
STEROIDAI 



Anaboliniai steroidai 

 Anaboliniai (androgeniniai) steroidai 
– natūralūs ar sintetiniai steroidiniai 
hormonai, spartinantys anabolinius 
procesus (ląstelių augimą, dalijimąsi, 
baltymų sintezę), kurie ypatingai 
pasireiškia raumeniniame ir kauliniame 
audiniuose. 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steroidiniai_hormonai&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steroidiniai_hormonai&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anabolizmas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Baltym%C5%B3_biosintez%C4%97&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raumeninis_audinys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaulinis_audinys


Poveikis  

 Skirtingi anaboliniai steroidai turi 
skirtingus anabolinių ir androgeninių 
efektų kombinacijas. Anabolizmas yra 
metabolinis procesas, kurio metu iš 
mažesnių molekulių susidaro didesnės. 



Anabolinis efektas  

 Spartina baltymų sintezę  

 Didina raumenų masę ir pajėgumą  

 Gerina apetitą  

 Spartina kaulinio audinio atsinaujinimą ir 
augimą  

 Stimuliuoja eritrocitų gamybą kaulų 
čiulpuose  

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Baltym%C5%B3_biosintez%C4%97&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raumuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Apetitas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaulinis_audinys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Eritrocitai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raudonieji_kaul%C5%B3_%C4%8Diulpai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Raudonieji_kaul%C5%B3_%C4%8Diulpai


Androgeninis efektas  

 Spartina androgenams jautrių plaukų 
augimą (gaktos, barzdos, krūtinės ir 
galūnių)  

 Didina lytinį potraukį  

 Slopina lytinių liaukų veiklą ir lytinių 
hormonų sekreciją  

 Slopina sprematogenezę  

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gakta
http://lt.wikipedia.org/wiki/Barzda
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lytinis_potraukis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lytin%C4%97_liauka
http://lt.wikipedia.org/wiki/Spermatogenez%C4%97


Kitas poveikis 

 Organizme anaboliniai steroidai skyla į junginius, kurie sąveikauja ne 
tik su androgenų, bet ir su kitų rūšių steroidinių hormonų 
receptoriais pvz.: estrogeno, progesterono, gliukokortikoidų. Todėl 
pasireiškia papildomas (paprastai nepageidaujamas) anabolinių 
steroidų poveikis: 

 Hipertonija  
 Rizika susirgti širdies ligomis, dėl padidėjusio mažo tankio 

lipoproteinų ir sumažėjusių didelio tankio lipoproteinų kiekio  
 Spuogai, dėl padidėjusios riebalų liaukų stimuliacijos  
 Ankstyvas nuplikimas ir prostatos vėžys, dėl anabolinių steroidų 

virtimo dihidrotestosteronu  
 Pakitimai dešiniojo skilvelio morfologijoje; dešinysis skilvelis 

sukietėja ir padidėja, dėl to sutrinka jo diastolinė funkcija  
 Hepatotoksiškumas ypatingai pasireiškia vartojant geriamus 

anabolinius steroidus  
 Dantenų hipertrofija  

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Hipertonija
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0irdies_ligos
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C5%BEo_tankio_lipoproteinai&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C5%BEo_tankio_lipoproteinai&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Didelio_tankio_lipoproteini&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Spuogai&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Plikimas
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Prostatos_v%C4%97%C5%BEys&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidrotestosteronas&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=De%C5%A1inysis_skilvelis&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Diastole&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatotoksi%C5%A1kumas&action=edit&redlink=1


Populiarūs steroidai 

Oralinis Turinabol, Masteron 
(Drostanolone propionate) , 
Trenbolone Acetate (Tren A) , Deca 
Durabolin (Nandrolone Decanoate) , 
Methandrostenolon (Dianabol) / 
Methandianon , Sustanon 250 / 
Sustaretard 250 , Parabolan (Trenbolone 
hexahydrobencylcarbonate) , Winstrol 
(Stanozolol). 

http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/140
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/134
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/134
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/130
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/68
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/68
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/62
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/62
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/61
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/61
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/56
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/56
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/55
http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/55


Steroidų nauda 

 1. Vartojant steroidus ir sportuojant žmogui 
stipriai pradeda augti raumenų masė.  
2. Įgaunama daugiau jėgos, greičiau atsigauna 
po traumų, treniruočių.  
3. Didesnė raumenų masė suteikia daugiau 
pasitikėjimo savimi.  
4. Pagreitėja kraujotaka.  
5. Vartojant anabolikus raumenys auga 7-10 
kartų greičiau.  
6. Vartojant padidėja lytinis potraukis ir 
pajėgumas. Na kaip matau jums patiko nauda, 
ar ne.Tai laikas pažiūrėt kokia gi žala.  
 



Steroidų žala 
 1. Nustojus vartot steroidus, raumenys sumažėja beveik perpus.  

