
 

 
 

 
 
 

 

 ميالدي 1024هاي ممنوعه سال  شرح تفصيلي فهرست مواد و روش
 

 )هم در حين و هم در خارج از مسابقه(باشند  كه در كليه مواقع ممنوع ميهايي  مواد و روشفهرست 

نمايد كه در كليه مواقع چه در حين و چه در  هايي را تشريح مي اولين بخش از فهرست ممنوعه تركيبات و روش

باشند. يك ورزشكار ميتواند در هر زمان و مكاني براي شناسايي و بررسي  از مسابقه ممنوع ميزمان خارج 

 مصرف اين مواد تحت آزمايش قرار گيرد.
 

S0 – مواد فاقد تأييديه 
ميالدي ارائه و تعريف شده است. اين بخش  1122اين بخش جديد از فهرست ممنوعه، براي اولين بار در سال 

موضوع سوء مصرف براي افزايش كارايي ورزشي از مواد فارماكولوژيكي )داراي بوده و ( open)نامحدود 

هاي بعدي فهرست ممنوعه به آنها اشاره نشده و يا مواد فاقد تأييديه  خواص دارويي( كه در هيچ يك از قسمت

هاي  بررسيرسمي جاري از طرف مقامات بهداشتي مسئول براي مصارف درماني انساني )مانند داروهاي تحت 

دهد. اين مواد  پيش باليني، باليني و يا داروهايي كه توليد آنها متوقف شده است( را مورد اشاره قرار ميپيشرفته 

الزم . ممنوع خواهند بود نيزميالدي  4112 براي همه مواقع )چه در زمان مسابقه و چه خارج از مسابقه( در سال

، چرا كه مشخص انتقال يافته استاين بخش به زير بخش مواد ممنوعه ميالدي  1121به ذكر است كه از سال 

 روش هاي ممنوعه را شامل نمي شود. شده

 بعنوان مواد خاص در نظر گرفته مي شوند.  0Sمواد مشمول گروه 

 

S1 – عوامل آنابوليك 
 برچسبباشند. اين ممنوعيت شامل مصارف خارجي )بعنوان مثال يك كرم يا  عوامل آنابوليك ممنوع مي

عوامل آنابوليك گسترده و وسيع  فهرست .باشد تجويز ديگر عوامل آنابوليك ميشيوه پوستي( و يا هر نوع 

نشده باشد،  اشارهمنوعه يك تركيب آنابوليك بصورت كامالً اختصاصي در فهرست مبه باشد، اما حتي اگر  مي

 ممنوع است. ، اين تركيب نيز«در صورت دارا بودن ساختمان شيميايي مشابه و يا اثرات بيولوژي يكسان»

 اوره:مش

 



 

 
 

 

 

كلنبوترول يك ماده ممنوعه مي باشد و سطح آستانه اي كه مقادير پائين تر از آن سطح ممنوع نباشد،  -2

كارشناسي، برنامه اي براي مطرح و اعالم نمودن يك وجود ندارد. در حال حاضر و بر اساس نظريات 

سطح آستانه براي كلنبوترول وجود ندارد. تحت شرايط خاص اين امكان وجود دارد، كه وجود مقادير 

ناچيز از كلنبوترول در نمونه ورزشكار ناشي از آلودگي غذايي بوده باشد. با اين وجود شرايط براي هر 

ل الزم است كه همزمان، در نظر گرفته شوند.  بر اساس آيين نامه جهاني مورد متفاوت بوده و همه عوام

مبارزه با دوپينگ، مديريت نتايج موارد براي هر ورزشكار فرصتي را پيش بيني نموده است تا چگونگي 

( با WADAورود هر ماده ممنوعه به داخل بدن خود را تشريح نمايد. آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ )

فدراسيون هاي بين المللي و برگزار كنندگان رويدادهاي ورزشي بصورت تنگاتنگ همكاري كشورها، 

مي نمايد تا از طريق كنترل و نظارت بر گوشت در هتل ها و رستوران هاي رسمي به كاهش خطر 

آلودگي كمك نمايد. اين يك موضوع دولتي و نه يك موضوع  آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ 

(WADAمي باشد ). 

