τρόµο. Η χρήση της απαγορεύτηκε µετά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, το 1992.
Το doping του αίµατος περιλαµβάνει τις οµόλογες µεταγγίσεις (δηλαδή µετάγγιση
του αίµατος του ίδιου του αθλητή πριν τον αγώνα) και τη χορήγηση ερυθροποιητίνης.
Ο στόχος είναι η βελτίωση της ικανότητας αεροβικής άσκησης και συνηθίζεται σε
αθλητές αντοχής (δροµείς, ποδηλάτες). Η συχνότητα του φαινοµένου της οµόλογης
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µετάγγισης είναι άγνωστη, αφού είναι αδύνατο να ανιχνευτεί εργαστηριακά. Η
αιµοσφαιρίνη φτάνει σε υψηλότατες τιµές (20 gr/dl) και σε συνδυασµό µε την έντονη
εφίδρωση κατά την άσκηση (π.χ. ποδηλασία πίστας) αυξάνεται επικίνδυνα η
γλοιότητα του αίµατος µε όλα τα επακόλουθα. Η ερυθροποιητίνη προάγει την
ερυθροποίηση και δεν ανιχνεύεται εύκολα µε τις υπάρχουσες τεχνικές. Η χρήση της
έχει σηµαντικές παρενέργειες λόγω της υπεργλοιότητας που αναπτύσσεται
(υπέρταση, εγκεφαλικό επεισόδιο, σπασµοί) και µπορεί να αποβεί θανατηφόρος.
Ορισµένα φάρµακα και ουσίες έχουν χρησιµοποιηθεί αµέσως πριν τον αγώνα για
τον έλεγχο του stress, της ταχυκαρδίας και του τρόµου των χεριών (β-αναστολείς,
µαριχουάνα, αλκοόλ). Απαγορεύεται η χρήση τους σε ορισµένες κατηγορίες
αθληµάτων που απαιτούν ακρίβεια και σταθερότητα των κινήσεων των χεριών, όπως
η τοξοβολία και η σκοποβολή.
Φάρµακα όπως τα διουρητικά που χρησιµοποιούνται ως παράγοντες απόκρυψης
της χρήσης άλλων φαρµάκων ή για τον έλεγχο του βάρους σε αθλήµατα που αυτό
επηρεάζει

την

βαθµολογία

(π.χ.

άρση

βαρών)

συµπεριλαµβάνονται

στις

απαγορευµένες ουσίες σύµφωνα µε τον κατάλογο της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Επιτροπής (∆ΟΕ).
Στο µέλλον θα επιστρατευθούν νέα φάρµακα (PPAR-delta αγωνιστές) , αλλά και
γονιδιακές θεραπείες, που προκαλούν αύξηση του µεγέθους και απόδοσης των µυών
χωρίς την προαπαιτούµενη άσκηση. Η φαρέτρα του doping στους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2008 προβλέπεται ιδιαίτερα ενισχυµένη και ευρηµατική. Αν και τεράστια
κονδύλια δαπανώνται για τη βελτίωση των µεθόδων ανίχνευσης των ουσιών, το
doping βρίσκεται πάντα βήµατα πιο µπροστά. Το αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό,
αφού ο αριθµός των αθλητών-χρηστών είναι υψηλότατος και θετικά ευρήµατα
ανευρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά.
Η µόνη ουσιαστική ελπίδα φαίνεται να ξεκινά από τους νέους αθλητές-τους νέους
ανθρώπους- πριν τον εγκλωβισµό τους στα κυκλώµατα του doping. Η ευθύνη των
παιδιάτρων είναι σηµαντική, αφού µπορούν να ενηµερώσουν και να καθοδηγήσουν
τα µεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους. Οι παράγοντες επιτυχίας µιας αθλητικής
προσπάθειας δεν είναι άλλοι από την ισορροπηµένη διατροφή, την κατάλληλη
προπόνηση, µα πάνω απ’όλα το ψυχικό σθένος - σε συνδυασµό µε την επιµονή και τη
συνεχή βελτίωση.
Χρειάζεται ωστόσο προσοχή, αφού η δογµατική απαγόρευση και η συλλήβδην
καταδίκη όλων των διαθέσιµων ουσιών µπορεί να οδηγήσουν σε αµφισβήτηση της
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αξιοπιστίας του παιδιάτρου από τον ενδιαφερόµενο, µε αντίθετα αποτελέσµατα.
Απαιτείται γνώση των πλεονεκτηµάτων και παρενεργειών των ουσιών, παράθεση
δεδοµένων, παραδειγµάτων και επιστηµονικά επιχειρήµατα, προκειµένου να υπάρξει
η παραµικρή πρόοδος έναντι της µάστιγας του doping.
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