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Úvod 

Steroidy sú hormóny so steroidovou molekulou s 18 uhlíkmi . Pa tri3 sem : 
- estrogény (estradiol) 
- androgény (androgénne - anabolické steroidy - testoste rón ) 
- glukokortikoidy 
- mineralokortikoidy 
- gestagény 

Androgénne a anabolické účinky steroidov sa nedajú dosť dobre oddeliť. 
V pritomnej práci používame termín anabolické steroidy, pretože pre tie to 
účinky sa androgénne - anabolické steroidy užívajú. Androgénne účinky sú 
nežiaduce, a preto niektorí užívatelia súčasne užívajú a ntagonis ty an
drogénnych účinkov týchto látok (Hausman a kol. , 2000). Používanie a nabo
lických steroidov v medicíne má pomerne presne stanovené pravidlá, anabo
lické steroidy sú však laickej verejnosti známe predovšetkým v súvis losti 
s ich nemedicínskym používaním. V prehIadnej práci uvádzame stručné 

údaje o histórii používania anabolických steroidov, základné informácie 
o ich vlastnostiach a medicínskych indikáciách. Uvádzame dôvody, ktoré 
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vedú k ich mimo medi cín skemu užívaniu a údaj e o spôsobe takého užívania 
anabolických steroidov . Pre medicínsky neindikov ané užívanie anabolických 
ste roidov , pri ktorom sa obyčajne užívajú vysoké dávky týchto látok a užíva
nie vedie k nepriaznivým sociálnym, psychologickým a zdravotným násled
kom , používame v prítomnej práci striedavo termíny zneužívanie a abúzus. 
Uvedomuj eme si, že tieto termíny nie sú synonymami, že súčasná klasi
fikácia psychických porúch (MKCH 10) termín abúzus nepoužíva a uvedo
mujeme si aj skutočnosť, že nie každé nemedicínske užívanie anabolických 
steroidov spÍňa diagnostické kritériá abúzu ( podľa DSM IV). Podávame pre
hľad údajov o rozsahu a spôsobe zneužívania anabolických steroidov. Po
drobnej šie r eferujeme o prácach , ktoré sa zaoberajú vzťahom medzi zne
užívaním týchto látok a psychickými poruchami. 

Stručná história používania anabolichých steroidov 

Vzťah medzi testis a sexuálnymi funkciami u muža bol známy dávno . 
V roku 1849 bola spoznaná hormonálna povaha funkcií testis. V roku 1935 
Kochakian a Murlin izolovali testosterón. Onedlho sa zistilo , že testosterón 
ovplyvňuje správanie sa a podľa niektorých údajov bol preto použitý počas 
2. svetovej vojny v nemeckej arm áde (Kaufman a Friedma n , 1996). Od 50. 
rokov minulého storočia tes tosterón užívali mnohí špičkoví športovci na 
zvýšenie fyzickej výkonnosti. Na olympiáde v roku 1972, v prieskume medzi 
športovcami zo siedmich krajín , sa 68 % športovcov priznalo k užívaniu ana
bolických steroidov. V roku 1976 boli u športovcov na olympijských hrách po 
prvý raz použité testy na detekciu užívania anabolických st eroidov a v tom 
istom roku MedZinárodný olympij ský výbor zakázal užíva nie týchto látok. 
Počas 80. rokov boli anabolické steroidy zaradené medzi kontrolované lieky. 
V roku 1993 pristúpila Slovenská republika k Dohovoru proti Dopingu Rady 
Európy, podTa ktorého sa m edzi dopingové skupiny zaraďujú aj anabolické 
steroidy. V roku 1994 bolo do Trestného zákona zaradené - ako trestný čin 
- podávanie anabolických látok mládeži na iný ako liečebný účel. 

Napriek zákazu ich užívania a systematickej kontrole patria anabolické 
steroidy vo výkonnostnom športe k populárnym a pravdepodobne k často 
používaným dopingovým látkam. Užívanie anabolických steroidov vníma 
časť verej nosti a športovcov ako určitý druh súťaže medzi športovcami a ri
gídnymi pravidlami amatérskeho športu . Záujem o užívanie anabolických 
steroidov športovcami využívajú niektoré farmakologícké laboratóriá, ktoré 
sa orientujú na vývoj "designer steroidov" - prípravkov , ktoré sa súčasnými 
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testmi nedajú detegovaL Články o užívaní anabolických s te roidov v novi
nách a časopisoch sa sústredujú najmä na možnost detekcie zneužívania 
týchto látok kontrolnými orgánmi a zmysel regulač ných opa trení škodlivos ť 

a nebezpečnosť zneužívania dopingových lá tok pre sa motných športovcov im 
často uniká (Weintraub, 2004). 

Anabolické steroidy sú populárne aj medzi rekreačne športujúcimi mla
dými ľudmi a podľa ústnych správ sú dostupné aj v niektorých slovenských 
fitnes centrách. V posledných rokoch sa predaj anabolických steroidov na 
Slovensku ponúka súčasne s informáciami o očakávaných účinkoch a návod
mi na ich užívanie aj na internete. Na ilustráciu úrovne ponúkaných in 
formácií uvádzame informáciu uverej nenú na jednej z inte ľll e tových 

stránok (tab . 1). Podľa týchto propagačných návodov sa anabolické s te roidy 
majú užívať v "cykloch" v dávkach , ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako te
rapeutické dávky. Zneužívanie anabolických steroidov mla dými ľudmi nie je 
zriedkavé. Údaje o zneužívaní týchto látok sme zistili aj v nedávnom pries
kume medzi študentmi vysokých škôl Aj u našich pacientov sa občas stre
távame s údajmi o užívaní a nabolických steroidov a musí me sa zaoberať 
vzťahmi medzi užívaním týchto látok a psychickou poruchou , pre ktorú pa
cienta liečime. 

