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TILTOTT SZEREK 

S1. Anabolikus szerek 

• A változások a jelenlegi tudományos nomenklatúrát tükrözik. 

• A tesztoszteron metabolitok példái közé felvételre került az 5β-

androstane-3α,17β-diol. 

 

S2. Peptidhormonok, növekedési faktorok, rokonvegyületek és mimetikumok 

• Megváltozott e szakasz címe: A címbe bekerültek a mimetikumok, 

tükrözendő azt a tényt, hogy e szakasz értelmében a szintetikus analógok 

is tiltottak. 

• Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2015. évi tiltólista e frissített szakaszában 

példaként nevesített összes szer – adott esetben – a korábbi tiltólisták 

értelmében is tiltottnak minősült. 

• Az ESA pont kibővült a nem-eritropoetikus EPO-receptor agonisták 

felvételével. 

• Ezenfelül a HIF stabilizáló rész külön bekezdésbe került, kiemelvén e 

szerek növekvő fontosságát és konkrétan meghatározván a HIF 

aktivátorokat, például az argont és a xenont. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

cyanocobalamin (B12 vitamin) nem tiltott. 

• Most már meg vannak határozva a chorionic-gonadotrophin (CG) és 

luteinizáló hormon (LH) felszabadítását előidéző faktorok példái. 



• Példaként hozzáadásra került egy kortikotrofin felszabadítását előidéző 

faktor. 

• A GH felszabadítását előidéző faktorokat sokkal pontosabb kategóriákba 

sorolták, és mindegyikre több példa került felvételre, hogy illusztrálja azok 

eltérő farmakológiai jellemzőit. 

• Az IGF-1 az egyéb növekedési faktorok részbe került áthelyezésre. 

• Felhívjuk a figyelmet, hogy a trombocita-eredetű plazma készítmények 

nem tiltottak. 

 

S4. Hormon- és metabolikus módosítók 

• A trimetazidine eredetileg az S6.b részben szerepelt kémiai szerkezetének 

néhány felsorolt stimulánssal mutatott hasonlósága alapján. Most 

áthelyezésre került az újonnan létrehozott S4.5.c részbe, mivel 

farmakológiailag a szív-anyagcsere módosítójaként van besorolva. 

• Az AMPK aktivátorok átfogalmazásra kerültek, hogy tükrözzék a jelenlegi 

nomenklatúrát. 

 

S5. Vízhajtók és maszkírozó anyagok 

• Az „egyéb” szó törlésével módosult a cím és módosultak a következő 

bekezdések, tükrözvén azt, hogy a vízhajtók nem csupán maszkírozó 

anyagok, de más célokkal is vissza lehet élni velük, nevezetesen például a 

gyors súlycsökkenés előidézésével. 

• Az utolsó bekezdés átfogalmazásra került az egyértelműség kedvéért. A 

tiltólista előző verziójában meghatározott alapelv és folyamatok 

változatlanok maradnak. 

 

TILTOTT MÓDSZEREK 

 

M2. Kémiai és fizikai beavatkozás 

• A „sebészeti eljárások” kifejezés bekerült abba a mondatba, ami azokat a 

helyzeteket írja le, melyeknél a 6 órás időtartam alatt 50 ml-t meghaladó 

intravénás infúziók vagy injekciók beadása megengedett, ha orvosilag 

szükséges. 

 

VERSENYEN TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 

 

S6. Stimulánsok: 

• Az egyértelműsítés kedvéért a helyileg/szemészeti céllal alkalmazott 

imidazole-származékok említésre kerülnek a nem tiltott stimulánsok 

kivételeiként. 



• Az eredetileg az S6.a részben szereplő phenmetrazine áthelyezésre került 

az S6.b részbe, mivel a phenmetrazine fenbutrazate-tá alakul át a 

szervezetben, amely eddig is az S6.b-ben szerepelt. 

• A lista most már egyértelműen tiltottként határozza meg a 

phenethylamine származékok teljes családját, reagálva a phenethylamine-

ból készített illegális, dizájner stimulánsok egyre növekvő számára. 

• A trimetazidine áthelyezésre került az újonnan létrehozott S4.5.c részbe 

(lásd fentebb). 

 

S9: Glükokortikoidok: 

• A jelenlegi nomenklatúrát és használatot tükrözendő, a 

glükokortikoszteroidok glükokortikoidokként vannak meghatározva. 

 

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK 

 

P1. Alkohol: 

• A Karate Világszövetség (WKF) kérése nyomán a karate lekerült azon 

sportágak listájáról, amelyekben az alkohol tiltott. 

 

P2. Béta-blokkolók 

• A Nemzetközi Búvár Szövetség (CMAS) saját kérésére, felvételre került 

azon nemzetközi szövetségek csoportjába, melyek bizonyos 

versenyszámokban tiltják a béta-blokkolók versenyen való használatát. 

 

MONITORING PROGRAM 

• Az egyértelmű következtetésekhez vezető, elégséges adatgyűjtést 

követően a pseudoephedrine 150 mikrogramm/milliliter alatti 

megfigyelése 2015-ben megszűnik. 

• Bekerült a monitoring programba a telmisartan, egy atipikus angiotenzin-

II-receptor-gátló, melynek nyilvánvaló részleges PPARδ-receptor-gátló 

tulajdonságai vannak (ami S4.5.b rész értelmében tiltott), hogy fel 

lehessen mérni az e szerrel való visszaélést. 

• Bekerült a monitoring programba a potenciális szívműködési hatásokkal 

bíró meldonium, hogy fel lehessen mérni az e szerrel való visszaélést. 


