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YleistYleistää  
� Dopingaineella tarkoitetaan yleensä aineita, 

joiden tarkoituksena on parantaa fyysistä 
suorituskykyä ja/tai kasvattaa lihasmassaa. 

� Viime vuosikymmeninä anabolisten steroidien ja 
muiden dopingaineiden käyttö on levinnyt 
kilpaurheilusta kuntosaleille.  

� Dopingaineiden väärinkäyttö on lisääntynyt 
myös niiden joukossa, jotka harrastavat vähän 
tai ei lainkaan liikuntaa. 

� Nykyään tärkeimmät motiivit steroidien 
(väärin)käytölle liittyvät ulkonäköön. 
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””KuntodopinginKuntodopingin””  yleisyysyleisyys  

� Suomen tilanteesta niukasti tutkittua tietoa.  
Aiemmin on erilaisten terveyskyselyjen 
perusteella arvioitu, että Suomessa olisi noin 
10000 anabolisten steroidien (väärin)käyttäjää. 

� THL:n vuoden 2010 huumekyselyyn otettu 
mukaan myös dopingaineet: 

-  15-69-vuotiaista miehistä 1.8% ja naisista 0.4% 
käyttänyt joskus dopingainetta. 

-  Suomalaisten suhtautuminen dopingaineisiin ja 
niiden käytön riskeihin on kriittistä. 
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Dopingaineista kiinnostuneiden profiili    Dopingaineista kiinnostuneiden profiili    
((VTM Tuuli SalospohjaVTM Tuuli Salospohja, , 20082008))  

� Nuorehko mies (23-27-vuotias) tai nainen (28-
30-vuotias), kaupunkilainen, opiskelee tai tekee 
töitä. 

� Aktiivinen voimailulajien harrastaja. 

� Syitä käytölle:  lihasmassa/voima (40%), 
rasvanpoltto (16%), tehoa harjoituksiin/ 
nopeammin tuloksiin (17%) 

� Tärkein tiedonlähde muut käyttäjät ja Internet 
(lääkäri vain 9%:ssa). 
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Rikoslaki Rikoslaki 400400//20022002, , 4444. . lukuluku  

� Dopingaineita ovat:  1. Testosteroni ja sen 
johdannaiset eli synteettiset anaboliset steroidit; 
2. Kasvuhormoni;  3. Kemialliset aineet, jotka 
lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai 
kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa. 

� Dopingrikos = Dopingaineiden laiton 
valmistaminen, maahantuonti, levittäminen ja 
myynti. Hallussapito (omaan käyttöön) sekä 
käyttö ei ole kriminalisoitu. 

� Mm. Ruotsissa kriminalisoitu myös hallussapito 
ja käyttö. 
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Kuntodopingin erityispiirteitKuntodopingin erityispiirteitää  
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Testosteroni Testosteroni ((TT) ) ja anaboliset androgeeniset ja anaboliset androgeeniset 
steroidit steroidit ((AASAAS))  
 

� Testosteroni 

 

� T. muodostuu ihmiskehossa kolesterolista. 
Eritys tapahtuu miehillä kiveksissä ja 
lisämunuaisissa,  naisilla ovarioissa ja 
lisämunaisissa. 

� Eritystä säätelevät GnRH ja gonadotropiinit 
(erit. LH). 

� Veressä suurin osa T:sta sitoutuu 
kantajaproteiiniin (mm. SHGB), n. 2% on 
vapaana ja biologisesti aktiivista. 
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� T:llä viisi metaboliittia, mm. dihydrotestosteroni 
(DHT) ja estradioli (aromatisaatioilmiö). 

� Anaboliset androgeeniset steroidit ovat 
testosteronin synteettisiä johdoksia. 

� Anabolinen = kudoksia kasvattava.   

� AAS:t aktivoivat proteiinisynteesiä eri 
kudoksissa,  erityisesti lihaksissa, mutta myös 
esim. luu-, sydän-, maksa-, munuaiskudoksessa 
sekä luuytimessä (erytropoieesi). 

� Androgeeninen = miessukupuoli-ominaisuuksia 
lisäävä, ”maskulinisoiva”. 
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� Eri AAS:t eroavat toisistaan mm. farmako-
kineettisten ominaisuuksien,  anabolis-
androgeenisen profiilin ja sivuvaikutusten 
suhteen. 

� Vaikuttavat androgeenireseptorin (AR) kautta.  

� AR:t pitkälti saturoitu miehillä, joilla on 
normaali testosteronituotanto. 

� Muita ehdotettuja vaikutusmekanismeja: 
glukokortikoidien syrjäyttäminen 
reseptoreistaan, katabolian estyminen? 
Myostatiinigeenin toiminnan estyminen? 
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AASAAS::n vn väääärinkrinkääytytöölle on tyypillistlle on tyypillistää    

� Yliannostelu - annokset usein 10-100-kertaisia 
verrattuna fysiologisiin tasoihin.  

