
AĠENTI ANABOLIĊI OĦRA
L-effetti sekondarji tal-Aġenti Anaboliċi oħra jinkludu: 

• Żieda fir-rata tal-qalb
• Arritmiji
• Mewt kardijaku għal għarrieda
• Rogħda fil-muskoli
• Bugħawwieġ
• Uġigħ ta’ ras
• Nervi
• Nuqqas ta’ rqad

MetA huMA  pprojbiti l-Aġenti 
AnAboliċi?
L-aġenti anaboliċi huma pprojbiti waqt il-
kompetizzjoni u barra mill-kompetizzjoni taħt il-
Kategorija S1 tal-Lista ta’ metodi u Sustanzi Pprojbiti.
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X’inhuMA l-Aġenti AnAboliċi?
L-Aġenti Anaboliċi huma komposti kimiċi li jistgħu 
jtejbu r-rata ta’ tkabbir tat-tessuti (il-proċessi 
anaboliċi). Dawn jistgħu jiġu maqsuma f’żewġ 
klassijiet: Sterojdi Androġeniċi u Anaboliċi 
(sustanzi li għandhom proprjetajiet anaboliċi - li 
jirriżultaw fi tkabbir mgħaġġel tal-muskolu u tal-
għadam - u androġenika – li jkabbru l-karatteristiċi 
maskili) u Aġenti Anaboliċi oħrajn.

L-iSterojdi Androġeniċi u Anaboliċi (SAA) jistgħu 
jiġu derivati   minn żewġ sorsi endoġeniċi (prodott 
b’mod naturali) jew eżoġeni (manifatturati 
sintetikament). Ħafna mill-SAA huma derivattivi 
sintetiċi tal-ormon maskili, it-testosteron. L-
aġenti anaboliċi oħrajn huma sustanzi li huma 
farmakoloġikament mhux relatati mal-isterojdi 
androġeniċi u anaboliċi, iżda li jista’ jkollhom 
effett anaboliku simili. L-Aġenti Anaboliċi 
jaffettwaw il-metaboliżmu tal-proteina billi 
jistimulaw is-sinteżi tal-proteini (effett anaboliku) 
u li jimpedixxu t-tqassim tal-proteina (l-effett 
anti-kataboliku).

L-iSterojdi Androġeniċi u Anaboliċi huma użati 
f’diversi attivitajiet sportivi sabiex tiżdied il-massa 
tal-muskoli, titjieb il-prestazzjoni atletika u titjieb 
id-dehra fiżika. Il-persentaġġ ta’ xaħam tal-ġisem 
jonqos ukoll bl-użu ta’ aġenti anaboliċi. L-effetti 
anaboliċi jistgħu jirriżultaw fi tkabbir mgħaġġel 
tal-muskolu u tal-għadam u tiżdied l-aggressjoni u 
l-kompetittività.

QERQ FL-ISPORT BL-UŻU TA' 
AĠENTI ANABOLIĊI

• Kardjovaskularji (infart mijokardjali, arritmiji
mewt kardijaku għal għarrieda, trombożi, żieda
fil-kolesterol ateroġeniku LDL-kolesterol, pressjoni
għolja)

• Fwied (il-formazzjoni ta’ ċesti fil-fwied, tumur fil-
fwied)

• Skeletali (tiċrit tat-tendon, il-qerda tal-muskolu
skeletali, għeluq prematur tal-għadam, jiġifieri
dewmien u tkabbir tal-għadam fil-konsumaturi
adolexxenti)

• Psikika (varjazzjoni fil-burdata, irritabilità,
aggressjoni mhux kontrollata, sindromi u sintomi
oħra psikotiċi jew affettivi)

• Endokrinali (indeboliment tal-funzjoni tat-thyroid,
reżistenza tal-insulina u tnaqqis fit-tolleranza tal-
glucose)

• Riproduzzjoni (bidliet fil-konċentrazzjonijiet tal-
ormoni tan-nisa u dawk maskili)

• Akne bl-isterojdi
• Kumplikazzjonijiet renali
• Okkorrenza ta’ tumur (tkabbir tal-fwied,

tas-sider u kanċers tal-prostata)
• Sindromu apnea tal-irqad
• Ansjetà

l-iSterojdi Androġeniċi u Anaboliċi juru ukoll effetti 
sekondarji rrelatati mas-sessi. Fin-nisa, l-effetti 
sekondarji, li uħud minnhom huma irriversibbli, 
jinkludu: 
• Il-mudell maskili ta’ tkabbir tax-xagħar u telf ta’

xagħar
• Tnaqqis fid-daqs tas-sider
• Inibizzjoni tal-ovulazzjoni
• Irregolaritajiet mestrwali
• Infertilità
• Formazzjoni ta’ ċesti fl-ovarji
• Tkabbir tal-klitoris
• Tnaqqis fid-daqs tas-sider
• Deterjorazzjoni tal-utru
• Bidliet fil-libido
• Approfondiment tal-vuċi

EFFETTI SEKONDARJI 
L-ISTEROJDI ANDROĠENIĊI U ANABOLIĊI
L-effetti sekondarji ewlenin tal-iSterojdi Androġeniċi u 
Anaboliċi huma:  

Fl-irġiel, l-effetti sekondarji jinkludu: 
• Żvilupp tas-sider
• Infertilità
• Diffikultajiet erettili
• Bidliet fil-libido
• Atrofija testikolari
• Produzzjoni mnaqqsa tal-ormon maskili
• Spermatoġenesi dgħajfa
• Telf ta’ xagħar
• Kanċer tal-prostata