. است رايجدر بعضي از كشورها تجويز آن شود و  كلنبوترول بعضي مواقع براي درمان آسم مصرف مي -1

فت شده و يا بعنوان يك داروي موثر هاي غذايي يا اين ماده همچنين ممكن است در بعضي از مكمل

 شود. وزن معرفي و تبليغ شود. كلنبوترول بعنوان يك ماده آنابوليك طبقه بندي مي در كاهش

 هاي غذايي به مواد آنابوليك وجود دارد. موارد متعددي از آلودگي مكمل -3

 

S2 – هاي پپتيدي، فاكتورهاي رشد و مواد در ارتباط با آنها  هورمون 
،  (CERA)اپوئتين بتا  -تيلن گاليكول، متوكسي پلي ا (EPO)اين گروه از مواد شامل اريتروپويتين 

 ها و تعدادي از فاكتورهاي رشد هستند. ، كورتيكوتروفينلوتيني )در مردان(  جفتي، هورمونهاي  گنادوتروپين

 مشاوره : 

تعريف فاكتورهايي رشد شامل هر فاكتور رشد مؤثر بر ساخت يا تحليل عضله، تاندون يا ليگامنت،  -2

 باشد.  جديد، مصرف انرژي، ظرفيت بازسازي يا تغيير و تبديل تارهاي عضالني ميساخت عروق 

باشند.  مشتق از پالكت از هر راه مصرفي ممنوع نميهاي  ، مصرف فراوردهنيزميالدي 4112در سال  -1

اخل عضالني، نيازي به ارائه معافيت مصرف د از جملهاز پالكت(  غنيي ها )فراورده PRPمصرف 

 ندارد. (TUE)مصرف درماني 



 

 
 

 

 
 

S3 – ها بتادوآگونيست 
باشند  هاي استنشاقي نيز ممنوع مي بتادوآگونيستند. هستهاي مصرفي به فرم خوراكي ممنوع  همه بتادوآگونيست

ميكرو گرم طي  2011به ميزان حداكثر  Ventolin)®سالبوتامول) مصرف درماني دارند تنها و نياز به معافيت

( Serevent®ساعت و سالمترول) 14ميكروگرم طي  44به ميزان حداكثر  )Foradil(®ترول ساعت، فورم 14

 زماني كه بصورت استنشاقي مطابق با رژيم درماني توصيه شده سازنده آن مصرف شوند، ممنوع نمي باشند. 

بايد براي دريافت معافيت  ،ديگري باشد  درصورتيكه اسپري مصرفي شما حاوي تركيبات بتادوآگونيست

 اقدام نماييد. (TUE)ني مصرف درما

 مشاوره :

 14ميكروگرم در طي  2011كمتر از  TUE(( در ورزش بدون نياز به ونتوليندوز مصرفي سالبوتامول ) -2

به  كه  گردد، را شاملاز اسپري  استنشاقيهاي  تعداد پافمحدوده وسيعي از  ساعت( ممكن است

. شما بايد بطور دقيق دوز مصرفي اسپري بستگي دارد مصرفي،اسپري تنفسي قدرت دوز دارو در 

 14ميكروگرم در  2011استنشاقي خود را تعيين كنيد. درصورتيكه شما نياز به دريافت دوزهاي باالتر از 

 اقدام نماييد. (TUE)ساعت داريد، بايد براي دريافت معافيت مصرف درماني 

به مفهوم ديگر در صورت مصرف آن . است« ماده داراي حد آستانه»توجه نماييد كه سالبوتامول يك  -1

بايد مقدار مصرف كمتر از حد آستانه تعيين شده  ،(TUE)معافيت مصرف درمانيدر ورزش بدون 

رار اي كه در گروه مواد مدر و پوشاننده ق باشد. با وجود اين اگر شما هنوز نياز به مصرف يك ماده

براي مواد مدر و يا  TUEبراي سالبوتامول عالوه بر  TUEحتماً احتياج به داشتن  ،گيرد داريد مي

 پوشاننده خواهيد داشت.

