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Wykaz substancji zabronionych w sporcie 2015 
 
 

Wykaz substancji zabronionych w sporcie (THE PROHIBITED LIST 
INTERNATIONAL STANDARD) publikowany jest corocznie przez Światową Agencję do 
Walki z Dopingiem (World Anti-doping Agency - WADA). Wykaz ten obejmuje 
substancje, które  spełniają dwa z trzech równoważnych sobie kryteriów: (1) mogą 
poprawiać lub poprawiają wyniki sportowe; (2) stanowią potencjalne lub faktyczne 
zagrożenie dla zdrowia; lub (3) których stosowanie jest sprzeczne z duchem sportu.  

Wykaz ten  podzielono na 4 grupy: 
 Substancje zabronione zarówno w trakcie zawodów jak i poza zawodami 
 Metody zabronione 
 Substancje zabronione w trakcie zawodów 
 Substancje zabronione w poszczególnych dyscyplinach 

Stosowanie wszystkich substancji i metod  wymienionych wykazie substancji 
zabronionych stanowi wykroczenie antydopingowe bez względu na rodzaj dyscypliny 
sportowej (z wyjątkiem działu zawierającego spis substancji zabronionych 
w poszczególnych dyscyplinach sportu) i bez względu na to, czy dana substancja 
poprawia wyniki sportowe u danego sportowca czy nie. 

Substancje zabronione zarówno w czasie zawodów jak i poza zawodami podzielono 
na podgrupy: 

 S0. Substancje nie posiadające rejestracji 
 S1. Substancje anaboliczne 
 S2. Hormony peptydowe, czynniki wzrostu substancje pokrewne i mimetyki 
 S3. Beta-2 agoniści 
 S4. Hormony i regulatory metaboliczne 
 S5. Diuretyki i substancje maskujące 

Metody zabronione podzielone zostały na: 
 M1. Manipulacje krwią i substancjami krwiopochodnymi 
 M2. Manipulacje chemiczne i fizyczne 
 M3. Doping genowy 
 Substancje zabronione w trakcie zawodów podzielono na następujące podgrupy: 
 S6. Stymulanty 
 S7. Narkotyki 
 S8. Kanabinoidy 
 S9. Glukokortykoidy 

Sekcja dotycząca substancji zabronionych w poszczególnych dyscyplinach sportu 
obejmuje alkohol i beta-blokery i zawiera wykaz dyscyplin sportowych, w których 
stosowanie tych substancji jest niedozwolone. 

Poniżej przedstawiono krótki opis poszczególnych grup substancji niedozwolonych 
ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosunku do wykazu substancji zabronionych 
z roku 2014 i możliwości nieumyślnego zastosowania zabronionych substancji przez 
zawodników strzelectwa sportowego. 
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S0. Substancje nie posiadające rejestracji. Dział ten obejmuje związki, które nie 
są dopuszczone do stosowania u ludzi, np. stosowane są tylko w weterynarii lub  są 
w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych. 

S1. Substancje anaboliczne. Dział ten obejmuje egzogenne anaboliczne 
androgenne steroidy (AAS) i endogenne AAS podawane egzogennie oraz inne 
substancje wykazujące działanie anaboliczne i zawiera listę nazw międzynarodowych  
zabronionych substancji. Jako doping uznawane jest również stosowanie substancji nie 
ujętych w tym wykazie, ale posiadających podobną budowę chemiczną  i/lub  działanie 
biologiczne. Wykaz substancji zabronionych z 2015 roku zawiera zmienioną, 
zaktualizowaną nomenklaturę tych substancji. Istnieje małe prawdopodobieństwo 
konieczności stosowania substancji z tego działu u zawodników strzelectwa sportowego 
ze wskazań medycznych. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo ich nieumyślnego 
zażycia podczas stosowania suplementów diety zanieczyszczonych tymi związkami 
(celowo dla zwiększenia ich skuteczności lub przypadkowo wskutek zanieczyszczeń na 
linii produkcyjnej) 

S2. Hormony peptydowe, czynniki wzrostu substancje pokrewne i tzw. 
mimetyki. Dział ten zawiera: agonistów receptora erytropoetyny, stabilizatory czynnika 
wywołanego hipoksją (HIF) (kobalt i FG-4592 oraz aktywatory HIF takie jak argon 
i ksenon, gonadotropiny i inne czynniki uwalniające hormony płciowe (u mężczyzn), 
kortykotropiny i inne czynniki uwalniające hormony nadnerczy, hormon wzrostu 
i czynniki pobudzające jego produkcję i uwalnianie oraz czynnik wzrostu fibroblastów, 
czynnik wzrostu hepatocytów, insulinowopodobny czynnik wzrostu i jego analogi, 
płytkowopochodny czynnik wzrostu, i inne czynniki wzrostu. Podobnie jak w przypadku 
substancji anabolicznych istnieje niewielkie prawdopodobieństwo konieczności 
stosowania tych substancji u zawodników strzelectwa sportowego ze wskazań 
medycznych. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo ich nieumyślnego zażycia podczas 
stosowania, np. suplementu Colostrum w postaci preparatów doustnych lub 
parenteralnych. 

S3. Beta-2 agoniści. Dział ten obejmuje wszystkie leki należące do agonistów 
receptorów beta z wyjątkiem: salbutamolu w inhalacji (w dawce do 1600 
mikrogramów/24 h), formoterolu w inhalacji (w dawce do 54 mikrogramów/24h) 
i salmeterolu w inhalacji w dawkach terapeutycznych. W przypadku tej grupy leków, 
które są powszechnie stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej istnieje duże 
niebezpieczeństwo nieumyślnego przyjęcia leku. Dlatego w przypadku rozpoznania 
astmy oskrzelowej należy wszystkie przepisane leki sprawdzić pod względem 
bezpieczeństwa ich stosowania w aspekcie przepisów antydopingowych. 