� Jaksottainen käyttö, ”cycling”, syklien välillä 
taukoja. 

� Usean AAS:n samanaikainen käyttö, ”stacking”. 

� Aineita ja annoksia lisätään asteittain tiettyyn 
maksimiin, sitten niitä vähennetään asteittain, 
”pyramiding”. 

� Väärinkäytön vaikutuksien tieteellinen 
tutkiminen on haasteellista. 
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Tavallisimmat vTavallisimmat väääärinkrinkääytetyt AASytetyt AAS::tt  

� Testosteroni eri muodoissa 

� Luonnollisella testosteronilla lyhyt T½. 

� Injisoitavissa valmisteissa pitkävaikutteisia 
testosteroniestereitä, esim. propionaatti, 
enantaatti,  sypionaatti. 

� Suomessa reseptilääkkeinä saatavana esim. 
Panteston 40 mg kapselit ja Sustanon ”250” 
ampullat – ovat suosittuja myös väärinkäyttäjien 
joukossa. 

� Pimeillä markkinoilla ja Internetissä myytävänä 
lukuisia testosteronivalmisteita. 
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� Nandroloni  = 19-nortestosteroni           
(Deca-Durabolin,  Silabolin,  Retabolin, 
Laurobolin, ”deca”.) 

� Ainoa Suomessa myytävä synteettinen AAS 
testosteronin lisäksi. 

� Yleisimmin väärinkäytetty ruiskemuotoinen AAS 

� Tehokas anaboli, mutta heikompi androgeeni 
kuin testosteroni (ei metaboloidu DHT:ksi). 

� Nandrolonilla myös progestiinivaikutuksia. 

� Aromatisoituu vähemmässä määrin kuin 
testosteroni. 
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� Metandienoni = metandrostenoloni (Dianabol, 
Anabolin, ”ryssän vitonen”, ”thai-vitonen”) 

�  Yleisimmin väärinkäytetty peroraalinen AAS. 

� Syntetisoitu 60-luvun alussa. 

� Nopeavaikutteinen.  Käytetään usein 
steroidisyklin alussa.  Yhdistetään 
pitkävaikutteisiin pistettäviin valmisteisiin. 

� Aromatisoituu osittain estradioliksi => 
gynekomastia miehillä, nesteretentio. 

� Maksatoksinen 
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� Stanotsololi (Stromba, Winstrol, ”winsu”). 

� Myydään sekä pistettävinä liuoksina että 
tabletteina,  

� Tavallinen yhdistelmissä (stacks) 

� Anabolinen teho suhteellisen voimakkaampi 
kuin androgeeninen. 

� Aiheuttaa naisilla vähemmän virilisaatiota kuin 
muut AAS:t. 

� Ei aromatisoidu estradioliksi. 
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� Trenboloni (i.m.): Parabolan, Finajet ym. 

� Oksimetoloni (p.o.):  Anapolon,  Anadrol, 
Androlic, ym. ,”a-pommi”, ”oxyt”, ”drollit”. 

� Oksandroloni (p.o.):  Anavar, Bonavar ym. 

� Fluoksimesteroni (p.o.): Halotestin ym. 

� Boldenoni (i.m.): Equipose, Ganabol ym. 

� Metenoloni (i.m.): Primobolan, Metbolin ym. 
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1. Hormonaaliset haittavaikutukset 

� Miehet:  kivesten surkastuminen, siittiökato, 
hedelmättömyys, eturauhasen liikakasvu, 
eturauhassyöpä (?). Gynekomastia (”bitch tits”) 
ja nesteretentio johtuvat aromatisaatiosta. 

� Naiset:  yleinen miesmäistyminen, usein jo 
pienillä hormoniannoksilla;  rintojen 
pieneneminen, äänen madaltuminen, 
kuukautiskierron häiriöt, klitoriksen 
suureneminen. 

  
  Ylisuurten AASYlisuurten AAS--annosten mahdolliset annosten mahdolliset 
haittavaikutuksethaittavaikutukset  
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� Lab: S-testo, FSH, LH laskevat. 

� HPT- (hypotalamus-aivolisäke-kives-) akselin 
suppressio – voi kestää pitkään käytön 
lopettamisen jälkeenkin. 

� Heikentynyt glukoosin sieto, insuliiniresistenssi 

� Kilpirauhashormonimuutokset 

� Nuorten kasvun pysähtyminen. 
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2. Psyykkiset haittavaikutukset 

� Erityisesti käyttöjakson aikana:          
Ärtyneisyys,  aggressiivisuus, heikentynyt 
impulssikontrolli, euforia, omnipotenssi, ”drive”, 
manian/hypomanian oireet, psykoosit. 

� Aggressiivisuus korostunutta joillakin käyttäjillä 
– persoonallisuustekijöiden merkitys? 