ها  حتي اگر براي فرم استنشاقي بتادوآگونيست ،ها ممنوع است استفاده خوراكي از بتادوآگونيست -3

ها ممكن است براي موارد شديد آسم استفاده شوند.  فرم خوراكي بتادوآگونيست باشيد. TUEداراي 

اقدام  TUEرا تجويز نموده حتماً بايد براي اخذ   اي شما فرم خوراكي  بتادوآگونيستاگر پزشك بر

 نماييد.

و  باشند هاي موجود در بازار دارويي حاوي بيشتر از يك ماده مؤثره دارويي مي بعضي از اسپري -4

نشاقي درصورتيكه اسپري است. ها را قبل از مصرف كنترل نمايند ورزشكاران بايد تركيبات اين اسپري

 اشد، شما بايد تركيبات بتادوآگونيست ممنوعه ب عالوه بر سالمترول، سالبوتامول و فورموترول حاوي

 



 

 
 

 

 
 

براي تركيبات بتادوآگونيست ممنوعه موجود در اسپري ت يك معافيت مصرف درماني براي درياف -4

 اقدام نماييد.مصرفي 

ليتر بعنوان مصرف درماني تلقي  در ميلينانوگرم  2111وجود سالبوتامول در ادرار در مقادير باالتر از  -0

 گردد و ممكن است بعنوان يك يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي درنظر گرفته شود. نمي

در صورت مصرف به فرم استنشاقي با   "بتا دو آگونيست ها "، فورمترول به موارد استثناء1121 از سال -7

تحقيقات اخير و نگراني هايي كه از جانب . با در نظر گرفتن نتايج است اضافه شده دوز معمول درماني

فورمترول  يمصرفميالدي حداكثر دوز مجاز  1123در فهرست سال اعضاء جامعه ورزشي ابرازشده ، 

اندازه گيري شده،  دوزنه  دارو ودريافتي  دوز بر اساسساعت  14ميكروگرم طي  44استنشاقي به ميزان 

  افزايش يافته است. در هر ميلي ليتر نانوگرم 41رمترول تا فو ادراري آستانه همچنين است. يافته افزايش

 

S4 - و متابوليك هورموني (يتعديل كننده ها) يها مودوالتور 
  باشد : بصورت خالصه اين گروه ممنوعه شامل مواد زير مي

مانند  (SERMS)هاي استروژن  هاي انتخابي گيرنده كننده هاي آنزيم آروماتاز، تعديل انواع انسولين، مهاركننده

 ،  GW 1516مانند  هاي متابوليك كننده تعديلفن، ساير مواد ضد استروژني مانند كلوميفن،  تاموكسي

AICAR هاي  كنند. براي آشنايي با مثال و عواملي كه عمل يا اثرات مايوستاتين را تغيير داده و يا تعديل مي

 .را مشاهده نماييد 1124سالاين مواد فهرست ممنوعه 

انسولين در انواع   4112ممنوعه سال  فهرستدر ورزشكاران مبتال به ديابت وابسته به انسولين بايد آگاه باشند كه 

د. يك ورزشكار براي مصرف انسولين در ورزش نباش متابوليك قرار داشته و ممنوع مي يها مودوالتورگروه 

 اقدام نمايد. (TUE)بايد براي دريافت معافيت مصرف درماني حرفه اي 

 

S5 – مواد مدر )ديورتيك ها( و ديگر عوامل پوشاننده 

هاي حجم پالسما را  باشند. اين عوامل داروهاي مدر )ديورتيك( و افزايش دهنده عوامل پوشاننده ممنوع مي 

 شوند. هم شامل مي

 مشاوره :

مصرف هر ميزان از يك ماده داراي سطح آستانه )مانند : سالبوتامول، مورفين، كاتين، افدرين، متيل  -2