Tabuľka 1. Ilustrácia informácií na internetových str ánkach 
ponúkajúcich na predaj anabolické steroidy 

Dianabol - methandienon 

Deca-Durabolin a iné 
nandrolonoué steroidy 

Objem 

Objem , dlhodobé kúry 

Primobolan - methenolon 

Winstrol - stanozolol 

Anapolon 50 - oxymholon 

Slušné výsledky, minimálne vedlajšie účinky 

Tvrdosť a hustota 

Extrémne rychlý objem, velmi nebezpečný 

Testosteron - jeho injekčné (ormy Steroidy založené na testosteronu patrí mezi 
absolutne nejsilnejší 

Parabolan - trenbolon 

Oxandrolone 

Velká si la a tvrdosť, dosť toxický 

Veľm i bezpečný , vhodný do kombinácií 

Poznámka: Údaje v tabuľke sme prevzali bez úprav. 
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S rastom popularity anabolických steroidov rastie aj počet odborných pu
blikácií , ktoré upozorňujú na psychiatrické riziká ich používania (Teuber 
a kol. , 2003) . 

Fyziológia a fa rmalwlógia 

Anabolickým steroidom je testosterón . Testosterón produkujú Leydigove 
bunky v testis . Vzniká z cholesterolu, jeho prekurzorom je androstendión. 
Secernuje sa v 60 - gO-minútových pulzoch, jeho plazmatická hladina za fy
ziologických podmienok je 10,4 - 34,7 nmol/l. (Hrnčiar a Kreze jr. , 2001). Pri 
transporte k cieIovým tkanivám sú anabolické steroidy z väčšej časti navia
zané na plazmatické bielkoviny. Hormonálny účinok má volná frakcia , via
zaná frakcia je mobilnou rezervou (Kreze sen., 2001). Testosterón sa viaže 
na androgénové receptory cieIových buniek, kontaktom s receptormi účin
kuje ako priamy regulátor génovej expresie. Aktiváciou receptorov 
hormónom vzniká špecifický hormón - receptorový dimér s afinitou k špeci
fickým väzbovým miestam DNA. Väzba diméru na jadrové regulačné miesto 
vyvolá génovú expresiu a vznik mRNA, ktorá po translácii na cytoplazma
tických ribozómoch syntetizuje príslušné bielkoviny (Pope a Brower, 2000; 
Payer aZlatoš, 2001 ). Testosterón sa vo vysokej miere viaže na plazmatické 
bielkoviny, vzostup hladiny je lineárny s užívanými dávkami . V eNS a re
produkčných orgánoch je intracelulárne konvertovaný na aktívne metaboli
ty. 

Perorálne podávaný testosterón sa v značnej miere degraduje pri prvom 
prechode pečeňou. Parenterálne podaný testosterón sa rýchle absorbuje 
a degraduje. Vzniká pritom dihydrotestosterón s 2 - 5-násobne silnejšími 
androgénnymi účinkami. Syntetické anabolické steroidy sú modifikáciami 
testosterónu s cieľom zvýšiť ich využiteľnosť pri perorálnom užívaní (väzbou 
alkylových skupín), spomaliť ich absorpciu pri parenterálnom podávaní 
(napr. tvorbou esterov), predÍžiť ich biologický polčas, zvýšiť ich anabolický 
efekt a znížiť androgénový efekt (modifikáciami uhlíkovej kostry). 

Prehľad anabolických steroidov, s ktorými sa môžeme stretnúť aj v ponu
ke ilegálnych predajcov uvádzame v tab. 2. 
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Tabulka 2. Nie kt oré anabolické steroidy 
(upravené podla Beers a Berkow, 1999: St:írka , 1999; 

Sv ih ovec a koL 2003) 

Pemní/II (, llljcllé ll r! 

(;C'lIerichy lIázOl ' FirclllnÝ l /lí:::Ol ' Gellaiclt.Ý l/li ZO l ' F irclIllI_Ý l/á ZOl' 

Ethy lestre nol l\laxib()1 i n Ilokdonon Equipoise # 

l\ lestp rulon Proviron I (pxuxymeslrol u III Enolteslo\"i s 
l\ ll's toranum l\lc thoancJrosle nolon ~i a nabo l 

1\1 etha ml roste nolon Dianabol Na ndrolon de kanoál Oeca- Durabo lin 
Nandrolon 

1\Ie LllC'no lon Pri mobula n ľenopropiomít Durabolin . 
Oxand rolon i\navar Stanozolol Superanabolon 
Oxymelholon i\nad rul Slenbolon Winstrol - V # 

Stanozolol Win sLro l Tcstoste ron cy pionát Anatrofin 
Testosteron UndesLor Tesloslcron isobuty rát i\govirin 

Tpslosterór propioná l i\guvirin de pol 
Tr(, l/h% l/ acetá t Sustanon 250 

Finajet 
Finaplix 

# veterimí rne príprav ky 

Anabolické steroidy indukujú mužskú sexuálnu diferenciáciu fétu. Zvý
šenie hladiny testosterónu u chlapcov v puberte vedie k vývoju sekundár
nych pohlavných znakov. Na pohlavie viazané rozdiely - sexuálny dimorfiz
mu s - v štruktúre mozgu sa týkajú veľkosti mozgových jadier , počtu neuró
nov v týchto jadrách , vetvenia dendritov a charakteristík vzájomného pre
pojenia neurónov. Na biochemickej úrovni sa rozdiely týkajú regionálnych 
koncentrácií neuropeptidov a neurotransmitérov a ich reaktivity (Rubinow 
a Schmidt, 1996). Predpokladá sa, že anabolické s te roidy sa podieľajú na di
ferenciácii funkcií ce rebrálnych hemisfér , funkčná asymetria hemisfér je 
vý raznejšia u mužov (Witelson , 1991). Anabolické s teroidy s ú zodpovedn é aj 
za rozdiely medzi mužmi a ženami v psychických funkciách a v správaní sa 
(Rubinowa Schmidt, 1996). 

