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ANDROGÉNNE A ANABOLICKÉ HORMÓNY AKO
DOPING
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Kastrácia samčekov domácich zvierat bola známa už pred tisícročiami a známe
boli i následky takéhoto zásahu. Aristoteles opísal už v 4. stor. pred n. l. účinok
kastrácie na vtákoch, zvieratách, ale i na človeku (Isekutz, 1971).
Berthold už roku 1849 úspešne transplantoval pohlavné žľazy u kohútov.
Francúzsky fyziológ Brown-Sequard roku 1889 predpokladal akýsi faktor vylučovaný
mužskými pohlavnými žľazami a sám si injikoval vodný výťažok z testes psa.
Pokračovali pokusy v získaní extraktu, či účinnej látky z mužských pohlavných žliaz. Roku 1927 boli pokusy úspešné najmä zásluhou výskumníkov - Mc
Gee, Moore, Gallagher, Koch, Loewe a iných (lssekutz, 1971).
Roku 1931 pripravili Laqueur a spol. z býčích vajec účinnú látku testosterón
(Kozlowski, 1980). O štyri roky neskôr získali Butenandt, Wettstein a Tscherning
z 26 litrov mužského moča 15 mg kryštalickej látky, ktorú nazvali androsterón.
V izolácii a v syntéze androgénov vynikli najmä Ružička a spol., Butenandt,
Laqueur, David, Wettstein, Hanisch, Hanč a ďalší (Isekutz, 1971; Kozlowski, 1980).
Roku 1935 bol syntetizovaný metyltestosterón, ktorý sa mohol podávať
perorálne a neskôr metylandrostendiol, ktorého účinok bol síce slabší ako testosterónu, avšak už v roku 1950 zistili Gordana a spol., že táto látka má anabolický
účinok (Issekutz, 1971; Kozlowski, 1980).
V chémii hormónov pracovali viacerí svetoznámi chemici, z ktorých spomeňme: Birch, Saunders, Drill, Overbeek, de Visser, Arnold, Baldratti a iní. Vo
farmakológii hormónov zasa: Ungar, Benedetti, Lurie, Hertzman.
Roku 1938 zistil Papanicolaus na pokusných zvieratách, že užívaním testosterónu dochádza u samčekov k narastaniu a zosilneniu svalstva (Steinbach,
1968). Hettinger išiel v pokusoch ešte ďalej a skupine starcov podával testosterón. Výsledok bol prekvapujúci : prírastok hmotnosti, rast svalstva, pri súčas
nom tréningu zvýšenie sily (Steinbach. 1968). Potom už bolo blízko k zisteniu, že
dobrá výživa, pravidelné cvičenie a určité dávky pohlavných hormónov môže vyvolať rast svalstva a tým aj sily. Nevýhodou testosterónu bol jeho silný virilizačný účinok a jeho použitie v liečbe žien a dievčat bolo veľmi obmedzené. Preto
sa hľadali nové zlúčeniny, ktorých virilizačný účinok by bol slabší, avšak o to sil-
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nejší mal byť účinok anabolický (zmnoženie bielkovín, rast svalovej hmoty,
zvýšenie hmotnosti, zvýšenie výkonu, odolnosti, urýchlenie procesu rekonvalescencie
a pod.).
V 40. rokoch dostávali hitlerovskí vojaci androgény na zvýšenie fyzických síl a
vytrvalosti. O niekolko rokov bol zistený ich účinok aj na športovca. Najskôr sa
začali vo velkom užívať v USA a po OH v Tokiu roku 1960 i v ostatných častiach
sveta (Kozlowski, 1980).
Roku 1966 v bojoch o Davisov pohár bol obžalovaný Španiel Andreas Gimeno,
že proti Angličanovi Billy Knightovi bojoval pod vplyvom testosterónu, čo bolo
uznané za doping (Prokop , 1970; Fojt, 1977).
Užívanie androgénov v súčasnosti je zmenou v doterajších zvyklostiach užívať
anaboliká. Ich užívanie je z lekárskeho hľadiska prípustné len pri určitých
chorobách, a odmieta sa ich používanie športovcami a najmä športovkyňami . UŽí·
vanie androgénov namiesto anabolík je vyháňanie čerta diablom (Schirren, 1978).
