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پيگيري شـده  WADAمتن رسمي ليست مواد ممنوعه توسط آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ 

در مواقع بـروز اخـتالف بـين نسـخه     . و به دو زبان فرانسوي و انگليسي چاپ و منتشر خواهد شد
.انگليسي و فرانسوي مالك اصلي نسخه انگليسي خواهد بود



۲۰۰۹ليست ممنوعه سال 
آئين نامه جهاني مبارزه با دوپينگ

»مواد درماني محدود بوده و دليل موجه پزشكي داشته باشدمصرف هر نوع دارو بايد به « 
هاي درنظر گرفته شوند به جز موادي كه در كالس» موادخاص«كليه موادممنوعه بايد بعنوان 

S4,S2,S1,S6a قرار دارند و همچنين روشهاي ممنوعهM1,M2,M3
)مسابقاتدر حين مسابقات و خارج از (هاي ممنوعه در كليه مواقع مواد و روش

مواد ممنوعه

S1:عوامل آنابوليك
.باشندعوامل آنابوليك ممنوع مي

AASاستروئيدهاي آنابوليك آندروژنيك -۱
a- باشدشامل موارد زير مي) خارجي(استروئيدها آنابوليك آندروژنيك اگزوژن:

1-androstendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 1-androstendione
(5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiol (190norandrostenediol);
bolasternone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione);
calusterone;clostebol;danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-
eno(2,3-d)isoxazole); dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-
hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
desoxymethltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);
drostanolone; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol);
fluoxymesterone; formebolone;furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-
5α-androstano(2,3-C)-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestosterone
(4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone;mesterolone;
metenolone; methandienone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-
3-one); methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-
1-en-3-one); methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4-
,9,11-trien-3-one);methylestosterone; mibolerone;19-
norandrostenedione (estr-4-ene-3’17-dione);norboletone;



norclostebol; norethandrolone;oxabolone; oxandrolone;
oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-
androstano (3’2-c) pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-
testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);
tetrahydrogestrinone (18α-homo-pregna-4-9’11-trien-17β-ol-3-one);
trenbolone and other substances with a similar chemical structure or
similar biological effect(s).

.باشندو همچنين ساير مواد با ساختار شيميايي مشابه يا اثرات بيولوژيك همسان نيز ممنوع مي
b -استروئيدهاي آنابوليك آندروژنيك آندوژن عبارتند از:

Androstenediol(androst-5-ene-3 androstenediol (androst-5-ene-3β’17β-
diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione) dihydrotestosterone (17β-
hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA);
testosterone and the following metabolites and isomers:

:اندهاي آنها در زير آمدهو ايزومرها و متابوليت
5αandrostane-3α’17α-diol;5α-androstane-3α’17β-diol;5α-androstane-3β,17α-
diol;5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol;androst-4-ene-
3α,17β-diol;androst-4-ene-3β,17α-diol;androst-5-ene-3α;17α-
diol;androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol;4-androstenediol
(androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);
epi-dihydrotestosterone;3α-hydroxy-5αandrostan-17-one-3β-hydroxy-5α-
androstan-17-one; -19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

نيك كه بدن توانايي ساخت آن را دارد در نمونه ورزشكاري يافت در مواردي كه يك استروئيد آنابوليك آندروژ
شود زماني اين نمونه از لحاظ وجود ماده ممنوعه مثبت تلقي خواهد شد كه غلظت اين ماده ممنوعه و يا 

هاي مربوطه در نمونه ورزشكار به ميزاني از حدود ها، يا نشانگرهاي آن و يا هرگونه نسبت يا نسبتمتابوليت
در هر يك از چنين . ر طبيعي بدن متفاوت باشد كه در محدوده توليد دروني طبيعي بدن انسان قرار نگيردمقادي

مواردي زماني كه ورزشكار ثابت كند كه غلظت ماده ممنوعه يا متابوليتها يا نشانگرها و يا هرگونه نسبت يا 
) حالت پاتولوژيك(و يا يك بيماري ) فيزيولوژيك(هاي مربوطه در نمونه او به دليل يك حالت طبيعي نسبت

)شودمنفي تلقي مي. (باشد، نمونه او از لحاظ وجود ماده ممنوعه، مثبت تلقي نخواهد شدمي
هاي براساس روشدر كليه موارد و در هر غلظتي از ماده ممنوعه در نمونه ورزشكار در صورتي كه آزمايشگاه 

ممنوعه كه داراي منشاء بتواند نشان دهد كه ماده(IRMS)قابل اتكاء و معتبر تجزيه آزمايشگاهي مانند 
گزارش خواهد كرد و نمونه ورزشكار (AAF)خارجي است آن را به عنوان يك يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي 

.مثبت تلقي خواهد شد و در چنين مواردي بررسي بيشتر لزومي ندارد
به حد زيادي از مقاديري كه به طور طبيعي در بدن در مواقعي كه ميزان يا مقداري از يك ماده گزارش شده 

هاي تجريه آزمايشگاهي يدا كرده و افزايش يافته باشد و هيج يك از روش۱شود، انحراف انسان يافت مي



منشاء اگزوژني براي آن تعيين نكند ولي داليل مشخص و مستندي (IRMS)قابل اطمينان و معتبر مانند 
ا وضعيت مرجع استروئيد، احتمال مصرف يك ماده ممنوعه را نشان دهد و يا در اي بمانند آزمايشات مقايسه