Fyziologícká hladina testos terónu je dôležitá pre spermatogenézu , vy
soká hl adina pôsobí inhibične. Nízka hladina testoste rónu pri hypogonadiz
me sa spája so zníženou sexuá lnou apetenciou a potenciou , substitučná lieč
ba vedie k úprave sexuálnych funkcií (Bancroft, 1980). Nešpecifickými účin-
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kami testosterónu sú pozitívna du síkov;) rov nová ha a indukcia syntézy kos
trového sval stva . Testosterón je rýchl e metabolizovaný viacerými enzýma
mi . Jeho hlavnými metabolitmi s ú 5 - (l- dihydroxitestosteron , estradiol 
a inaktívne metabolity. 

S rastúcim vekom klesá hladin a tes toste rónu. Vekový pokles pl azma tic
kej hladiny testosterónu je možné zaznamenať už po 30 . roku života , nemá 
však podstatný vplyv na sexuálny život mužov (Raboch a Stárka, 1977; 
Sternbach, 1998). 

Anaboliché steroidy a medicínslw prax 

Anabolické steroidy, najmä sta nozol a nandrolón , sú indikova né u mužov 
pri osteoporóze a dokázanom hypogonadizme. U žien má liečba anabo
lickými steroidmi mnoho komplikácií (Payer , 2001 ). 

Kachexia je nepriaznivým prognostickým znakom pri chronických in
fekčných chorobách. Pokles hmotnosti a svalová atrofia sú výraznými rizi
kovými faktormi mortality pri AIDS (Dobs, 1999). Vo viacerých štúdiách sa 
zisti lo, že u mužov s HIV, svalovými atrofiami a hypogonadizmom li ečba 

anabolickými steroidmi vedie k zvýšeniu svalovej hmoty (Berger a kol. , 
1996). Medzi indikácie pre liečbu anabolickými steroidmi patrí aj kachexia 
pri iných chronických infekčných chorobách a po chirurgických zákrokoch 
(Stárka , 1999). Liečba anabolickými steroidmi môže byť účinná aj pri kache
xii u pacientov s chronickými chorobami obličiek. J ohansen a kol. (1999) 
v dvojitej slepej štúdii sledovali zmeny telesnej hmotnosti, funkčný stav 
a subjektívne hodnotenie svalovej sily u pacientov s nefropatiami a dlhodo
bou dialýzou a zistili zlepšenie sledovaných ukazovateľov v skupin e pacien
tov , ktorým podávali nandrolón . Anabolické steroidy sa používajú aj pri au
toimúnnej hemolytickej anémii (Sakalová a Mistrík , 2001 ). 

Androgénne účinky steroidov sa využívajú u mužov pri oligospermii, pri 
impotencii súvisiacej s nedostatočnou produkciou androgénov, u žien pri 
liečbe karcinómu prsníkov. 

Pred viac ako sto rokmi vznikli prvé úvahy o vzťahu medzi anabolickými 
steroidmi a sexuálnymi funkciami človeka . Hypogonadizmus sa často preja
vuje znížením libida, iritabilitou , dysforickou náladou a zvýšenou únavnos
ťou . Podobnosť medzi príznakmi hypogonadizmu a príznakmi depresie vied
la v 30. rokoch minulého storočia k prvým pokusom o liečbu depresívnych 
stavov u mužov anabolickými steroidmi . Kazuisticky boli opísané viaceré 
prípady dramatického zlepšenia psychického stavu počas užívania anabolic-
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kých ste roiclov s rela psom po ich vysadení. V kontrolovaných št.údiách sa 
zistili antidepres ívne účinky anabolických steroidov u časti pacientov 
s rahkýll1i depresiami , výsledky _. vzhladom na malý počet probandov - nie 
sú presvedčivé (Seidman a kol. , 2001). Seidman a kol. (2001) testovali hy
potézu , podla ktorej hypogonadizmus môže viesť k vzniku depresívnej poru
chy , ktorá može byť vyliečená substitúciou testosterónu. V 6-týždňovej dvo
jitej slepej š túdii v súbore 35 mužov s depresívnymi poruchami (velká de
presívna porucha podIn diagnostických kritérií DSM-IV) a hypogonadizmom 
porovnali zmeny v intenzite príznakov depresie (celkové skóre v Hamiltono
vej škále pre depresiu - HAMD) a podiel respondentov v skupine pacientov , 
ktorým a plikovali tes tosterón a v skupine pacientov , ktorí dos távali placebo. 
V oboch skupinách došlo k štatisticky významnému zníženiu intenzity prí
znakov depresie, nezistil sa však štatisticky významný rozdiel medzi skupi
nami v znížení celkového skóre HAMD ani v zastúpení respondentov (pa
cientov u ktorých došlo k zníženiu skóre HAMD najmenej o 50 fir oproti ini
ciálnej hodnote). J ediným štatisticky významným rozdielom medzi skupina
mi bolo mierne zlepšenie libida II pacientov užívajúcich anabolické steroidy. 

