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ნივთიერებები და მეთოდები აკრძალული ნებისმიერ დროს 

(საშეჯიბრო და არა საშეჯიბრო) 

 

აკრძალული ნივთიერებები 

S0. დაუმტკიცებელი ნივთიერებები 

• BPC-157 ახლა აკრძალულია S0-ის მიხედვით ბოლოდროინდელი ხელახალი 

შეფასების შემდეგ და დამატებულია როგორც მაგალითი. 

S1. ანაბოლური აგენტები 

 ტიბოლონი გადავიდა S1.2-დან S1.1-ზე, რადგან მას აქვს კლინიკური 

ეფექტები, როგორც სინთეზურ ორალური ანდროგენს, შუამავალი 

ზემოქმედებით ანდროგენის რეცეპტორებზე, ძირითადად მისი გარდაქმნის 

გამო დელტა-4 ტიბოლონის მეტაბოლიტად, რომელიც არის ძლიერი 

ანდროგენი. 

 ოსილოდროსტატი, CYP11B1 ინჰიბიტორი, ემატება S1.2-ს მოცირკულირე 

ტესტოსტერონის მიზნობრივი ზრდის გამო. 

 

S2. პეპტიდური ჰორმონები, ზრდის ფაქტორები, დაკავშირებული ნივთიერებები და 

მიმეტიკები 

 ლონაპეგსომატროპინი, სომაპაციტანი და სომატროგონი ემატება ზრდის 

ჰორმონის ანალოგების მაგალითებს, რამაც გამოიწვია S2.2.3-ის 

რეორგანიზაცია და გაყოფა. 

 

 

S3. ბეტა-2 აგონისტები 



 სალბუტამოლის ყოველდღიური დოზირების დროის ინტერვალები იცვლება 

600 მიკროგრამამდე 8 საათის განმავლობაში ნებისმიერი დოზის მიღების 

მომენტიდან (ადრე 800 მიკროგრამი 12 საათის განმავლობაში). ეს მიზნად 

ისახავს შემცირდეს ნებისმიერი პოტენციური გვერდითი ანალიტიკური 

გამოვლენის რისკი, რომელიც წარმოიქმნება მაღალი დოზების ერთდროული 

მიღების შემდეგ. 

 საერთო ნებადართული დღიური დოზა რჩება 1600 მიკროგრამზე 24 საათის 

განმავლობაში. ამ ლიმიტებზე მეტი დოზებისთვის თერაპიული გამოყენების 

გამონაკლისია (TUE) საჭირო. 

 მაგალითად, სპორტსმენს შეუძლია მიიღოს 600 მიკროგრამი პირველ 8 საათში, 

600 მიკროგრამი მომდევნო 8 საათში და 400 მიკროგრამი დღის დარჩენილ 8 

საათში, TUE-ის საჭიროების გარეშე. 

 

ნივთიერებები და მეთოდები, რომლებიც აკრძალულია საშეჯიბრო დროს 

აკრძალული ნივთიერებები 

S6. სტიმულატორები 

 S.6 გამონაკლისები: იმიდაზოლის წარმოებულები შეიცვალა იმიდაზოლინის 

წარმოებულებით, რათა განასხვავოთ ზოგადი იმიდაზოლის წარმოებულები 

და სიმპათომიმეტური იმიდაზოლინები. 

 კატინის სქოლიო: დაზუსტდა, რომ შარდის ზღურბლი 5 მკგ/მლ კათინი ეხება 

ნორფსევდოეფედრინის ორივე იზომერს, ანუ d- და l-იზომერს (ასევე 

მოიხსენიება როგორც 1S,2S- და 1R,2Rnorpseudoephedrine, შესაბამისად). 