همراه با يك ماده مدر يا مواد پوشاننده نيازمند داشتن معافيت مصرف درماني (افدرين و پسودوافدرين 



 

 
 

 

(TUE) كه  حتي زماني اشد.ب عالوه بر معافيت مصرف درماني صادره براي ماده مدر مي ،براي آن ماده

صادر شده باشد، كشف ماده خارجي داراي سطح  (TUE)براي ماده پوشاننده معافيت مصرف درماني 

 گردد و بنابراين آستانه در هر سطحي بعنوان يافته آزمايشگاهي غيرطبيعي توسط آزمايشگاه تلقي مي

 .استالزامي  (TUE)ماني براي ماده داراي سطح آستانه نيز هنگام تجويز، ارائه معافيت مصرف در

 

 روش هاي ممنوعه يا غيرمجاز

M1 -  دستكاري خون و تركيبات خوني 

افزايش ول هاي قرمز خون با هر منشأ، دوپينگ خون، مصرف گلب

 .ه استهاي مصنوعي جذب يا برداشت ، انتقال و آزادسازي اكسيژن همچنان ممنوعه باقي ماند دهنده

 مشاوره:

 نمي باشد. مصرف اكسيژن مكمل ممنوع -2

از سال گذشته تغييري نكرده است و در ورزش براساس فهرست مواد  Actoveginوضعيت  -1

( ممنوع نيست، مگر اينكه با WADAهاي ممنوعه آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ ) وروش

يك اولترافيلتره سرم گوساله است كه به روش  Actovegin  انفوزيون وريدي تزريق شود.

deproteinized هاي خوني داراي پتانسيل افزايش انتقال  تخراج شده است و فاقد سلولاس

اكسيژن مي باشد. اين تركيب بوسيله آزمايشگاههاي مبارزه با دوپينگ آزمايش شد و هيچگونه 

با وجود اين، آژانس جهاني مبارزه با  هاي ممنوعه در آن يافت نگرديد. هورمون رشد و هورمون

ها احتماالً همراه با ساير موادي كه  فرآورده در بعضي ورزش ( از مصرف اينWADAدوپينگ )

( به پايش WADAممكن است ممنوع باشند آگاه است. بنابراين آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ )

  ادامه خواهد داد.  Actoveginو دقيق 

M2  - هاي فيزيكي و شيميايي دستكاري 

دستكاري و يا تالش براي دستكاري با نيت مداخله در صحت و اعتبار نمونه هاي جمع آوري شده در طي 

ممنوع ساعت  0ميلي ليتر هر  41يا تزريق بيش از روند كنترل دوپينگ ممنوع مي باشند. انفوزيون وريدي 

ستان و يا به منظور مي باشد، مگر در مواردي كه به صورت قانوني در جريان بستري و پذيرش در بيمار

 شوند. تجويزانجام بررسي هاي باليني 

 مشاوره:



 

 
 

 

 

ممنوع نباشد )مانند سرم نمكي   حتي اگر ماده اي كه به روش انفوزيون داخل وريدي دريافت مي شود، -2

 مجازبه غير از موارد  ساعت تزريق شود 0ميلي ليتر هر  41در صورتيكه بيش از يا نرمال سالين(، 

 . باشدستان و انجام بررسي هاي باليني( ممنوع مي )پذيرش در بيمار

پزشكان نسبت به تجويز اورژانس انفوزيون هاي داخل وريدي در موارد با توجه به تمايل فزاينده  -1

در اين موارد با ستاد ملي مبارزه  ،اختالالت گوارشي شديد )از جمله در حين مسافرت( و دهيدراتاسيون

 با دوپينگ مشاوره نمائيد.

كه ماده تزريق شده ممنوع نباشد، حجم  استتزريق وريدي از طريق سرنگ ساده درصورتي مجاز  -3

ساعت دريافت  0ميلي ليتر نبوده و تزريقات داخل وريدي با فواصل برابر يا بيشتر از  41تزريق بيشتر از 

 شوند. 