Rozsah, dôvody a spôsob zneužívania anabolichých steroidov 

Šírenie sa zneužívania anabolických steroidov je "tichým" javom. Delbe
ke a kol. (1995) publikovali prehlad výsledkov dopingových kontrol u kultu
ristov v rokoch 1988 - 1993 vo flámskych regiónoch v Belgicku. Pozitívne 
nálezy sa zistili u 38 - 58 % vzoriek. Ukázalo sa, že v sledovanom období ne
došlo k zníženiu zneužívania anabolických steroidov a tieto látky užívajú aj 
členovia organizácií , proklamujúcich boj proti anabolickým steroidom. Epi
demiologické š túdie organizuje NIDA, informácie o výsledkoch prieskumu 
sú uverejnené aj na internetovej stránke (www.steroidabuse.org). Podľa 
výsledkov rozsiahlej terénnej epidemiologickej štúdie, publikovanej v roku 
1993, asi milión Američanov patrí medzi súčasných alebo bývalých užíva
teľov anabolických steroidov. Užívanie anabolických steroidov v populácii 
mladých rudí je takmer rovnako časté ako u aktívnych športovcov (Gallo
way, 1997). Predpokladá sa, že 6 - 11 % študentov stredných škôl (high 
schools) - mužova 2,5 % žien v USA užíva anabolické steroidy, medzi nimi 
aj nešportovci. Užívatelia častejšie patria k rasovým menšinám, 60 % užíva
te\'ov získava anabolické steroidy na čiernom trhu (Beers a Berkow, 1999). 
Musshoff a kol. (1997) odhadujú, že v Nemecku užíva anabolické steroidy 
asi 100000 mladých ľudí. Nepoznáme epidemiologické štúdie, ktoré by zis-
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ťovali zneUZlvame anabo lických ste roiclov v Slovenskej republike. Predpo
kladáme , že zneužívanie anabolickýc h ste roidov mladý llli ľudllli v SR nie je 
zriedkavým javom. V nedávnom prieskume vedomosti a skúsenos tí štu
dentov vysokých škôl s návykovými látkami sme zi stili. že 21,3 l .;' res pon
dentov pozná niekoho , kto anabolické ste roidy používa a 1,3 Ilŕ respondentov 
uviedlo aspoň jednu vlastnú skú senos t s týmito látkami (Kolibáš a kol. , 
2003). 

Hlavnými dôvodmi pre medicín sky neindikované užívanie anabolických 
steroidov sú bud s naha o zvýšeni e športového výkonu , alebo zlepšenie te
lesného vzhľadu (Pope a Katz , 1994). 

Anabolické steroidy sa môžu viazať na receptory glukokortikoidov a blo
kujú ich katabolické účinky . Zvýšujú utilizáciu potravou prijímaného dusíka 
a vedú k pozitívnej du síkovej rovnováh e. Môžu indukovať syntézu proteínov 
v kostrových svaloch (Kaufman a Friedman, 1996). Krá tkodobé podávanie 
anabolických steroidov vedie k zvýšeniu hmotnosti o 2 - 5 kg a k zvýšeniu 
svalovej sily o 5 - 20 lk (Hartgens a Kuipers, 2004). Nie sú dôkazy, ktoré by 
potvrdzovali údaje , že anabolické steroidy zvyšujú vytrvalosť alebo rýchlosť 
(Hartgens a Kuipers, 2004). Anekdotické informácie uvádzajú , že atléti uží
vajúci anabolické s teroidy s ú schopní mať častej šie a intenzívnej šie tré
ningy , neexistujú však štúdie, ktoré by potvrdzovali tieto údaj e a nie je tiež 
jasný mechanizmus takého účinku (Beers a Berkow , 1999). King a kol. 
(1999) v randomizovanej placebom kontrolovanej S-týždňovej štúdii hodnoti
li efekt androstendionu (300 mg/d ) u mladých mužov s normálnymi hladina
mi testosterónu . Podávanie androstendionu neviedlo k zvýšeniu plazmatic
kej koncentrácie testosterónu , neviedlo k zvýšeniu svalovej hmoty ani k zvý
šeniu adaptácie na fyzický tréning, viedlo však k š tatis ticky významnému 
zníženiu vysokodenzitných lipoproteínov (HDL), ktoré pretrvávalo aj pri 
kontrolných vyšetreniach 5 a S týždňov po skončení podávania androsten
dionu . Hartgens a Kuipers (2004) však upozorňujú , že v kontrolovaných 
štúdiách sa podávali podstatne nižšie dávky , ako dávky užívan é ilegálne 
športovcami. 

Anabolické steroidy sa naj častej šie užívajú v 4 - 12-týždňových cykloch, 
opakujúcich sa niekoľkokrát ročne. Podla neoverených údajov také užívanie 
môže znížiť ich škodlivé účinky. Priemerná dížka cyklov v súbore športovcov 
užívajúcich anabolické steroidy bola S týždňov (Pope a Katz , 1994). Často sa 
užíva súčasne viac preparátov v rôznych aplikačných formách - perorálnej, 
injekčnej , transdermálnej - tzv. stacking (Pope a kol., 2000). Väčšina osôb 
v súbore, o ktorom referovali Pope a Katz (1994) užívala súčasne aspoň dva 
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preparáty, niektorí užívali. súčasne až 8 preparátov. Takmer dve tretiny čl e 

nov súboru uviedli , že týždenne užili. dávku a nabolických s te roidov zodpove
dajúcu 1000 mg testosterónu . Zvyšovanie dávok v priebehu jedného cyklu 
("pyramiding") môže viesť k dávkam až 100-násobne vyšším ako sú fyziolo
gické dávky (Kaufman a Friedman , 1996!. Presnej šie určenie velkos ti 
užívaných dávok je ťažké nielen pre možné vedomé skresľovanie sub
jektívnych údajov , ale často aj preto, že ide o neoverené. niekedy úmyse lne 
nesprávne označené prípravky. Pôvod ilegá ln e predávaných allabolických 
steroidov je obyčajne nejasný. Na jednej, v súča snosti aktívnej interne tovej 
stránke sú ponúkané preparáty označené firemnými názvami , neuvadza sa 
však výrobca , a le len krajina , v ktorej sa údajn e vyrábajú. a často ide 
o vzdialené, exotické krajiny. Okrem kombinácie viacerých a nabolických 
steroidov sa súčasne užívajú aj iné farmaká , medzi nimi aj tyreoidálne 
hormóny, diuretiká a psychostimulanciá (Delbeke a kol. , 1995; Hausmann 
a kol. , 1998). 

