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Date : Μαΐου 10, 2006
«Έχω δει γυναίκες να ξυρίζονται»

Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου είναι χημικός και ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου
«Γυμνάσιον» στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται πολλά χρόνια με το μπόντι
μπίλντινγκ και έχει μελετήσει μια εκτεταμένη βιβλιογραφία πάνω στο
θέμα των απαγορευμένων ουσιών. Ο ίδιος καταθέτει στα «ΠΡΟΣΩΠΑ» την
προσωπική του εμπειρία.
"Έχω έρθει σε επαφή με πολλούς αθλητές, κυρίως ξένους, και έχω καταλάβει
αμέσως ότι έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες ουσίες. Έχω δει γυναίκες να ξυρίζονται
στο πρόσωπο εξαιτίας της λήψης αυξητικών ορμονών, να μιλούν με φωνή πιο βραχνή
ακόμα και από εκείνη ενός άνδρα."

"...Όλος αυτός ο μηχανισμός δράσης των αναβολικών στεροειδών μπορεί να αυξάνει
εφήμερα τις αθλητικές επιδόσεις, έχει όμως και παρενέργειες σημαντικότατες. Που
φθάνουν σε αριθμό τις 25 τουλάχιστον.

Οι κυριότερες είναι η στειρότητα, η ελάττωση της HDL χοληστερίνης, η νόσος του
προστάτη, ορμονικές διαταραχές, παθήσεις του ήπατος, καρδιαγγειακά και
ενδοκρινολογικά προβλήματα."

"...Αρχικά οι αυξητικές ορμόνες λαμβάνονταν από τις υποφύσεις νεκρών ανθρώπων
και για τον λόγο αυτό η χρήση της συνδέθηκε πολύ καιρό αργότερα με τη νόσο
Greutzfeld -Zakob. Κάποιοι λένε ότι ακόμη και σήμερα πρέπει να κυκλοφορούν στο
παρεμπόριο παρτίδες αυξητικών ορμονών που είχαν παρασκευαστεί στην Ανατολική
Γερμανία από υποφύσεις νεκρών ανθρώπων. Αυτές οι ορμόνες, πάντως, δεν
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παρασκευάζονται και σήμερα κατ' αυτόν τον τρόπο, αλλά με τη βοήθεια της
γενετικής μηχανικής και τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου DNA."

"...Από τη χρήση των πεπτιδικών ορμονών δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι
παρενέργειες. Αυτές σχετίζονται με ανωμαλίες στον θυρεοειδή αδένα, στο πάγκρεας
και αλλού, σχετίζονται επίσης με τη μεγαλακρία, δηλαδή άυξηση των άκρων, την
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου."

"...Η αφυδάτωση του οργανισμού μπορεί να προκαλέσει διαταραχή των
ηλεκτρολυτών, ακόμη και ανακοπή της καρδιάς, και οι αθλητές που λαμβάνουν
αυτές τις ουσίες πρέπει κάθε βράδυ να υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους,
ώστε να προσδιορίζονται οι ποσότητες αλάτων και μεταλλικών στοιχείων που
υπάρχουν στον οργανισμό τους. ..."
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ

(Πηγή: "ΤΑ ΝΕΑ" , 04-03-2000)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