از انجام گيري، دستكاري و تزريق مجدد خون كامل، به مفهوم ممانعت  ممنوعيت توالي خون -4

كه اغلب توسط با آن )و نيز روندهاي مشابه  بودهپالسمافرزيس كه يك شكل تخصصي از اهداء خون 

، بلكه به نيست (پذيرد و تجويز مجدد خون كامل را به دنبال ندارد ورزشكاران شهري متمدن انجام مي

ز دستكاري طور اختصاصي روندهاي را شامل مي گردد كه خون از ورزشكار گرفته شده و پس ا

مجدداً به وي تزريق مي شود. افرادي كه تحت همودياليز به عنوان بخشي از درمان بيماري مزمن 

براي اين روش )و موادي كه اغلب به عنوان درمان اين   TUEكليوي خود قرار مي گيرند، به ارائه 

 بيماريها استفاده ميشود( نياز خواهند داشت . 

 

M3  - دوپينگ ژني 

استفاده از سلولهاي طبيعي و يا سلول هايي  و ياانتقال اسيدهاي نوكلئيك يا توالي هاي اسيدهاي نوكلئيك 

، ممنوع مي باشند. براي كسب اطالعات بيشتر و مشاهده مثال هاي كه از نظر ژنتيكي تغيير يافته اند

 نمائيد. آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ مراجعه 4112مربوطه، به فهرست ممنوعه سال 
 

 هاي ممنوعه در حين مسابقات مواد و روش

اشاره مي نمايد. اين مواد ممكن  اين بخش از فهرست به موادي كه صرفأ در حين مسابقات ممنوع مي باشند،

است موقعي كه ورزشكار در حال مسابقه نيست، مصرف شوند. اين مواد در زمان خارج از مسابقه مورد آزمايش 

 )  "حين مسابقه "اي ورزشكار حرفه اي بسيار اهميت دارد كه از تعريف دقيق قرار نمي گيرند. بر



 

 
 

 

 

in-competition حين مسابقه"( آگاه باشد. هر فدراسيون بين المللي ممكن است تعريف متفاوتي از زمان" 

داشته باشد و اين تعريف نيز ممكن است براي هر رويداد ورزشي خاص متفاوت باشد. براي بعضي از 

ساعت قبل از شروع مسابقه تعريف و در نظر گرفته  21ممكن است از  "حين مسابقه"هاي ورزشي زمان رويداد

شود. در  اعمالشود و يا ممكن است قوانين متفاوتي براي رويدادهاي ورزشي بزرگ )مانند بازيهاي المپيك( 

ضمن ورزشكاران بايد اطمينان حاصل نمايند كه همه مواد ممنوعه در حين مسابقه بايد قبل از شروع مسابقه 

بصورت كامل از بدن آنها پاك و خارج شوند. اگر اين امر ممكن و ميسر نباشد و يا مصرف دراز مدت يك يا 

براي برخورداري از يك معافيت مصرف تعداد بيشتري از اين داروها مورد نياز باشد، ورزشكار بايد 

 اقدام نمايد.  TUE)درماني)

 

S6 – محرك ها 

باشند بجز  ممنوع ميو ايزومر هاي نوري آنها ها  همه محرك

هايي كه در برنامه نظارت و پايش سال ميالدي  مشتقات ايميدازول براي مصارف موضعي و آن دسته از محرك

با  آمين، سودوافدرين پيپرادول، فنيل پروپانولبوپروپيون، ، نيكوتينين، قرار دارند. )فنيل افدرين، كافئ 1124

  ليتر و سينفرين( ميكروگرم در ميلي 241مقادير كمتر از 

 مشاوره: 

كمبود با اختالل بيش فعالي »يا  (ADD)« اختالل كمبود تمركز» ورزشكاران با تشخيص پزشكي  -2

باشند بايد براي  و در حال مسابقه مي شتهداها قرار  محركبا درمان  تحتكه  (ADHD)« تمركز