Somatiché následhy zneužívania anabolichých stcroidoll 

Vysoké dávky anabolických steroidov majú hepatotoxické účinky a vedú 
k zvýšeniu hodnôt transamináz. Najspoľahlivej ším znakom hepatotoxického 
pôsobenia anabolických steroidov u športovcov sú zvýšené hodnoty - gluta
myltransaminázy (GGT) . Najsilnejšie hepatotoxické účinky majú a lkylované 
anabolické steroidy (Hrnčiar a Kreze jr., 2000). Anabolické steroidy menia 
nepriaznivým spôsobom Iipidový profil: znižujú hodnoty vysokodenzitných 
lipoproteínov (HDL) a zvyšujú hodnoty nízkodenzitných lipoproteínov (Pope 
a Brower, 2000). 

Hlavné nepriaznivé následky anabolických steroidov sú spôsobené ich 
účinkami na endokrinný systém. Vysoké dávky anabolických steroidov 
spôsobujú u mužov testikulá rnu atrofiu a gynekomastiu, u žien majú mas
kulinizačné účinky (hirzutizmus, zhrubnutie hl asu), vedú k atrofii prsných 
žli.az a k poruchám menštruačného cyklu . Medzi dermatologické nežiaduce 
účinky zneužívania anabolických steroidov patria akné (u 40 - 55 % uží
vateľov), alopécia mužského typu, hojenie rán keloidmi a s trie (Galloway, 
1997; Po pe a Brower, 2000) . 

K najvážnejším nežiaducim účinkom zneužívania anabolických steroidov 
patrí poškodenie myokardu, prejavujúce sa hypertrofiou ľavej komory, dis
seminovanou nekrózou a ďalšími patologícko - anatomickými abnormitami 
(Hausmann a kol., 1998; Urhausen a kol. , 2004). V odbornej literatúre bolo 
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opísaných mnoho úmrtí mladých užívatelov anabolických steroidov , zapríči
nených náhlou a rytmiou alebo infarktom myokardu (Hausmann a kol., 
1998; Luke a kol. , 1990). 

Zneužívanie anabolichých steroidov a psychicllé poruchy 

Najčastejšie diskutovanými témami v odbornej literatúre sú osobnostné 
charakteristiky a poruchy osobnosti u Iudí zneužívajúcich anabolické steroi
dy, poruchy emotivity a konania vyvolané týmito látkami, riziko vzniku zá
vislosti od anabolických steroidov a jej príznaky a psychiatrické komplikácie 
zneužívania anabolických steroidov. 

Motívom zneužívania anabolických steroidov môže byť aj snaha o zvýše
nie sebadôvery a agresivity. Niekedy tento motív vychádza zo sociálnej si
tuácie , napr. u pracovníkov strážnych služieb (Galloway, 1997). Inokedy sú
visí s osobnostnými charakteristikami. Snaha o zvýšenie sebadôvery, zlepše
nie sebaobrazu spolu so zlepšením telesného vzhIadu sú dôležitou potrebou 
u Iudí s narcistickými osobnostnými črtami. Porcereili a Sandler (1995) vy
šetrili súbor 36 vzpieračov a kulturistov (p. vek 30,9 r.) pomocou Téma
tického apercepčného testu (TAT) a 40-položkového dotazníka zameraného 
na detekciu narcistických čŕt osobnosti (Narcissistic Personality Inventory) , 
vytvoreného Raskinom a Terrym. V skupine 16 užívateIov anabolických ste
roidov zistili štatisticky významne výraznejšie tendencie k exhibicionistické
mu správaniu sa, usmerňovaniu a využívaniu iných ľudí a významne nižšiu 
mieru empatie. Autori štúdie predpokladajú, že tieto narcistické osobnostné 
črty predchádzali užívaniu anabolických steroidov. V iných štúdiách sa 
u značnej časti osôb zneužívajúcich anabolické steroidy diagnostikovali via
ceré typy porúch osobnosti . Perry a kol. (1990, cit. podla Galloway, 1997) 
zistili u 85 % vzpieračov užívajúcich anabolické steroidy histriónsku, narcis
tickú, antisociálnu alebo hraničnú poruchu osobnosti. 

Viacerí autori upozornili na častejší výskyt porúch vnímania vlastného 
tela - dysmorfofóbie - medzi vzpieračmi a kulturistami (Pope a Brower, 
2000). Ľudia s touto poruchou vnímajú vlastné svalstvo ako nedostatočne 
rozvinuté, atrofické. Ide o skupinu Iudí s vysokým rizikom užívania anabo
lických steroidov, ale aj ďalších látok, ktoré príspievajú k rastu svalstva. 

