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ISTIMULANTI ?

EffEtti sEkondarji  
Effetti sekondarji ġenerali jinkludu:
• Uġigħ ta’ ras
• Irritabilità
• Ansjetà
• Dipressjoni
• Aggressjoni
• Nuqqas ta’ rqad
• Dardir
• Sturdamenti
• Ewforija
• Ġudizzju inibit/ teħid ta’ deċiżjoni

Minbarra l-effetti sekondarji ġenerali, 
l-istimulanti jistgħu wkoll jipprovokaw effetti 
sekondarji ġenerali: 
• Paranojja
• Deidrazzjoni
• Alluċinazzjonijiet
• Konvulżjonijiet
• Pressjoni għolja
• Emoraġija ċelebrali
• Kollass ċirkolatorju

Xi effetti sekondarji assoċjati mal-użu kroniku:
• Psikożi
• Disturbi fl-imġiba: l-imġiba irrazzjonali u

kompulsiv
• Telf ta’ piż
• Delirju ta’ paranoia

L-użu kroniku jista’ jwassal għal vizzju, 
dipendenza fiżjoloġika u psikika.

META HUMA PPROJBITI 
L-ISTIMULANTI?
Uħud mill-istimulanti huma pprojbiti f'kompetizzjoni 
fil-Kategorija S6 tal-Lista ta’ Metodi u Sustanzi 
Pprojbiti.

L-atleti għandhom jagħtu attenzjoni żejda lil ċerti 
rimedji għall-irjiħat u l-influwenza għax jistgħu jkun 
fihom ephedrine jew pseudoephedrine.
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L-AmfetAmini, klassi ta’ drogi li jistimulaw u 
pproduċuti b’mod sintetiku għas-sistema nervuża 
ċentrali, spiss ġew użati għal għanijiet militari u 
għall-isport għall-ġlieda kontra l-għejja u żieda fil-
viġilanza. L-amfetamini u ħafna derivattivi ta’ 
amfetamini jistgħu jtejbu l-veloċità, l-enerġija, 
l-aċċelerazzjoni, ir-reżistenza, il-konċentrazzjoni, u 
ħin ta› reazzjoni meta mħaddma. L-amfetamini 
kollha huma pprojbiti fl-isport u l-preżenza ta› 
metaboliti fl-awrina jikkostitwixxu reat ta’ doping. L-
ecstasy (MDMA) hija droga li taġixxi fl-istess ħin 
bħala stimulant u bħala alluċinoġenu. L-ecstasy 
iżżid l-enerġija u tista’ tiġi esperjenzata ewforja.

il-kokAinA hija l-iktar stimulant b’saħħtu ta’ oriġini 
naturali miksuba mill-weraq tal-pjanti koka. 
Tipikament jinduċi ewforija, sentimenti ta’ 
kunfidenza, u enerġija. id-dipendenza fuq il-kokaina 
hija strettament marbuta mal-effetti li taġixxi fuq 
il-fatti tagħha li jwasslu għal tqanqil akbar. 
il-preżenza ta’ kokaina u / jew il-metaboliti tagħha 
fl-awrina jikkostitwixxu f’reat ta’ doping. 

L-EPHEDRINE alkaloids huma stimulanti derivati 
minn diversi pjanti varji tal-ġeneru Ephedra. 
Ephedrine, pseudoephedrine, methylephedrine, 
norephedrine, norpseudoephedrine, 
methylpseudoephedrine huma diversi forom 
ippurifikati li huma pprojbiti fl-isport. il-benefiċċji 
maħsuba ta’ ħin miżjud għal għejja, jonqsu 
fir-Rata ta› Strapazz Perċepit (RPE), żieda 
fit-telf tax-xaħam u saħħa muskolari mtejba kienu 
assoċjati mal-alkaloids Ephedra. L-atleti 
għandhom joqogħdu attenti meta jkunu qegħdin 
jagħżlu s-supplimenti nutrizzjonali u l-komposti 
ephedra (eż. Ma Huang) huma ingredjenti popolari. 
il-Phenylpropanolamine, kompost sintetiku 
funzjonalment simili għal ephedrine alkaloids, 
mhux projbit iżda huwa inkluż fil-Programm ta’ 
Monitoraġġ WADA.