Pred problém dopingu androgénmi bol postavený i Svetový zväz telovýchovných
lekárov už dva roky pred začiatkom XXII OH v Moskve. Antidopingová kontrola
zisťuje normálnu hladinu týchto látok (u muža 600 nanogrjlOO ml, u ženy 50 na·
nogrjlOO ml). Metódy sú veľmi citlivé a zaznamenávajú už rozdiely 10 nanogrj100 ml
(Schreiber, 1973). Zvýšená hladina sa považuje za nedovolené užívanie an·
drogénnych hormónov. Detekčné metódy sovietskych odborníkov boli použité na
XIII. ZOH v Lake Placide .
Lekár je povinný upozorniť pacienta, že predpísané lieky mu môžu uškodiť. To isté
platí i o hormónoch . Aj v medicíne platí staré rímske Videant consules, ne quid detri·
menti res publica capiat, čo by sme mohli pre zdravotnícke povolanie vyjadriť asi
takto: Videant medici, ne quid detrimenti athlétés seu olympioníkés capiant.
Parry O'Brien, svetový rekordér v hode guľou v rokoch 1953 - 1959, sa priznal
svojho čas u. "My všetci - teda Matson, Harold Connoly (americký víťaz v hode
kladivom za rok 1956), Babka a ja - často sme užívali rôzne piluky, čo spôsobilo i
rôzne nervové poruchy. Sám som sa s pilulkami veľmi skoro rozlúčil a po mne tak
urobili i Matson a Al Oerter. Stratil som reakčnú rýchlosť a tým aj možnosť pre·
konať 20 m vzdialenosť. Vážil som síce 125 kg, načo mi však boli tieto kil á, keď
som bol pomalší". Len za rok 1960 prehltol vraj značné množstvo anabolík.
Na memoriali Janusza Kusoczinského roku 1967 bol i švédsky diskár Ricky
Bruch, ktorý ako prvý v Európe sa podrobil kúre anabolikami. Predtým nebol
príliš úspešný. Po kúre veľmi zosilnel, sám sa nazval "gigantickým brojlerom" a
netajil sa užívaním anabolík. Pred OH v Mníchove u trpel úraz, ktorý ho navždy
vyradil z radov športovcov, stal sa kalikou (Kozlowski, 1980). Tvrdil, že všetci
športovci, ktorých stretol na OH v Montreali roku 1976, užívali drogy . Tí, čo ich
neužívali , mali nižší výkon. Ako priame následky užívania anabolík uviedol šesť
operácií kolena a nervový záchvat (Prokop, 1970).
V období rokov 1968 - 1972 Fín Kaarlo Kangasniemi bol niekolkokrát
rekordérom a na OH v Mexiku získal zlatú medailu vo vzpieraní v poloťažkej
váhe. Roku 1976 sa pokúšal zodvihnúť 160 kg, ale utrpel zranenie a odvtedy stále
trpí bolesťami , nevstane z lôžka a stratil na hmotnosti vyše 30 kg. I on sa stal
obeťou hormónov (Kozlowski , 1980).
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Belgický vzpierač Serge Reding pribral vyše 50 kg . Tento 140 kg muž chcel
najsilnejším mužom sveta. V 33. roku svojho života utrpel n ervový záchvat a
spáchal samovraždu (Kozlowski , 1980).
Dňa 19. 9 . 1973 sa z veže katedrály vo Wyborgu zrútil dánsky športovec,
vtedy 29 ročný Kay Andersen, ktorý niekolko rokov bol majstrom Dánska v hode
diskom . Liečil sa steroidmi, za dva roky pribral 20 kg, potom trpel nervovými
záchvatmi a psychickými poruchami. Po neúspešnom liečení spáchal samovraždu
(Kozlowski , 1980).