Najviac údajov je o krátkodobých zmenách a poruchách psychických 
funkcií počas užívania anabolických steroidov. Často diskutovanou témou je 
vzťah medzi anabolickými steroidmi a agresívnym správaním sa. U Iudí uŽÍ
vajúcich vysoké dávky anabolických steroidov je zvýšená pohotovosť k ťaž-
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kým afektom zlosti (tzv . 'roid rage , Kaufman a Friedman, 1996). V kontro
lovaných štúdiách vyššie (než terapeutické) dávky anabolických s te roidov 
viedli k zvýšeniu hostility , iritability a pohotovosti k afektom zlos ti (Gallo
way, 1997). Nie je však celkom jasné, v akej miere sa na agresívnom konaní 
podieIajú osobnostné charakteristiky užívateTov anabolických steroidov 
a nie je tiež jasné , ako často je agresívne konanie súčasťou príznakov tými
to látkami vyvolaného hypomanického, prípadne manického syndrómu . Ako 
sme už uviedli , anabolickými steroidmi vyvolané manické syndrómy viedli 
k experimentom s použitím týchto látok pri li ečbe depresií (Seidman a kol., 
2001). 

Po pe a Katz (1988) zisťovali v súbore 51 športovcov (49 mužova 2 ženy) 
údaje o poruchách nálady spojených s užívaním anabolických s teroidov . Zi s
tili, že počas užívania anabolických steroidov u 9 probandov (22 I)'r) vznikol 
plne rozvinutý manický syndróm. Viacerí z týchto probandov opísali podrob
nejšie príznaky manických stavov s euforickou náladou , megalomanickými 
a extrapotenčnými bludmi a konaním, ktoré ich finančne alebo spo l očen sky 

poškodilo . Manické syndrómy vznikli len počas užívania anabolických ste
roidov, u žiadneho z probandov nevznikli v intervaloch medzi užívaním 
týchto látok . 

Pope a kol. (2000) hodnotili v súbore 47 zdravých mužov v randomizova
nej, placebom kontrolovanej štúdii účinky viacerých (najmenej piatich ) dá
vok testosterónu (testosterón cypionát 600 mg/t i.m .) na psychické funkcie. 
Na hodnotenie zmien psychického stavu použili viaceré testové metódy (ob
jektívne a seba hodnotiace škály). Pri porovnaní výsledkov testových vy
šetrení v intervaloch, v ktorých bolo aplikované placebo s intervalmi v kto
rých sa podávala aktívna látka autori zistili štatisticky významné zvýšenie 
hostility, agresívnych reakcií a zvýšenie skóre v škálach hodnotiacich ma
nické príznaky. Počas podávania anabolických steroidov dosiahlo celkové 
skóre v škále manických príznakov YMRS (Young Manic Rating Scale) 
u dvoch probandov hodnoty zodpovedajúce manickej poruche a u ďalších 

šiestich probandov hodnoty zodpovedajúce hypománii . V placebo intervaloch 
len u jedného z probandov došlo k zvýšeniu skóre YMRS do pásma hypo
mánie. Zmeny psychických funkcií boli krátkodobé, po vysadení anabolic
kých steroidov odozneli počas jedného týždňa . Autori konštatovali , že uspo
riadanie štúdie vedie k predpokladu, že zvýšenie agresivity súvisí s uží
vaním anabolických steroidov, vzhľadom na malý počet proba ndov sa však 
nebolo možné vyjadriť k vzťahu medzi agresivitou a anabolickými steroidmi 
vyvolanou poruchou ná lady. Použité dávky anabolických steroidov boli vyš-

227 



E. KOLIBÁŠ / ANABOLICKÉ STEROIDY - PSYCHIATRICKÁ 
PROBLEMATIKA ICH ZNEUŽÍVANIA 

šie ako v predchádzajúcich štúdiách , boli však podstatne nižšie ako dávky, 
ktoré sa užívajú ilegálne. 

Pope a Katz (1988) konštatovali, že podTa rôznych zistení tendencia 
k agresívnemu správaniu sa rastie priamoúmerne s výškou dávok a agre
sívne správanie sa pozoruje najčastejšie u Iudí , ktorí užívajú anabolické ste
roidy v dávkach zodpovedajúcich viac ako 1000 mg testosterónu. 

Pope a Katz (1994) zisťovali výskyt porúch nálady v súbore 160 športov
cov užívajúcich anabolické steroidy. Podla velkosti užívaných dávok rozdeli
li súbor na tri skupiny (priemerné dávky približne 300 mg/t , 500 mg/t a 900 
a viac mg/t). V skupine užívajúcej najvyššie dávky anabolických steroidov 
sa hypomanické epizódy vyskytli u troch probandov a manické epizódy 
u ďal ších štyroch probandov. V skupine konzumentov najnižších dávok sa 
zistila len jedna hypomanická epizóda. 

Poruchy emotivity (hypomanické , manické syndrómy) , zvýšená pohoto
vosť k agresívnemu konaniu a impulzívnemu konaniu sú "bežnými" nežia
ducimi účinkami vysokých dávok anabolických steroidov. Vznikajú u časti 
konzumentov anabolických steroidov, obyčajne počas prvých 5 týždňov od 
začiatku užívania týchto látok, po ich vysadení rýchle ustupujú (Pope a kol. , 
2000). Odhaduje sa, že sa vyskytujú u viac ako 5 % ilegálnych konzumentov 
týchto látok (Pope a Brower, 2000). Aj keď ich frekvencia rastie s užívanými 
dávkami, nie sú prítomné u každého z konzumentov (Pope a Katz, 1988, 
1994; Pope a Brower, 2000). Je možné , že tieto účinky súvisia so spätnoväz
bovou inhibíciou hypotalamo - hypofyzárnej osi anabolickými steroidmi 
a ich enzymatickou konverziou na estrogén v niektorých oblastiach mozgu 
(Pope a Brower, 2000). Manické poruchy - aj keď nespÍňajú diagnostické 
kritériá psychóz - sú ťažkými psychickými poruchami s výraznou poruchou 
kritickosti . Pope a Katz (1988) opísali neuvážené nákupy, riskantné správa
nie sa s vysokým rizikom ťažkých úrazov aj impulzívne agresívne konanie 
u probandov so "subklinickými" manickými poruchami. 