دريافت نمايند. ورزشكاراني كه در حال مسابقه  (TUE)داروهاي درماني خود معافيت مصرف درماني 

 ندارند. ها نيازبراي استفاده از اين دارو TUE داشتنبه  ،نيستند

كه براي مثال داروهاي حاوي مدافينيل « اختالل خواب» ورزشكاران با تشخيص پزشكي  -1

(Modafinil)  و آرمدافينيل(Armodafinil)  براي درمانشان تجويز شده است، اگر به تجويز اين

 (TUE)داروها درست قبل از مسابقه و يا هنگام مسابقه نياز داشته باشند، بايد معافيت مصرف درماني 

 فت نمايند.دريا

 (OTC)پسودوافدرين بعنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده در تركيب اغلب داروهاي بدون نياز به نسخه  -3

 (WADA)شود. آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ  براي درمان سرماخوردگي و آنفوالنزا يافت مي

 14حداقل »رين ي براي ورزشكاران مبني بر لزوم قطع مصرف داروهاي حاوي پسودوافدا نامه توصيه

 منتشر نموده است. باوجود  (in-competition)« حين مسابقه»قبل از زمان تعريف شده براي « ساعت



 

 
 

 

 

باشد. بنابراين  اين، در بعضي از موارد اين زمان براي پاك شدن و خروج اين تركيبات از بدن كافي نمي

ه در حال حاضر در حين رقابت و ورزشكاراني كه قصد رقابت در آينده نزديك را دارند و يا آنهايي ك

ل دهنده داروهاي مصرفي خود را به منظور حصول كليه تركيبات تشكيليست باشند، بايد   مسابقه مي

 سودوافدرين در اين داروها، بررسي و كنترل نمايند.پوجود « عدم»اطمينان از 

ميالدي آژانس جهاني مبارزه  3112اين تركيب در برنامه پايش و نظارت سال باشد. كافئين ممنوع نمي -4

وضعيت كافئين از سال گذشته تغييري نكرده است. كافئين در سال   قرار دارد. (WADA)با دوپينگ 

از فهرست ممنوعه حذف شد. مصرف كافئين در ورزش ممنوع نيست. بسياري از كارشناسان  1114

ود دارد و كاهش آستانه كافئين ها و مواد غذايي وج معتقد هستند كه كافئين در تركيب همه نوشيدني

ممكن است درنهايت باعث ايجاد خطر محروميت ورزشكاران براي مصرف غذايي و تفريحي كافئين 

شود. كافئين بخشي از  برنامه  هاي متفاوتي در افراد مختلف متابوليزه مي شود. بعالوه كافئين با سرعت

 WADAد كه در ورزش ممنوع نبوده اما مي باشد. اين برنامه موادي را شامل مي شو  WADAپايش 

 به علت كشف الگوهاي سوء مصرف در ورزش، آنها را تحت پايش قرار داده است.

نيكوتين به برنامه پايش و نظارت  (WADA)ميالدي آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ  1121از سال  -4

بلكه بيشتر به دنبال پايش و آژانس به دنبال هدف قرار دادن افراد سيگاري نمي باشد، اضافه شده است. 

بررسي اثر نيكوتين بر روي كارآيي ورزشي هنگام مصرف به فرم فرآورده هاي دخاني از راه دهان مثل 

snus   .مي باشد 

هاي  كننده حس تجويز موضعي آدرنالين )بعنوان مثال داخل بيني و چشم( يا تجويز همزمان آن با بي -0

 .يستموضعي ممنوع ن

 

S7 –  ها مخدر(NARCOTICS) 

 :ممنوع مي باشنددر حين مسابقه  مواد مخدر زير 

ن ، هيدرومورفن ، متادون ، آين( ، فنتانيل و مشتقات ئ)هرودكسترومورامايد، ديامورفين  ،)تمجيزك(بوپرنورفين 

 .(ريدينمپين ، پتيدين )وسن ، پنتازمورف كسياكودن ،  كسيامورفين ، 

  .ييد شده استتأ (TUEنيازمند ارائه معافيت مصرف درماني )بقه مصرف اين مواد مخدر در حين مسا 

 ساير مخدرها از جمله كدئين و دكسترومتورفان ممنوع نيستند.