Roku 1974 vyšla vo Švédsku kniha, ktorej autorom bol známy švédsky
zápasník, dvojnásobný majster sveta a strieborný medailista OH v Mexiku Palle
Swenson. V knihe opisuje svoj život a dosiahnuté výsledky. Je to spoveď atléta.
ktorý draho zaplatil za užívanie hormónov, vtedy nazývaných "kráľom našich
č ias " . V januári 1970 sa stretol v Uppsale s Larsom Ingerom Stroemom, ktorý ho
informoval o novom hormonálnom prípravku, ktorý je vraj akoby stvorený
preňho , aby mu splnil dávnu túžbu stať sa majstrom sveta . Potom ho zoznámil s
prof. Rolfom Lufftom z Karolinska Hospital v Štokholme. Tento ho uistil, že hormónová kúra bude bezpečná, nebude mať nijaké následky a Dianabol mal ho
urobiť supermanom . Počiatočný efekt bol dokonalý : sviežosť, sila, t elo vydržalo
všetky záťaž e tréningu a skuto čne sa stával supermanom zásluhou kombinácie
ni ekolkých hormónových preparátov, ktoré zvyšovali nielen vytrvalosť , ale i
rýchlosť. Len neskôr začal byť nervóznym, podráždeným, nevedel sa ovládať ,
každého podceňoval , zvyšovala sa sexuálna potencia, avšak neskôr začal trpieť
kontúziami svalstva a malá dávka alkoholu vyvolala silnú opitosť . Keď sa mu
narodila dcérka Katarína , vážila 3,8 kg a prof. Lufft sa ho opýtal , č i nebadá u
di eť aťa nejaké výchylky od normálu . Vtedy si uvedomil , že sa stal pokusným
králikom. Na OH v Mníchove mu ešte pred štartom vypovedala ľavá ruka, neskôr
celá ľavá strana tela. Vtedy skončila preňho športová kariéra a do celého sveta
zaznela jeho výzva a apel športovcom: "Skončime s tým šialenstvom"! (Zmarzlik,
1973; Semkowicz, 1977).
Zo športovej tlače vieme, že v roku 1971 bolo na prostatu operovaných 7
amerických vrhačov (Kozlowski, 1980).
V októbri 1977 uverejnila tlač správu , že nemecká rekordérka päťbojárka Eva
Wilmsova bola operovaná v Mníchove na pľúcny nádor. Nápadné bolo, že za dva
roky dosiahla 21,43 m v hode guľou. Rýchly vývoj nádoru sa pripisoval užitým
anabolikám (Kozlowski , 1980).
Brigitte Berendonková, diskárka NSR, účastníčka OH v rokoch 1968 a 1972,
uverejnila v Suddeutsche Zeitung obšírny článok o dopingu z vlastných poznatkov a skúseností. Uverejnila i mená viacerých známych športovcov, ktorí užívali
anabolíká . Aj Nemec Manfred Ottmar, svetový šprintér uverejnil článok , v
ktorom tvrdil , že 90 % ľahkých atlétov-reprezentantov NSR užíva anaboliká
(Kozlowski , 1980).
Roku 1976 na OH v Montreali boli pre doping potrestaní viacerí vzpierači
(diskvalifikácia a vrátenie medaily): Švéd Arne Norrbäck (váha do 60 kg), Poliak
Zbigniev Kaczmarek (váha do 67,5 kg), Bulhar Blagoe Blagojev (váha do 82,5 kg),
Američan Philip Gripaldi, Bulhar Valentin Christov (váha do 110 kg). Ich
byť
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disksvalifikáciu potvrdila exekutíva MOV na svojom zasadnutí v októbri 1976 v
BarceIóne. Z nich traja medailisti museli vrátiť m edaily . Aj v Montreali boli
diskvalifikovaní traja vzpierači: Rumun Dragomír Cioroslan obsadil 5. miesto
(váha do 75 kg), Američan Marko Cameron obsadil tiež 5 miesto (váha do 110 kg), a
náš Peter Pavlásek obsadil 6. miesto (váha do 110 kg).
Toto rozhodnutie prijala i IWP (Medzinárodná vzpieračská federácia) a zastavila im čin nosť na jeden rok, lebo užili anaboliká (Hornáček, 1976).
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