� Erityisesti käyttöjakson jälkeen:              
Väsymys, masennus, anhedonia, univaikeudet, 
suisidaalisuus. 

� Libidon voimistuminen, myöhemmin impotenssi. 
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Steroidiriippuvuuden kehittyminen Steroidiriippuvuuden kehittyminen ((teoriateoria))  

� Vaihe 1:  Treenaaminen, ruokavalio ja 
dopingaineiden käyttö on pakonomaista; aineilla 
sinänsä ei ole psykoaktiivisia vaikutuksia. 

� Vaihe 2: Pitkäaikainen suuriannoksinen 
steroidialtistus voi aktivoida keskushermoston 
mielihyväratoja, jolloin aineiden käytön 
keskeytyminen voi johtaa vieroitusoireisiin. 

� Riippuvuutta mahdollisesti ylläpitävät tekijät: 
AAS-sykliä seuraavan ”steroidilaman” pelko, 
häiriintynyt ruumiinkuva (lihasdysmorfia), 
itsetunto-ongelmat. 
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3.  Vaikutukset verenkiertoelimiin 

� Suora anabolinen vaikutus sydänlihakseen, 
seurauksena LVH (left ventricular hypertrophy) 
ja/tai hypertrofinen kardiomyopatia 
(sydänlihassairaus). 

� Epäedulliset vaikutukset veren rasva-arvoihin, 
trombosyytteihin ja verenpaineeseen. 

� Lisääntynyt riski sairastua sepelvaltimotautiin, 
sydäninfarktiin, aivoinfarktiin ja kuolla 
ennenaikaisesti. 

� Rytmihäiriöt 
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Possible longPossible long--term adverse effects of anabolicterm adverse effects of anabolic--
androgenic steroid abuse androgenic steroid abuse   
((Kanayama et alKanayama et al././Drug and Alcohol Dependence Drug and Alcohol Dependence 9898, , 20082008))  

� Cardiovascular effects                                                  

   Atherosclerosis                    ++ 

   Cardiomyopathy                                                ++ 

� Other medical effects 

   Prolonged suppression of testicular function         + 

   Prostate cancer                                                   - 

   Other cancers                                                    + 

� Neuropsychiatric effects 

   Major mood disorders                                       ++ 

   AAS dependence         ++ 

   Progression to other forms of substance dependence  + 

   Neuropsychological deficits                              +/- 

++ Moderate evidence, + Limited e., - little or no e., +/- Speculative. 
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4.  Ihovaikutukset 

� Rasvainen iho, seborrea. 

� Akne, ruusufinnit, talikystat, follikuliitit 

� Naisilla miestyyppinen kaljuuntuminen ja 
karvoitus vartalolla 

� Venytysjuovat 

5.  Maksaan kohdistuvat haitat 

� Varsinkin suun kautta otettavista valmisteista. 

� Lab:  ASAT, ALAT, GT ja bil-kj nousevat. 

� Maksan toiminnanvajaus, kolestaasi, ikterus 

� Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet 

6.  Pistoskomplikaatiot 
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Muita lMuita lääääkkeitkkeitää//aineitaaineita, , joita AASjoita AAS::n vn väääärinkrinkääyttyttääjjäät t 
usein kusein kääyttyttäävväät samanaikaisestit samanaikaisesti  

Aine    Käytön tarkoitus 

Kasvuhormoni   Anabolia 

Insuliini    Anabolia, ins.resistenssin   
    vähentäminen 

Istukkahormoni (hCG)  Test.tuotannon käynnistäminen  
    AAS-syklin jälkeen 

Diureetit   Painonhallinta, turvotusten väh. 

Antiestrogeenit, esim.  Gynekomastian estäminen 

    tamoksifeeni 

Sympatomimeetit  (efedriini, Rasvanpoltto, harjoitustehon  

   klenbuteroli)   lisääminen 

Aminohapot,  proteiinit ym. Anabolia 

   ravintolisät 
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Steroidien kSteroidien kääyttyttääjjään mahdollisia syitn mahdollisia syitää  hakea hakea 
llääääkkäärin apuarin apua  

� Huoli terveydestä,  lääkärintarkastus 

� Sydänkomplikaatiot 

� Potenssiongelmat 

� Hedelmättömyys 

� Miehillä gynekomastia 

� Naisilla virilisaatio 

� Psyykkiset ongelmat: masennus, mielialojen 
ailahtelu jne. 

� Ajautuminen päihdekierteeseen. 
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Kuntodoping Kuntodoping --  Tulevaisuuden haasteitaTulevaisuuden haasteita  

� Terveydenhuoltohenkilökunnan systemaattinen 
kouluttaminen? 

� Hoitoverkoston luominen? 

� Muu kasvatus- ja valistustyö? 

� Dopinglain päivittäminen? 
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