Il-kAffeinA, misjuba f’diversi ikel u xorb li jkun 
fihom prodotti derivati   mill-ġewż kola, tipproduċi 
wkoll stimulazzjoni ħafifa tas-sistema ċentrali 
nervuża. L-effett stimulatorju tal-kaffeina jinduċi 
viġilanza mentali. il-konċentrazzjoni tista› tiġi 
msaħħa filwaqt sensazzjoni ta› għejja u l-perċezzjoni 
ta sforz jitbaxxew. il-kaffeina tista› wkoll tkun 
kostitwent ta› ċerti mediċini. L-użu tal- kaffeina 
mhux ipprojbit fl-isport imma qed jiġi mmonitorjat 
mill-WADA u għalhekk inkluża fil-Programm ta› 
Monitoraġġ WADA.

in-nikotinA, sustanza dipendenti ħafna misjuba 
b›mod naturali fil-tabakk, hija meqjusa bħala 
stimulant ħafif u jagħti sensazzjoni ta› divertiment u 
benesseri. Għalkemm mhux użata fl-isport, 
l-atleti f›xi dixxiplini sportivi jistgħu jużaw in-
nikotina. L-użu tan-nikotina mhijiex projbita imma 
qiegħda tiġi mmonitorjata mill-WADA u għalhekk 
inkluża fil-Programm ta’ Monitoraġġ WADA.

X’inhuma L-istimuLanti?  
L-istimulanti huma drogi fiżjoattivi  li għandhom 
effett stimulanti fuq is-sistema nervuża ċentrali u 
periferali li jipperswadu titjib temporanju fil-
funzjoni mentali jew fiżika jew it-tnejn. L-effetti l-
aktar notevoli ta’ stimulanti huma viġilanza mtejba, 
ħila li tikkonċentra, allerti u lokomozzjoni. L-
istimulanti huma wkoll użati biex ibiddlu l-burdata u 
t-tqanqil, jeliminaw jew inaqqsu s- sensazzjoni ta› 
għejja u biex itejbu l-prestazzjoni fiżika. Xi stimulanti 
jistgħu jagħtu lok għal sentimenti ta› ewforija. L-
istimulanti jistgħu jkunu abbużati kemm fuq u barra l-
qasam.

L-użu mEdiku taL-istimuLanti 
L-istimulanti huma użati għal għanijiet terapewtiċi u 
jinsabu f’irjiħat komuni u influwenza, hay 
fever u mediċini tal-ażżma u mediċini użati biex 
jikkuraw sintomi ta’ Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADhD) bħal methylphenidate (Ritalin). Xi 
stimulanti jistgħu jiġu preskritti biex jikkuraw ċerti 
kundizzjonijiet bħal narkolessija (ċikli irregolari ta’ 
irqad-qawmien) u l-obeżità. Ħafna mill-
medikazzjonijiet li fihom stimulanti jistgħu jinxtraw fl-
ispiżeriji mingħajr preskrizzjoni. L-atleti li huma 
preskritti bl-istimulanti biex jikkuaraw kundizzjoni 
medika għandhom jiksbu Eżenzjoni għall-użu 
Terapewtiku jew ifittxu mediċini alternattivi mit-
tabib tagħhom.

QERQ FL-ISPORT BL-UŻU 
TAL-ISTIMULANTI
Ħafna atleti jemmnu li l-użu tal-istimulant isaħħaħ is-
saħħa fiżika u r-reżistenza u jżid ir-reżistenza għall-
uġigħ. L-effetti ta’ żieda tal-prestazzjoni ta› xi 
stimulanti huma moderati u r-raġuni għat-teħid ta’ 
dawn id-drogi jista’ jkun aktar għall-
kondizzjonament psikoloġiku. L-iktar stimulant 
komuni u użat mill-isportivi huma amfetamini (eż. 
ecstasy), efedrini, kokaina u kaffeina.




