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Заборонений список 2021 

Оновлений дизайн 

• Змінено дизайн Забороненого списку 2021 для полегшення навігації та використання. 

 Особливі методи 
•  M2.2 тепер відноситься до Особливих методів відповідно до статті 4.2.2 Всесвітнього 

антидопінгового кодексу (Кодексу) 2021 року. 

Речовини зловживання 

• Стаття 4.2.3 Кодексу визначає Речовини зловживання як «Заборонені речовини, які конкретно 
вказані як Речовини зловживання у Забороненому списку, оскільки ними часто зловживають у 

суспільстві поза контекстом спорту»; 
• Кокаїн, діаморфін (героїн), метилендіоксиметамфетамін (МДМА/“екстазі”) та тетрагідро-

канабінол (ТГК) визначені Речовинами зловживання; 

• Інші речовини в даний час перебувають на стадії розгляду та можуть бути визначені як Речовини 

зловживання  у майбутньому. 
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РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНІ ВЕСЬ ЧАС  
(НА ЗМАГАННЯХ ТА ПОЗА ЗМАГАННЯМИ) 

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ   
 

S2. Пептидні гормони, фактори росту, подібні речовини та міметики 

• Тепер наведена повна, а не скорочена назва інгібіторів сигнального шляху трансформуючого 

фактору росту (TGF-β);  
• IOX2 додано як зразок активуючого агенту гіпоксія-індукуючого фактору (HIF). 

S3. Бета 2-агоністи 

• Вілантерол інгаляційно тепер дозволений до максимальної рекомендованої дози виробника. 
Доза виражається як відміряна кількість 25 мікрограмів, що еквівалентно доставленим 22 

мікрограмам; 

• Роз'яснено, що арформотерол та левосалбутамол заборонені, додавши їх як приклади. 

S4. Гормони та модулятори метаболізму   

•  Підкласи 4.2 та 4.3 були об’єднані в один підклас антиестрогенних речовин  (включно з 

селективними модуляторами рецепторів естрогенів – SERM-ами). Це роз'яснення в термінології 

відображає, що для антидопінгових цілей усі ці речовини діють за загальним механізмом 
зв'язування з рецепторами естрогену та блокують його дію. Це роз’яснення не додало чи не 

видалило жодних речовин із цієї категорії.   

S5. Діуретики та маскуючі агенти 

• Формулювання винятку, який дозволяє офтальмологічне використання інгібіторів 

карбоангідрази, роз'яснено як "місцеве офтальмологічне введення". 

ЗАБОРОНЕНІ МЕТОДИ   

M2. ХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ 

•  Як пояснювалося вище, M2.2 змінено з Не-Особливого на Особливий метод. 

 

 
 



3 

РЕЧОВИНИ, ЗАБОРОНЕНІ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ  

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧОВИНИ  
   

  S6. СТИМУЛЯТОРИ 

•  До винятків додані приклади похідних імідазолу для місцевого застосування. Це бримонідин, 

клоназолін, феноксазолін, інданазолін, нафазолін, оксиметазолін та ксилометазолін.   

 S9. ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ 

• До Списку додані додаткові приклади глюкокортикоїдів. Назви деяких існуючих прикладів 

уточнені для кращого відображення діючої лікарської сполуки; 

• Як пропонувалося у проєкті  Забороненого списку 2021, який було поширено для консультацій 
серед зацікавлених сторін у травні 2020 року, Виконавчий комітет ВАДА на своєму засіданні 14-

15 вересня 2020 року затвердив заборону на всі ін'єкційні шляхи введення глюкокортикоїдів 

протягом змагального періоду.  Приклади ін’єкційних шляхів введення включають: 
внутрішньовенне, внутрішньом’язове, периартикулярне, інтраартикулярне, навколо сухожилля, 

внутрішньосудинне, епідуральне, інтратекальне, внутрішньочеревне, введення в пошкоджені 
м’які тканини (наприклад, інтракелоїдне), внутрішньошкірне та підшкірне. Однак, щоб ретельно 

та широко повідомити про зміни правил та надати достатньо часу для отримання інформації та  

навчання, Виконавчий комітет вирішив ввести заборону на всі ін'єкційні шляхи введення 

глюкокортикоїдів та впровадження нових правил з 1 січня 2022 року.  Цей однорічний період 

дозволить, наприклад, Спортсменам та медичному персоналу краще зрозуміти практичне 

впровадження періодів вимивання, Лабораторіям оновити свої процедури, щоб включити 
переглянуті та специфічні для конкретних речовин нові значення звітності, а спортивним 

органам - розробити навчальні інструменти для Спортсменів, медичного та допоміжного 
персоналу, що стосуються безпечного використання глюкокортикоїдів у клінічних цілях 

антидопінгу.   

 
Р1. БЕТА-БЛОКАТОРИ 

•   Як приклад було додано небіволол.  
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ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ   

Бeтa-2 Aгоністи:  На змаганні та поза змаганнями:  

• Будь-яку комбінацію бета-2 агоністів видалено через отримання необхідних даних про 

поширеність;  
• Висновки щодо сальметеролу та вілантеролу нижче Мінімальної межі повідомлення, включені 

до Програми моніторингу для кращого контролю за їх терапевтичним використанням з метою 

зниження ризику зловживання. 

*  Для отримання додаткової інформації про попередні зміни та роз'яснення, будь ласка, 

зверніться до сайту ВАДА, в розділ питань та відповідей Забороненого списку:  
 www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list-qa. 


