РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

ЗАБРАНИТЕЛЕН СПИСЪК 2021 Г.
ПРЕОФОРМЛЕНИЕ НА СПИСЪКА
За подобряване на навигацията и използваемостта, Забранителният списък 2021
е с ново оформление.
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ
M2.2 сега е Специфичен Метод в съответствие с Член 4.2.2 на Световния Антидопингов
Кодекс (Кодекса).
СУБСТАНЦИИ, С КОИТО СЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВА
Член 4.2.3 на Кодекса определя Субстанциите, с които се злоупотребява, като „Забранени
субстанции, които са специфично определени като Субстанции в Забранителния списък, с
които се злоупотребява, тъй като в обществото с тях често се злоупотребява извън контекста
на спорта.“
Кокаин,
диаморфин
(хероин),
метилендиоксиметамфетамин
(MDMA/“екстази”)
тетрахидроканабинол (ТНС) са посочени като Субстанции, с които се злоупотребява.

и

В момента се прави преглед на други субстанции, които в бъдеще може да бъдат посочени
като Субстанции, с които се злоупотребява.
СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН
СЪСТЕЗАНИЕ)
ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ
С2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ, БЛИЗКИ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИЦИ
Инхибиторите на Индикацията за Трансформиращия Растежен Фактор-β (TGF-β) сега са
включени с пълните си имена вместо със съкратените имена.
IOX2 е прибавен като пример на средства, активиращи хипоксия-индуцируемия фактор (HIF).
С3. BETA-2 АГОНИСТИ
Инхалираният Вилантерол сега е разрешен до препоръчаната от производителя максимална
доза. Дозата е изразена като измерената доза от 25 мкг, която е еквивалентна на 22 мкг
предоставена доза.
Пояснено е, че арформотерол и левосалбутамол са забранени, чрез добавянето им като
примери.
С4. ХОРМОННИ И МЕТАБОЛИТНИ МОДУЛАТОРИ
Подкласовете 4.2 и 4.3 са слети, за да станат анти-естрогенни субстанции (включително
селективни модулатори на естрогенния рецептор (SERMs)). За антидопингови цели, това
терминологично изясняване отразява, че всички тези субстанции действат чрез общ
механизъм на свързване към естрогенните рецептори и блокиране на естрогенното
действие. Това поясняване не добавя или премахва някоя субстанция от тази категория.
С5. ДИУРЕТИЦИ И МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА
Формулировката относно изключението да се разреши използването на карбоанхидразни
инхибитори е пояснена като “локално очно приложение”.
Основни Модификации и Обяснителни Бележки на Забранителния Списък 2021
04.10.2020 г.

ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ
М2. ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ
Както е обяснено по-горе, М2.2 е променен от НЕСПЕЦИФИЧЕН В СПЕЦИФИЧЕН МЕТОД.
ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ
С6. СТИМУЛАНТИ
Към изключенията са прибавени примери на производни на имидазола за локално
приложение. Това са бримонидин, клоназолин, феноксазолин, инданазолин, нафазолин,
оксиметазолин и ксилометазолин.
С9. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ
Към Списъка са прибавени допълнителни примери за глюкокортикоиди. Имената на някои
съществуващи примери са изяснени, за да отразят по-добре субстанцията на активното
съединение.
Както бе предложено в черновта на Забранителния Списък 2021, разпространяван между
страните-участнички за консултация през м. май 2020, на заседанието си от 14-15.09.2020 г.
Изпълнителният Комитет на САА одобри забраната на всички инжекционни пътища за
приложение на глюкокортикоиди по времето на състезание. Примерите за инжекционни
пътища за приложение включват: интравенозно, интрамускулно, околоставно, вътреставно,
околосухожилно, вътресухожилно, епидурално, интратекално, вътребурсално, вътрелезионно
(напр. вътрекелоидно), вътрекожно и подкожно. Обаче, за да се споделят задълбочено и
навсякъде измененията в правилото и да се даде достатъчно време за информация и
обучение, Изпълнителният Комитет реши да въведе забраната на всички пътища за
инжектиране на глюкокортикоиди и прилагането на новите правила на 01.01.2022. Този
едногодишен ще позволи, напр., на спортистите и медицинския персонал да получат подобро разбиране за практическото прилагане на изчаквателните периоди, Лабораториите
да обновят процедурите си, за да включат ревизираните и субстанция-специфичните нови
стойности за докладване, а спортните власти да изработят средства за обучение на
спортисти, медицински и спортно-технически персонал, отнасяйки се до безопасното
използване на глюкокортикоиди за клинични цели при анти-допинга.
О1. БЕТА-БЛОКЕРИ
Като пример е прибавен Небиволол.
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МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА
БЕТА-2 АГОНИСТИ: ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ:
Всяка комбинация от бета-2 агонисти е премахната, тъй като бяха получени необходимите
данни за широко разпространение.
Резултати за салметрол и вилантерол под Минималните Нива за Докладване са включени
в Мониторинговата Програма, за да се мониторира по-добре терапевтичната им употреба
срещу риска от злоупотреба.
* За допълнителна информация относно предишни изменение и пояснения, моля да се
отнесете към Prohibited List Q & A на сайта www.wada-ama.org/en/questionsanswers/prohibited-list-qa.
_____________________
1
С = вещества (бел. прев.)
2
М = методи (бел. прев.)
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