 ეთილფენიდატი, მეთილნაფტიდატი ((±)-მეთილ-2-(ნაფთალენ-2-ილ)-2-

(პიპერიდინ-2-ილ)აცეტატი) და 4-ფტორმეთილფენიდატი ემატება S6.b-ს, 

როგორც მეთილფენიდატის ანალოგების მაგალითები. ეს ნივთიერებები 

გავრცელებული იყო უამრავ ქვეყანაში გასული ათწლეულის განმავლობაში, 

რადგან ისინი ხშირად წარმოდგენილია მეთილფენიდატის ალტერნატივად. 

 ჰიდრაფინილი (ფტორენოლი) ემატება S6.b-ს მოდაფინილისა და 

ადრაფინილის ანალოგის მაგალითად. 

S9. გლუკოკორტიკოიდები 

ფლუკორტოლონი განახლებულია მის საერთაშორისო არაკომერციულ სახელად 

(INN), ფლუოკორტოლონი. 



 გლუკოკორტიკოიდების მიღების ყველა საინექციო გზა ახლა აკრძალულია 

საშეჯიბრო პერიოდში. როგორც შემოთავაზებული იყო 2021 წლის 

აკრძალული სიის პროექტში, რომელიც გავრცელდა კონსულტაციისთვის 

დაინტერესებულ მხარეებთან 2020 წლის მაისში, WADA-ს აღმასრულებელმა 

კომიტეტმა 2020 წლის 14-15 სექტემბრის შეხვედრაზე დაამტკიცა 

გლუკოკორტიკოიდების შეყვანის ყველა საინექციო მარშრუტის აკრძალვა 

საშეჯიბრო პერიოდში. შეყვანის საინექციო გზების მაგალითებია: 

ინტრავენური, ინტრამუსკულარული, პერიარტიკულური, სახსარშიდა, 

პერიტენდინური, ინტრატენდინური, ეპიდურული, ინტრათეკალური, 

ინტრაბურსალური, ინტრალეზიული (მაგ. ინტრაკელოიდური), 

ინტრადერმული და კანქვეშა. თუმცა, წესების ცვლილებების შესახებ 

საფუძვლიანად და ფართოდ ინფორმირებისა და ინფორმაციისა და 

განათლებისთვის საკმარისი დროის უზრუნველსაყოფად, აღმასრულებელმა 

კომიტეტმა გადაწყვიტა გლუკოკორტიკოიდების ყველა საინექციო 

საშუალების აკრძალვა და ახალი წესების დანერგვა 2022 წლის 1 იანვრიდან. ეს 

საშუალებას აძლევს, მაგალითად, სპორტსმენს და სამედიცინო პერსონალს 

უკეთ გაიგონ გამორეცხვის პერიოდების პრაქტიკული განხორციელება, 

ლაბორატორიებს შესაძლებლობას, რომ განაახლონ პროცედურები, რათა 

შეიტანონ შესწორებული და ნივთიერების სპეციფიკური ახალი მინიმალური 

საანგარიშო დონე (MRLS) და სპორტის ორგანოებმა უნდა შეიმუშაონ 

საგანმანათლებლო ინსტრუმენტები სპორტსმენების, სამედიცინო და 

დამხმარე პერსონალისთვის კლინიკური მიზნებისთვის 

გლუკოკორტიკოიდების უსაფრთხო გამოყენებისა და დოპინგის გამოყენების 

თავიდან ასაცილებლად. 

 დასაზუსტებლად, გლუკოკორტიკოიდების პერორალური მიღება ასევე 

მოიცავს ორომუკოზურ, ბუკალურ, ღრძილების და სუბლინგვალურ გზას. არ 

არის აკრძალული სტომატოლოგიურ-ინტრაკანალური გამოყენება. 

