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A legfontosabb módosítások összefoglalása és magyarázó
jegyzetek
MINDENKOR (VERSENYEN ÉS VERSENYEN KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ÉS
MÓDSZEREK

TILTOTT SZEREK
Nemzetközi nem jogvédett nevek (INN-ek) használata
Az Egészségügyi Világszervezet segítségével a listában szereplő bizonyos szerek
nevezéktana frissült a nemzetközi nem jogvédett nevekre (INN-ekre). Az
olvasó dolgának megkönnyítése érdekében a korábbi név is szerepel, és egyetlen
szer sem került törlésre.

S1. Anabolikus szerek
•

Az egyértelműsítés és pontosság érdekében változások történtek az „exogén”
és „endogén” definícióiban.

S2. Peptidhormonok, növekedési faktorok és rokonvegyületek
•

Tiltottak az emberi szervezetben való felszabadulást előidéző faktorok, és ez
egyértelműsítésre került az S2.2, S2.3 és S2.4 szakaszokban. Ezen felül más
tiltott növekedési faktorok is külön felsorolásra kerültek.

S5. Vízhajtók és egyéb maszkírozó anyagok
•

A vízhajtók alkategóriájába példaként felvételre kerültek a Vasopressin V2
antagonisták (vaptanok).

M1. A vérbe és a vér alkotóelemeibe történő beavatkozás
•

A tudományos pontosság érdekében bevezetésre került az allogén kifejezés.

VERSENYEN TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK

S6. Stimulánsok:
•

Átminősítésre kerültek bizonyos gyógyszerek, melyek az anyagcsere során
amfetaminná (amfetamine) vagy metamfetaminná (methamfetamine)
alakulnak át, mert a korszerűbb elemzési technikák lehetővé teszik a szedett
gyógyszer és a kapcsolódó metabolitok azonosítását; az MDMA és az MDA
átminősítésre került, mert ezekről mostanra kiderült, hogy kevésbé
valószínűsíthető a doppingszerként történő használatuk; példaként felvételre
kerültek a cathinone és analógjai (pl. mephedrone, methedrone, αpyrrolidinovalerophenone) és a trimetazidine, tükrözendő a
gyógyszerhasználatban mutatkozó emelkedő tendenciát.

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK

P1. Alkohol
•
•

A pontosság érdekében változások történtek a véralkohol küszöbérték
leírásának szövegezésében.
A „Műrepülést” felváltotta a “Repülősportok” kifejezés, és a „FITA”-t
felváltotta a szervezet új rövidítése, a „WA” (Nemzetközi Íjász Szövetség).

P2. Béta-blokkolók
•

A „FITA”-t felváltotta a szervezet új rövidítése, a „WA” (Nemzetközi Íjász
Szövetség)

MONITORING PROGRAM
•

A lehetséges visszaélésszerű felhasználási módok felderítése érdekében a
mitragynine bekerült a monitoring program kábítószerek kategóriájába.

