خالصه تغییرات قابل توجه اعمال شده در فهرست مواد و روش هاي ممنوعه سال 4102
میالدي آژانس جهاني مبارزه با دوپینگ
مواد و روش هاي ممنوعه در تمام مواقع (درحین مسابقات و خارج از مسابقات)
مواد ممنوعه
استفاده از اسامي بین المللي غیر اختصاصي ) (INN
با کمک سازمان بهداشت جهانی ،نامگذاری برخی از مواد در فهرست ممنوعه با اضافه شدن نام بین المللی
غیر اختصاصی )(INNآن مواد به روز شده است  .برای سهولت بازبینی نام قبلی هم آورده شده و هیچ ماده
ای حذف نشده است.
 : S1عوامل آنابولیک
تغییراتی در تعاریف "اگزوژن "و" آندوژن " به منظور شفاف سازی و صراحت بیشتر اعمال شده است.
 : S2هورمونهاي پپتیدي ،فاکتورهاي رشد و مواد مرتبط
فاکتورهای آزاد کننده ) (RFsممنوع هستند که در  S2.3 ،S2.2تا  S2.4روشن شده است .عالوه بر
این سایر فاکتورهای رشد ممنوع هستند که به طور جداگانه ذکر شده اند.
 : S5مواد مدر( دیورتیک ها ) و دیگر عوامل پوشاننده
وازوپرسین  V2آنتاگونیست ) (vaptansبه عنوان مثالی از یک زیرگروه مواد مدر اضافه شده است.
 :M1دستکاري خون و ترکیبات خون
به منظور لحاظ نمودن موارد دقیق علمی ،واژه آلوژن معرفی شده است.
مواد و روش هاي ممنوعه در حین مسابقات
 : S6محرک ها
بعضی از داروهایی که به  amfetamineیا  methamfetamineمتابولیزه می شوند ،طبقه بندی
مجدد شده اند ،چرا که با بهبود تکنیک های آنالیز آزمایشگاهی امکان شناسایی دارو و متابولیتهای حاصله
ازمصرف این داروها میسر شده است؛  MDMAو  MDAطبقه بندی مجدد شده اند ،زیرا در حال حاضر
به عنوان موادی محسوب می شوند که با احتمال کمتری به منظور مقاصد دوپینگ در ورزش سوء مصرف

می شوند؛  cathinoneو آنالوگ های آن (بعنوان مثال ،methedrone ،mephedrone
 )α- pyrrolidinovalerophenoneو  trimetazidineبه عنوان نمونه و به منظور انعکاس الگوهای
در حال ظهور از سوء مصرف این مواد اضافه شده است.
مواد ممنوعه در ورزش هاي خاص
 :P1الکل
به منظورصراحت بیشتر تغییراتی درعبارت توصیف کننده آستانه الکل در خون ،لحاظ شده است.
" “Aeronauticبا "  " Air Sportsو " "FITAبا ” “WAمخفف تیراندازی با کمان جهانی (World
) Archeryجایگزین شده است.
 :P2بتا بالکرها
" "FITAبا ” “WAمخفف تیراندازی با کمان جهانی ) (World Archeryجایگزین شده است.
برنامه پایش ( طرح نظارت)
به منظور تشخیص الگوهای بالقوه سوء مصرف mitragynine ،به برنامه پایش (طرح نظارت) مواد مخدر
اضافه شده است .

تدوین :ستاد ملی مبارزه با دوپینگ
انتشار  :روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون پزشکی ورزشی