 

ადგილობრივი ინექციები, როგორც აკრძალული გზები  

 

 პერორალური, ინტრამუსკულარული, რექტალური და ინტრავენური 

მარშრუტები აკრძალა, რადგან არსებობს სისტემური ეფექტების აშკარა 

მტკიცებულება, რომელსაც შეუძლია პოტენციურად გააუმჯობესოს 

შედეგები და საზიანო იყოს ჯანმრთელობისთვის. ახლა ასევე არსებობს 

საკმარისი მონაცემები იმის დასადასტურებლად, რომ იგივე სისტემური 

კონცენტრაციები, როგორც არსებული აკრძალული გზები, შეიძლება 

მიღწეული იქნას ადგილობრივი ინექციით (პერიარტიკულური, 

სახსარშიდა, პერიტენდინური და ინტრატენდინური ჩათვლით) 

ლიცენზირებული თერაპიული დოზებით მიღების შემდეგ. 

 გლუკოკორტიკოიდების სისტემური პლაზმური და, შესაბამისად, შარდის 

კონცენტრაცია, რომელიც მიიღწევა ადგილობრივი ინექციით ნორმალური 



ლიცენზირებული თერაპიული დოზების გამოყენებით, აჩვენა ,რომ აქვთ 

კლინიკურ კვლევებში მუშაობის გაუმჯობესების პოტენციალი. ეს დონეები 

მსგავსია და უფრო მაღალიც კი, ვიდრე იმავე პრეპარატის მიღების სხვა 

არსებული აკრძალული გზების შემდეგ. გლუკოკორტიკოიდების 

სისტემურმა ეფექტმა ადგილობრივი საინექციო გამოყენების გზით 

შესაძლოა აჩვენოს მნიშვნელოვანი პოტენციალი, როგორც შედეგების 

გასაუმჯობესებლად, ასევე ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებისთვის. 

 

 

მიღებული გადაწყეტილების განმარტება 

 

გლუკოკორტიკოიდები მოიცავს ბუნებრივად წარმოქმნილ ჰორმონებს და სინთეზურ 

ანალოგებს, რომელთაც გააჩნიათ ეფექტი და ფარმაკოკინეტიკური თვისებების 

ფართო სპექტრი. ორგანიზმი ბუნებრივად გამოიმუშავებს ენდოგენური 

გლუკოკორტიკოიდის (კორტიზოლის) ყოველდღიურ დოზას. თუმცა, 

გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატების მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმში 

გლუკოკორტიკოიდების მთლიანი გამოფრქვევა, რომელიც ბევრად აღემატება 

ნორმალური ფიზიოლოგიური კორტიზოლის წარმოების უმაღლეს დონეს, რაც 

პოტენციურად გაზრდის ეფექტურობას.  

გლუკოკორტიკოიდული მედიკამენტების ინჰალაციის ან დატანის გზით (მათ შორის 

სტომატოლოგიურ-ინტრაკანალური, დერმალური, ინტრანაზალური, 

ოფთალმოლოგიური და პერიანალური) შეყვანა, მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული 

დოზირების რეჟიმის შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიაღწიოს სისტემურ 

კონცენტრაციას , რამაც შეიძლება გაზარდოს ეფექტურობა. 

თუმცა, შეყვანის სხვა გზებისთვის (მაგალითად, პერორალური), კვლევებმა, 

რომლებიც მოიცავდა ჩვეულებრივ გლუკოკორტიკოიდებს ნორმალური თერაპიული 

დოზის დიაპაზონში, მიუთითებდა ეფექტურობის გამაძლიერებელ ეფექტზე.ეს 

დოზები შეიძლება გამოიხატოს კორტიზოლის ეკვივალენტებში და, შესაბამისად, 

დოზა, რომელიც შეიძლება იყოს პოტენციურად გამაძლიერებელი ნებისმიერი 

გლუკოკორტიკოიდისთვის და შეყვანის გზა, შეიძლება განისაზღვროს ამ მიდგომის 

გამოყენებით. 

ეს სისტემატური მიდგომა იყო გამოყენებული გლუკოკორტიკოიდების მიღების 

გზების დასადგენად, რომლებიც აკრძალულია ან არ არის აკრძალული სპორტში. 