Anabolickými steroidmi vyvolané depresívne poruchy sú zriedkavejšie 
ako manické poruchy. Pope a Katz (1988) zistili takéto poruchy u 12,2 % 

probandov uŽÍvajúcich ilegálne anabolické steroidy. Obyčaj ne ide o ľahké 
a krátko trvajúce depresie, nie sú však vylúčené aj ťažké a dlho trvajúce de
presie . Pope a Katz (1987) publikovali kazuistiku 40-ročného muža, u kto
rého po krátkodobom užívaní metyltestosterónu vznikla psychotická depre
si.a s depresívnymi, ale aj paranoidnými bludmi. U ďalšieho - 22-ročného 

muža opísali ťažkú úzkostno - depresívnu poruchu trvajúcu 4 mesiace . 
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Nie je jasná podstata dispozície k anabolickými s te roidmi vyvolanej po
ruche emotivity. Zdá sa, že nesúvisí s geneticky prenáš3nou di spozíciou 
k afektívnym poruchám. Pope a Katz (1988) zistili len u 17 .1 Cr užív3te lov 
anabolických steroidov výskyt afektívnych porúch v blízkom príbuzenstve, 
tento údaj však nesúvisel s frekvenciou afektívnych porúch u samotných 
probandov. Pope a Brower (2000) predpokladajú , že pri opakovanom il e
gálnom užívaní anabolických steroidov dôjde u časti jedincov k senzitizácii 
na ich psychotropné účinky a k zvýšeniu rizika provokovaných hypollw
nických - manických epizód. 

Po vysadení anabolických steroidov vzniká u časti užívateIov krátkodobý 
depresívny syndróm. Údaje o depresívnych epizódach sa zistili pri vyšetrení 
skupín ilegálnych užívateľov týchto látok, nepozorovali sa však pri expe ri
mentálnom podávaní anabolických steroidov. 

Pope a Brower (2000) predpokladajú, že depresívny syndróm je vyvolaný 
útlmom hypotalamicko - hypofyzárnej osi a útlmom produkcie sexuálnych 
hormónov pri dlhodobom užívaní vysokých dávok anabolických s te roidov . 

Zriedkavou, ale vážnou komplikáciou abúzu anabolických steroidov j e 
paranoidná psychóza, ktorá môže vzniknúť aj po jednorazovom podaní látky 
(PorcereIli a Sandler, 1998). Annitto a Layman (1980) publikovali kazuis ti
ku mladého muža s paranoidno - depresívnou psychózou s depresívnou ná
ladou, perzekučnými bludmi a intrapsychickými halucináciami ("ozvučené 
myšlienky"), ktorá vznikla po 6 mesiacoch od začiatku užívania anabolic
kých steroidov. Pope a Katz (1988) vyšetrili 41 športovcov užívajúcich ana
bolické steroidy a pátrali po údajoch o prekonaných psychických poruchách. 
U piatich probandov (12,2 % súboru) zistili údaje o psychotických poruchách 
spÍňajúcich diagnostické kritériá DSM-III-R. U ďalších štyroch probandov 
zistili údaje o Tahších ("subklinických") paranoidných poruchách . U všet
kých probandov tieto poruchy vznikli počas užívania anabolických steroidov 
a ustúpili do piatich týždňov po ich vysadení . 

V kontrolovaných štúdiách sa po jednorazovom podaní vyšších dávok 
anabolických steroidov zistila aj ľahká porucha kognitívnych funkcií , mani
festujúca sa ako porucha pozornosti a znížený výkon vo výkonových testoch 
pamäti a pozornosti. Je možné, že u časti jedincov užívajúcich dlhodobo 
extrémne vysoké dávky anabolických steroidov môže byť porucha kognitív
nych funkcií aj klinicky významná (Galloway, 1997). 

V 10. decenálnej revízii Medzinárodnej klasifikácie psychických porúch 
(MKCH-10) sú psychické poruchy vyvolané užívaním anabolických steroidov 
zaradené medzi poruchy spojené s užívaním látok nevyvolávajúcich závis-
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lost . Prvé správy o vývoji príznakov závislosti pri ilegálnom užívaní anabo
lických steroidov sa objavili na začiatku 80. rokov minulého storočia (Pope 
a Brower, 2000 ). Podla uvedenej práce sa príznaky závislosti vývíjajú po asi 
9 - 12-mesačnom užívaní anabolických steroidov. Najfrekventnej šími prí
znakmi závislosti v súbore probandov , ktorí ilegálne užívali anabolické ste
roidy boli abstinenčné príznaky Wrower a kol. , 1991). Vyskytovali sa až 
u 84 r;;. probandov. Príznaky závislosti od anabolických steroidov, usporia
dané podla frekvencie , uvádzame v tab. 3. 

TabuTka 3. Znaky závislosti v súbore užívatelov anabolických 
steroidov (upravené podla Browera a kol. , 1991) 

Znaky závislosti Frekvencia 

abstinenčné príznaky 84 % 

zvyšovanie dávok 51 % 

pokračovani e v užívaní napriek nepriaznivým následkom 37 % 

zvýše nie tolerancie 18 % 

porucha kontroly užívania 16 % 

Abstinenčný syndróm je pomerne pestrý, okrem porúch nálady (depre
sívna , úzkostná nálada) sú prítomné poruchy vôle a konania a somatické 
symptómy (nechutenstvo , porucha spánku, bolesti hlavy). Najčastejším ab
stinenčným príznakom je zvýraznenie chorobnej túžby po droge - baženia. 
Prehlad abstinenčných príznakov publikovaných Browerom a spolupra
covníkmi (1991 ) uvádzame v tab. 4. 