 مشاوره: 

 



 

 
 

 

 

ميالدي آژانس جهاني  3112ولي اين تركيب در برنامه پايش و نظارت سال  ،ترامادول ممنوع نمي باشد -2

 قرار دارد.  (WADA)مبارزه با دوپينگ 

 ميالدي آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ  3112نيز به  برنامه پايش و نظارت سال  تاپنتادول -1

(WADA)اضافه شده است . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

S8 –كانابينوئيدها ((CANABINOIDS       

)مانند حشيش ، اسپايس ،  THC ( و كانابينوئيدهاي مشابهTHCتتراهيدروكانابينول) -9يك دلتا تتننوع طبيعي يا س

 ( ممنوع مي باشند .HU-210، انآماري جو

 مشاوره :

در بافت چربي ذخيره طوالني مدت، ورزشكاران بايد آگاه باشند كه ممكن است كانابينوئيدها به دنبال مصرف 

شناسايي شوند . مواردي نيز وجود داشته است كه كاهش وزن نيز باقي بمانند و هفته ها بعد از مصرف  شده و

ناگهاني در ورزشكاران باعث آزاد شدن متابوليت هاي كانابينوئيدي ذخيره شده در بافت چربي شده و در نهايت 

باعث ايجاد سطوح قابل اندازه گيري و تشخيص اين تركيبات در نمونه هاي ورزشكاران گرديده است . ستاد 

كه ورزشكاران در هيچ زماني اين تركيبات را  نمايد مي ( بشدت تاكيدIRAN-NADOبا دوپينگ ) ملي مبارزه

 .دنمصرف ننماي

 

 S9 - هاگلوكورتيكواستروئيد  

، كه شامل راههاي مصرف خوراكي ها در حين مسابقه ممنوع مي باشد مصرف سيستميك گلوكورتيكواستروئيد

 قعدي مي باشد.راه م يا ترزيقات سيستميك )وريدي و عضالني ( و

 مشاوره :

ورزشكاراني كه براي آنها فرم خوراكي گلوكورتيكواستروئيد ها تجويز مي شود ممكن است اين   -2

از بدن آنها قبل از زمان  اين مواد كه تصوراين ( با TUEداروها را بدون ارائه معافيت مصرف درماني )

اگر ورزشكاران نياز به  دريافت نمايند. خارج و پاك شده است، "حين مسابقه"تعريف شده بعنوان 

ل و يا دي در زمان قبعمصرف گلوكورتيكواستروئيد ها از راه دهان ، ترزيق ، داخل عضالني و يا راه مق

 ( اقدام نمايند .TUE، بايد نسبت به دريافت معافيت مصرف درماني )درحين مسابقه داشته باشند

)اپيدورال( ممنوع دون ها، داخل مفاصل و داخل نخاع كوكورتيكواستروئيدها اطراف تانگلوترزيق   -1

 شد.نمي با



 

 
 

 

 

 استروئيدها ممنوع نمي باشد .واستنشاق گلوكوكورتيك  -3

سيت و يا كرم هاي همورئيد و ...( ممنوع كورتيكواستروئيد ها )كرم ضد حساكوگلومصرف موضعي  -4

 .نمي باشد

ها )مانند كورتيكواستروئيدكوگلودي عا مصرف مق، امي آنتي هموروئيد ممنوع نمي باشندها كرم  -4

 شياف( ممنوع مي باشد .