შესაბამისად, ექსკრეციის კვლევებზე დაფუძნებული შესწორებული და 

ნივთიერებათა სპეციფიკური ლაბორატორია MRL ინერგება, რათა უკეთ აისახოს 

შემოთავაზებული მიდგომა. შენიშვნა, შესწორებული MRL გაიზარდა ან უცვლელი 

რჩება ყველა გლუკოკორტიკოიდისთვის ტრიამცინოლონ აცეტონიდის გარდა, 

რომელიც გადაიხედა ქვედა MRL-მდე. მთლიანობაში, ამ ცვლილებებმა უნდა 

შეამციროს ლაბორატორიების მიერ მოხსენებული არასასურველი ანალიტიკური 

შედეგების რაოდენობა. 

 



 

გლუკოკორტიკოიდების მიღების შემდეგ გამორეცხვის პერიოდები 

 

 გლუკოკორტიკოიდების ნებისმიერი ინექცია აკრძალულია საშეჯიბრო 

პერიოდში. სპორტულ მედიცინაში გლუკოკორტიკოიდების ფართო 

ხელმისაწვდომობისა და გავრცელებული გამოყენების გათვალისწინებით, 

სპორტსმენებს და მათ დამხმარე პერსონალს ურჩევენ შემდეგს:   

 

1. გლუკოკორტიკოიდის ინექციით გამოყენება საშეჯიბრო პერიოდში მოითხოვს 

თერაპიული გამოყენების ნებართვას ; სხვა შემთხვევაში, ექიმთან 

კონსულტაციის შემდეგ გამოყენებული უნდა იქნეს ნებადართული 

ალტერნატიული მედიკამენტი. 

 

2. გლუკოკორტიკოიდების შეყვანის შემდეგ, შარდის MRL, რომელიც 

გამოიწვევდა არასასურველ ანალიზს, შეიძლება მიღწეული იყოს შეყვანის 

შემდეგ სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში (დღიდან კვირამდე), შეყვანილი 

გლუკოკორტიკოიდის და დოზის მიხედვით. არასასურველი ანალიტიკური 

აღმოჩენის რისკის შესამცირებლად, სპორტსმენებმა უნდა დაიცვან 

გამორეცხვის მინიმალური პერიოდები*, გამოხატული შეყვანის დროიდან 

შეჯიბრის პერიოდის დაწყებამდე. (ანუ დასაწყისი 23:59 საათზე, შეჯიბრის 

წინა დღეს, რომელშიც სპორტსმენი უნდა მიიღოს მონაწილეობა, თუ WADA-ს 

მიერ არ არის დამტკიცებული სხვა პერიოდი მოცემული სპორტისთვის). ეს 

გამორეცხვის პერიოდები ეფუძნება ამ მედიკამენტების გამოყენებას, რომელიც 

დამოკიდებულია მწარმოებლის მიერ ლიცენზირებულ მაქსიმალურ 

დოზებზე:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*გამორეცხვის პერიოდი ეხება დროს, ბოლო შეყვანილი დოზიდან, საშეჯიბრო 

პერიოდის დაწყებამდე. (ანუ დასაწყისი 23:59 საათზე, შეჯიბრის წინა დღეს, 

რომელშიც სპორტსმენმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, თუ WADA-ს მიერ არ არის 

დამტკიცებული სხვა პერიოდი მოცემული სპორტისთვის). ეს არის იმისთვის, რომ 

მოხდეს გლუკოკორტიკოიდების ელიმინაცია განსაზღვრული დონის ქვემოთ. თუ 

არსებობს ეჭვი ინტრამუსკულარულ შეყვანაზე, უნდა მოხდეს დაკვირვება 

ინტრამუსკულურ გზით გამორეცხვის პერიოდებზე ან მოიძიოთ TUE. 