S4. Hormony i regulatory metaboliczne. W przypadku substancji wykazanych 
w tym dziale istnieje relatywnie duże prawdopodobieństwo ich nieumyślnego 
stosowania ze wskazań medycznych. Dotyczy to szczególnie leków takich jak: raloxifen; 
tamoxifen i toremifen (stosowanych miedzy innymi w terapii guzów nowotworowych 
estrogenozależnych), klomifen (stosowany w ginekologii w leczeniu bezpłodności), 
insuliny (w terapii cukrzycy) i trimetazydyny (leku stosowanego w kardiologii). 
Trimetazydyna w 2014 roku była zaliczana do stymulantów, a w 2015 roku została 
umieszczona w grupie modulatorów (metabolizmu serca).  

S5. Diuretyki i substancje maskujące. Z nagłówka działu usunięto słowo „inne”. 
W przypadku substancji wykazanych w tym dziale istnieje duże prawdopodobieństwo 
ich nieumyślnego stosowania ze wskazań medycznych, gdyż substancje z grupy 
diuretyków należą do podstawowych leków w leczeniu nadciśnienia tętniczego, 
obrzęków, niewydolności serca i nerek, niektórych zaburzeń endokrynologicznych 
(spironolakton) a także w leczeniu stanów odwodnienia (w podaniu dożylnym: albumina, 
dextran, mannitol) oraz niektórych schorzeń endokrynologicznych (desmopresyna) i dny 
moczanowej (probenecid). 
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S6. Stymulanty. Dział ten zawiera listę substancji o działaniu pobudzającym. 
W przypadku tej grupy leków nietrudno o przypadkowe zażycie niedozwolonej 
substancji, gdyż należąca do tej grupy pseudoefedryna  wchodzi w skład powszechnie 
dostępnych bez recepty leków objawowych stosowanych w leczeniu infekcji, takich jak 
np. Apselan, Sudafed, Sudafed xylospry, Gripex Hot Activ, Gripex, Gripex Max, Gripex 
Noc, Cirrus, Acatar zatoki, Acatar acti tabs, Acti-trin syrop, Nurofen Antigrip, Rhinafen, 
Oxalin. Podobnie efedryna wchodzi w skład kilku preparatów stosowanych w leczeniu 
objawów infekcji (Efrinol, Ephedrinum hydrochloricum , Rubital compositum , Sirupus 
Althaeae Compositum , Tussipect), z tą różnicą, że leki te wydawane są na receptę. 
Stosowanie efedryny i metyloefedryny: jest uznawane za doping jeżeli ich stężenie 
w moczu jest większe niż 10 mcg/ml; w przypadku pseudoefedryny: stężenie to musi 
przekraczać 150 mcg/ml. Zarówno pseudoefedryna jak i efedryna należą do tak 
zwanych „substancji wyróżnionych”, za których nieumyślne stosowanie obowiązują 
inne, łagodniejsze kary. Należący do stymulantów niketamid wchodzi w skład preparatu 
Cardiamid-Coffein (dodatkowo w skład tego preparatu wchodzi też strychnina, która 
również zaliczana jest do stymulantów). Istnieje również niebezpieczeństwo 
nieumyślnego przyjęcia, np. metylofenidatu (stosowany w leczeniu ADHD) i modefinilu 
(stosowany w leczeniu narkolepsji), selegiliny (lek przeciwdepresyjny) i sibutraminy (lek 
dawniej stosowany w leczeniu otyłości). Nowy wykaz substancji zabronionych 
wskazuje, że pochodne imidazolu do stosowania miejscowego i w okulistyce nie są 
uznawane za substancje dopingujące. 

S7. Narkotyki S8. Kanabinoidy. Z tych grup dozwolone jest stosowanie tramadolu 
i kodeiny. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż kodeina metabolizowana jest do 
morfiny i po jej zażyciu możliwy jest dodatni wynik testu antydopingowego.  

S9. Glukokortykoidy. W porównaniu z wykazem substancji zabronionych z roku 
2014 zmieniono nazwę z glukokortykosteroidy na glukokortykoidy. Niedozwolone jest 
stosowanie leków z tej grupy drogą doustną, dożylną, domięśniową i doodbytniczą. 
Glukokortykoidy mogą być stosowane w postaci preparatów do stosowania 
miejscowego. 

 
Leki zabronione w poszczególnych dyscyplinach sportu. Podobnie jak w roku 

ubiegłym spożycie alkoholu w strzelectwie sportowym nie stanowi wykroczenia 
antydopingowego, ale jest zabronione na podstawie przepisów zawartych w Ustawie 
o Broni i Amunicji. Z tego działu z spisu substancji zabronionych na rok 2015 usunięto 
też karate. Spożycie beta-blokerów stanowi natomiast wykroczenie antydopingowe 
w strzelectwie sportowym (zarówno w trakcie zawodów jak i poza zawodami).  W 2015 
roku do dyscyplin sportu, w których zabronione jest stosowanie beta-blokerów dołączyły 
niektóre dyscypliny z grupy sportów podwodnych. 

Do tak zwanego „programu monitorującego” włączono talmisartan ze względu na 
jego agonistyczne działanie na  receptory PPARδ  w celu oceny skali jego nadużycia 
u sportowców. Do programu tego dodano też Meldonium. 
 
 
 
 
 