2. Kepenyse atsiranda šlakų nuosėdų, pažeidžiamos molekulių 
struktūros, atsiranda vidiniai navikai, sutrinka kraujo apytaka, 
pagrindinės kepenų funkcijos, apsinuodijama, gali išsivystyti netgi 
vėžys arba ištikti mirtis, kepenyse susidaro kraujingų cistų. Pagausėja 
auglių bei piktybinių kepenų navikų.  
3. Vartojantys steroidus paaugliai rizikuoja nustoti augti, nes steroidai 
veikia smegenų augimo zonas.  
4. Gali atsirasti randai nuo steroidu, kuriuos reikia leistis.  
5. Vartojant dideliais kiekiais galima susirgti akromegalija t.y. 
nenormaliai išauga lūpos, kojos, rankos, krūtinė... 
6. Lytinėje sistemoje sumažėja spermos produktyvumas, gali atsirasti 
impotencija, sutrinka šlapinimasis, galimi šlapimo pūslės uždegimai, 
lytinių hormonų gamybos sutrikimai, prostatos padidėjimas ir jos 
vėžys - prostatitas.  
7. Padidėja prakaito išsiskyrimas, skausmai raumenyse, raumenų 
mikrospazmai.  
 



Steroidų žala 2 
 8. Vartojant anabolinius steroidus dažnai kenčiama nuo depresijos, 

abstinencijos, nemigos.  
9. Atsiranda išbėrimas, ypač ant nugaros, veido, pečių. 
10. Vartojantiems anabolinius steroidus įprastas agresyvus elgesys, 
kuris gąsdina ir netgi žeidžia aplinkinius žmones. Didelis įniršis kartais 
būna traumų ar išprievartavimų priežastis.  
11. Anaboliniai steroidai didina riebalų kiekį kraujyje, todėl kalkėja 
kraujagyslės. Tai gali lemti širdies infarktą ir pabloginti kraujo 
apytaką.  
12. Psichikos pažeidimai: agresija be priežasties, irzlumas, 
neurastenija, pereinanti į psichozinę būseną, miego sutrikimai, galvos 
skausmai, prislėgta nuotaika.  
13. Susilpnėja organizmo imuninė sistema. Gali susiformuoti 
imunodeficitas. Net silpnas persišaldymas gali tapti mirties 
priežastimi. Kadangi kiekvienas organizmas turi silpnų vietų, tai tie 
šalutiniai poveikiai kerta per tą vietą, kuri yra pati silpniausia.  
14. Moterims ima augti veido plaukai, storėja balsas, mažėja krūtys, 
stambėja lytiniai organai, sutrinka menstruacijų ciklas. Ilgiau 
vartojant šie pakitimai nebepraeina.  
 



Steroidų vartojimas: efektas 

 

 Šiandien tūkstančiai sportininkų naudoja 
savo sveikatą visiškai nepasiteisinamai 
rizikai, naudojant įvairius anabolinius 
preparatus. Steroidų vartojimas vyksta be 
medicininės kontrolės ir su minimumu 
žinių iš sportininko pusės. Pagal duotus 
tyrimus, atliekamus JAV, tik 10% 
sportininkų vartoja anabolinius steroidus 
taisyklingai, likusieji 90% negrįžtamai 
kenkia savo sveikatai. 

http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/12


Apie steroidus 2 

 Anaboliniai steroidai tai sintetiniai vyriško 
hormono testosterono gamintojai. Tokių 
preparatų vartojimas gali pakankamai padidinti 
testosterono lygį organizme. Vartojantys 
steroidus atletai žymiai greičiau priaugina 
raumenų masę, tampa stipresni ir 
ištvermingesni. Bet visgi minusų kiekis steroidų 
vartojime pakankamai viršija pliusų kiekį. 
Vartojantys steroidus neišvengiamai susiduria su 
kepenų ir inkstų problemom. Steroidai išvysto 
cholesterino kiekį, būna diabetas. 
Pradedant vartoti steroidus, sportininkas nuo jų 
papuola į priklausomybę.  

http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/7


Apie steroidus  

 Padarysim išvadą steroidų vartojimui: 
- Kraujo sutirštėjimas ir arterijų užsikimšimas 
- Kraujo riebalines sudėties pasikeitimas - širdies 
ligų rizika 
- Angliavandeninės apykaitos pažeidimas 
(diabeto rizika) 
- Padidintas kraujospūdis 
- Psichikos sutrikimas 
- Rizika susirgti inkstų vėžiu ir prostata 
- Seksualiniai sutrikimai 
- Impotencija ir bevaisingumas 
Tai galvokit patys -vartoti steroidus ar ne  

http://www.kulturizmas.net/steroidai/p2_articleid/7


Informacijos šaltiniai 

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Anaboliniai_ste
roidai 

 http://www.kulturizmas.net/steroidai/ 

 Nuotraukos is “google” 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Anaboliniai_steroidai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Anaboliniai_steroidai
http://www.kulturizmas.net/steroidai/














 Na, o jeigu vis tiek nemanai kad steroidai 
blogi, pažiūrėk šitą filmuką 

 http://www.youtube.com/watch?v=L1Tsk
FqAfiA  

http://www.youtube.com/watch?v=L1TskFqAfiA
http://www.youtube.com/watch?v=L1TskFqAfiA