 

 

  

გზა გლუკოკორტიკოიდი გამორეცხვის პერიოდი 

ორალური** ყველა გლუკოკორტიკოიდი 3 დღე 

გარდა: ტრიამცინოლონის 

აცეტონიდი 

30 დღე 

ინტრამუსკულარული ბეტამეთაზონი; 

დექსამეტაზონი; 

ეთილპრედნიზოლონი 

5დღე 

პრედნიზოლონი; 

პრედნიზონი 

10 დღე 

ტრიამცინოლონის აცეტონიდი 60 დღე 

ადგილობრივი 

ინექციები (მათ შორის 

პერიარტიკულური, 

სახსარშიდა, 

პერიტენდინური და 

ინტრატენდინური) 

ყველა გლუკოკორტიკოიდი; 3 დღე 

გარდა: ტრიამცინოლონის 

აცეტონიდი; პრედნიზოლონი; 

პრედნიზონი 

10 დღე 



განაცხადი. 

 

**ორალური გზები ასევე მოიცავს მაგ. ორმომუკოზური, ბუკალური, ღრძილების და 

ენისქვეშა. 

 

3. თუ საჭიროა გლუკოკორტიკოიდის შეყვანა აკრძალული გზით ამ გამორეცხვის 

დროის პერიოდებში, შეიძლება საჭირო გახდეს თერაპიული გამოყენების 

გამონაკლისი (TUE). ექიმებმა, რომლებიც ატარებენ გლუკოკორტიკოიდების 

ადგილობრივ ინექციებს, უნდა იცოდნენ, რომ პერიარტიკულური ან 

სახსარშიდა ინექციამ შეიძლება ზოგჯერ უნებლიედ გამოიწვიოს 

ინტრამუსკულარული შეყვანა. 

 

4. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ TUE-ების საერთაშორისო სტანდარტის 4.1e 

მუხლის მიხედვით, სპორტსმენს შეუძლია რეტროაქტიულად მიმართოს TUE-

ს, თუ სპორტსმენი გამოიყენებს შეჯიბრის გარეთ, თერაპიული მიზეზების 

გამო, აკრძალულ ნივთიერებას, რომელიც აკრძალულია მხოლოდ შეჯიბრის 

დროს. სპორტსმენებს კატეგორიულად ურჩევენ, ჰქონდეთ სამედიცინო ფაილი 

მომზადებული, რათა აჩვენონ, რომ აკმაყოფილებენ 4.2-ე მუხლით 

განსაზღვრულ TUE-ის პირობებს, იმ შემთხვევაში, თუ ნიმუშის შეგროვების 

შემდეგ აუცილებელია განაცხადის შეტანა რეტროაქტიული TUE-ზე.  

 

 დამატებითი ინფორმაციისთვის, მათ შორის შესწორებული MRL, გთხოვთ, 

გაეცნოთ ახლახან გამოქვეყნებულ სტატიას იმ პროცესის დეტალებით, 

რომელიც იწვევს ამ ცვლილებებს: 
 https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/04/19/bjsports-2020-
103512.full?ijkey=APWRPYVYjy69LOH&keytype=ref 

 

P1. ბეტა-ბლოკატორები  

 

წყალქვეშა სპორტის (CMAS) ქვედისციპლინები გადაჯგუფდა. ეს ცვლილება 

გავლენას არ ახდენს მიმდინარე ქვედისციპლინებზე, სადაც ბეტა-ბლოკერები 

აკრძალულია. 

 

მონიტორინგის პროგრამა 

 

 ბემიტილისა და გლუკოკორტიკოიდების მონიტორინგი შეწყვეტილია, რადგან 

მიღებულია საჭირო პრევალენტობის მონაცემები.  

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის წინა ცვლილებებისა და დაზუსტებების შესახებ, 

გთხოვთ, გაეცნოთ აკრძალული სიის კითხვა-პასუხებს მისამართზე: www.wada-

ama.org/en/questions-answers/prohibited-list-qa. 



 

 

 

 