230 



E. KOLIBÁŠ / ANABOLICKÉ STEROIDY - PSYCHIATRICKÁ 
PROBLEMATIKA ICH ZNEUŽÍVANIA 

Tabuľka 4. Abstin enčné príznaky pri závislos ti od a nabolickych 
steroidov (u pravené podla Browera a ko l. , 1991) 

Udávané symptómy FI"cln 'c l/ cin 

zosilnen ie baženia 52 ré 

depresívna ná lada 1\ l rr 

únava 4:3 rc 
nepokoj 29 rc 

anorexia 21\ ré 

insomnia 20 'k 
pokles libida 20 (} 

bolesti hlavy 20 (Ir 

Pri vzniku závislosti dôležitú úlohu hrajú psychologické mechani zmy: po
zitívne posilňovanie (podnetmi sú tu eufória a zvyšená sebadôve ra vyvolaná 
vysokou dávkou anabolickych steroidov) a negatívne posi l ňovanie (depre
sívna nálada a anergia po prerušení užívania týchto lá tok). Biologickými 
mechanizmami vzniku závislosti sú pravdepodobne zmeny neurotransmisie, 
vzostup koncentrácie endogénnych opioidov, zmeny v ďal ších neurotran s
mitérových systém och vyvolané dlhodobým podávaním vysokých dávok ana
bolických steroidov a adaptačné mechanizmy vedúce k down- regulácii prí
slušných receptorov a m echanizmov slúžiacich na intraneuroná lny prenos 
signálov . 

S údajmi o užívaní anabolických steroidov sa môžeme stretnúť aj u pa
cientov závislých od iných návykových látok. Kanayama a kol. (2003) ak
tívne pátrali po užívaní anabolických steroidov v súbore 223 mužov hospita
lizovaných pre závislosť od drog ( najčastej šie išlo o a lkohol , kokaín alebo 
opioidy) na špecializovanom oddelení nemocnice v Belmonte, Massachusets, 
USA. U 29 mužov (13 % súboru) získali údaj e o predchá dzajúcom užívaní 
anabolických steroidov. Len u štyroch mužov sa tie to údaje nachádzali vo 
vyšetrení pri prijatí na oddelenie. Najčastej šie (22 mužov) išlo o Tudí 
závislých od opioidov. V skupine 88 mužov závislých od opioidov teda 25 fle 

pacientov v minulosti užívalo anabolické steroidy. Štyria muži z tejto skupi
ny uviedli zvýšenú agresivitu a násilné činy počas užívania anabolických 
steroidov a piati (21 %) opísali príznaky závislosti od anabolických steroi
dov. Medzi 135 mužmi, ktorí sa liečili pre iný typ závislosti len 7 mužov 
(5 % skupiny) uviedlo , že užívali anabolické steroidy. 
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Údaje , ktoré autori získali podrobným vyšetrením 83 mužov s anamné
zou užívania anabolických steroidov poukazujú na možný vzťah medzi uží
vaním anabolických steroidov a užívaním iných drog. Sedem mužov -
u všetkých išlo o závislosť od opioidov - uviedlo, že o opioidoch sa prvý raz 
dozvedeli od priateľov z telocvične a potom získali opioidy od tých istých 
ľudí , ktorí im predávali anabolické steroidy. Osemnásť mužov závislých od 
heroínu uviedlo, že anabolické steroidy boli prvou návykovou látkou, ktorú 
si podávali injekčne . Výsledky štúdie vedú k záveru , že užívanie anabo
lických steroidov je rizikovým faktorom pre užívanie iných návykových lá
tok. Skúsenosti s injekčným podávaním látok, ale aj snaha zmierniť sub
jektívne nepríjemné zmeny psychiky v intervaloch medzi užívaním anabo
lických steroidov zvyšujú riziko užívania drog. Anabolické steroidy sú tak 
možnou vstupnou drogou u ľudí , ktorí sú závislí od opioidov . Pri vyšetrovaní 
a liečbe závislých , zvlášť u osôb závislých od opioidov by sme mali myslieť aj 
na možné užívanie anabolických steroidov a aktívne po týchto údajoch 
pátrať . 

Záver 

Anabolické steroidy nepatria medzi zriedkavé alebo na Slovensku exotic
ké látky. Podľa údajov z internetu ide o ľahko dostupné látky. S ilegálnym 
užívaním anabolických steroidov sa stretávame nielen u aktívnych a re
kreačných športovcov, ale aj u nešportujúcich mladých ľudí , jedincov s poru
chami osobnosti a pacientov závislých od psychoaktívnych látok. S údajmi 
o užívaní anabolických steroidov sme sa stretli aj pri prieskume vedomostí 
a skúseností vysokoškolských študentov s návykovými látkami. 

Užívanie vysokých dávok anabolických steroidov má nepriaznivé účinky 
na telesné a duševné zdravie. Medzi najčastejšie psychiatrické komplikácie 
patria afektívne poruchy - manické a depresívne poruchy, poruchy kogni
tívnych funkcií a zriedkavejšie aj paranoidné psychózy. Údaje z literatúry 
svedčia o návykových vlastnostiach anabolických steroidov. Závislosť od 
týchto látok sa môže vyvinúť už po niekoľkých mesiacoch ich užívania a rizi
ko vzniku tejto poruchy je pomerne vysoké. 
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