كورتيكواستروئيد ها را بعنوان يك كوبسياري از پزشكان ممكن است تزريق داخل عضالني  گلو  -0

براساس فهرست ممنوعه اين فرم مصرف بعنوان فرم  .موضعي به داخل عضله عنوان نمايندتزريق 

 نوع مي باشد .سيستميك در نظر گرفته شده و بنابراين مم

 

 ماده خاص :

درنظر گرفته « موادخاص»مواد ممنوعه بايد بعنوان   آئين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ، كليه 4.2.2مطابق با ماده 

قرار دارند و همچنين روشهاي ممنوعه   S.6.aو  S1 S2 ،S4.4 , S4.5,شوند به جز موادي كه در كالسهاي

M3,M2,M1 . 

 مشاوره :

 در موارد استثنايي ساله 1خاص ماده اي است كه تحت شرايط معين امكان كاهش بيشتر محروميت  يك ماده -1

براي ورزشكاري كه نمونه وي با آن ماده مشخص مثبت شناخته شده باشد را فراهم مي آورد. هدف، 

ود تشخيص اين موضوع مي باشد كه آيا ممكن است كه يك ماده به صورت غير عمد وارد بدن ورزشكار ش

 و در نتيجه اجازه انعطاف پذيري بيشتر در هنگام صدور حكم محروميت را در اختيار دادگاه قرار دهد. 

مواد خاص در قياس با ساير مواد ممنوعه لزومأ تركيباتي با خطر كمتر براي مقاصد دوپينگ نيستند و همچنين  -2

يه موادي كه وارد بدنشان مي نمايند، اين مواد ورزشكاران را از قبول اصل مسئوليت پذيري صرف در قبال كل

نمي سازد. با وجود اين، شانس و احتمال بيشتري براي اين مواد وجود دارد كه بتوانند مستعد پذيرش  مبرا

ح شده است، رآيين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ مط 10.4توجيه باوركردني و معتبر مطابق آنچه در بخش 

ضي از مواد مشخص به سادگي قابل باور و پذيرش نيست،  به عنوان مثال باشند. اين احتمال بيشتر براي بع

 استروئيدها و هورمون رشد كه به همين دليل اين مواد به عنوان مواد خاص گروه بندي نشده اند.  



 

 
 

 
 

 

 

  :MHA (methylhexaneamine) ضعيت و

 1123سال  هاي ممنوعه فهرست مواد و روش S6.bگروه  دربه عنوان يك محرك خاص  متيل هگزان آمين

 ميالدي همچنان ممنوع است.

 

 مشاوره :

مسئوليت بيشتري در زمينه ليست مواد و روش   1114در سال  اين ماده حداقل از زماني كه آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ -2

 1122منوعه سال هاي ممنوعه به عهده گرفت، به عنوان يكي از مواد محرك در نظر گرفته شده است. اين ماده در فهرست م

تا  مجددأ دسته بندي شده است. متيل هگزان آمين داراي خواص دارويي است و "محرك خاص"ميالدي به عنوان يك ماده 

از آن زمان به بعد به عنوان دارو  WADAميالدي به عنوان دارو به فروش مي رسيد، اما بر پايه اطالعات  2971اوايل دهه  

به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده مكمل هاي غذايي كه آزادانه  مين از چندين سال پيش،عرضه نشده است. متيل هگزان آ

در برخي بازارها يا در اينترنت به فروش مي رسند، مجددأ ظاهر شده است. مطالعات علمي اخير به وضوح نشان داده كه روغن 

نيست، و مصرف روغن ژرانيوم نمي تواند به عنوان  (MHA) گل شمعداني طبيعي  يا ژرانيوم اويل شامل متيل هگزان آمين

يا متابوليت هاي مربوطه در نمونه ادرار جمع آوري شده براي مقاصد مبارزه با دوپينگ   MHAمنبع براي حضور و شناسايي

 در نظر گرفته شود.

 ي متيل آميل آمين و... در ورزشكاران بايد آگاه باشند كه متيل هگزان آمين با اسامي مختلف، از جمله روغن ژرانيوم، د -2

 تركيب مكمل هاي غذايي ورزشي وارد شده است.

 

 

 

 

 

 تدوين: ستاد ملي مبارزه با دوپينگ

 انتشار : روابط عمومي و امور بين الملل فدراسيون پزشكي ورزشي