گزارش ۱به ۴را بيشتر از T/E Ratioتستوسترون را مواقعي كه آزمايشگاه ميزان نسبت تستوسترون به اپي
تعيين هاي آزمايشگاهي معتبر و قابل اعتماد منشا خارجي براي ماده مورد نظر را كند ولي هيچ يك از روش

نكرده باشد، رسيدگي بيشتر بايد توسط سازمان مبارزه با دوپينگ مربوطه با بررسي مجدد نتايج آزمايشات قبلي 
هاي تكميلي آغاز شود تا نهايتاٌ مشخص شود كه نتيجه آزمايشات به علت حاالت و يا تست يا تست

.دارد) اگزوژن (منشا خارجي است يا اين كه وجود ماده ممنوعه) پاتولوژيك(فيزيولوژيك يا بيماري 
هاي اضافي و بيشتري الزم است نتيجه توسط آزمايشگاه به عنوان يك يافته هنگامي كه چنين بررسي

اگر (AAF)گزارش خواهد شد و نه به عنوان يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي Atypicalغيرمعمول 
وجود يك ماده ممنوعه با (IRMS)ند آزمايشگاه با استفاده از يك روش مطمئن تجزيه آزمايشگاهي مان

منشاء اگزوژن را گزارش كند، بررسي بشتر لزومي نداشته و نمونه ورزشكار از لحاظ وجود ماده ممنوعه مثبت 
انجام نشده (IRMS)هنگامي كه روش قابل اطمينان و معتبر تجزيه آزمايشگاهي مانند . تلقي خواهد شد

ي پيشين نيز در دسترس نباشد، سازمان مبارزه با دوپينگ مربوطه باشد و حداقل نتايج سه تست آزمايشگاه
نتايج اين آزمايشات هدفمند متوالي به . اي را براي ورزشكار باز خواهد كرديك پرونده بررسي متوالي دوره

اي ورزشكار بعداٌ در صورتي كه نتايج آزمايشگاهي دوره. ، گزارش خواهد شدAtypicalعنوان غيرمعمول 
نرمال نباشد نتيجه به عنوان يك يافته غيرطبيعي ) فيزيولوژيك(ر براي آزمايشات متوالي بطور طبيعي مورد نظ

.خواهد شد(AAF)آزمايشگاهي گزارش 
با منشاء اندوژن در مقادير خيلي پايين و بطور مداوم Boldenoneدر بعضي از موارد منحصر به فرد و نادر 

. نوگرم در ميلي ليتر در نمونه ادرار ممكن است كشف يا شناسايي شودنا) خيلي كم(و پايدار در ميزان چند 
هاي مطمئن را گزارش كند و هيچ يك از روشBlodenoneهنگامي كه آزمايشگاه چنين غلظت پايين از 

منشاء خارجي يا اگزوژن براي آن تشخيص نداده باشد رسيدگي بيشتر با (IRMS)آزمايشگاهي مانند 
.توان انجام دادهاي تكميلي بعدي را مييا با انجام تست يا تستهاي قبليبررسي تست

گيري به سازمان مبارزه با دوپينگ مربوطه در طول سه ماه، حداقل سه بار بدون اطالع قبلي از ورزشكار نمونه
ر در در صورتي كه نتايج آزمايشگاهي ورزشكار مورد نظ. عمل آورده و مورد تجزيه آزمايشگاهي قرار خواهد داد

مورد آزمايشات متوالي به طور فيزيولوژيك نرمال نباشد نتيجه به عنوان يك يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي 
(AAF)گزارش خواهد شد.

در صورتي كه آزمايشگاهي با انجام آزمايشات دقيق و علمي يك يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي با منشاء 
گزارش كند ماده ممنوعه شناخته شده و در چنين مواردي، norandrostenone-19اگزوژن را در مورد 

.احتياجي به بررسي بيشتر نخواهد بود
در صورتي كه ورزشكار در انجام آزمايشات تكميلي همكاري ننمايد، نمونه به دست آمده از نظر وجود مواد 

.                                    ممنوعه مثبت تلقي خواهد شد



آنابوليكساير عوامل -۱
:باشند ولي به آنها محدود نيستندديگر عوامل آنابوليك شامل موارد زير مي

Clenbuterol, selective androgen receptor modulators
(SARMs),tibolone,zeranol,zilpaterol.

شود كه بدن توانايي توليد و ساخت آن را به طور طبيعي نداشته و منشاء خارجي اي اتالق ميبه مادهاگزوژن
.دارد

.شود و منشاء داخلي داردشود كه به طور طبيعي توسط بدن ساخته مياي اتالق ميبه مادهآندوژن
S2:ها و مواد در ارتباط با آنهاهورمون

.باشندمربوط به آنها غيرمجاز مي(RFs)مواد زير و همچنين فاكتورهاي آزادكننده 
(EPO)اريتروپوئيتين -۱
(MGFs) مكانوگروث فاكتورهاو)IGF-1مانند(انسولينيرشدشبهفاكتورهاي(hGH)رشدهورمون-۲

.باشندكه در مردان ممنوع مي(LH,hCG)هاگنادوتروپين-۳
)Insulinsمانند (انواع انسولين -۴
هاكورتيكوتروفين-۵

.و ديگر موادي كه داراي اثر يا اثرات شيميايي همسان يا ساختار شيميايي مشابه باشند

به غير از مواردي كه ورزشكار بتواند به طريقي نشان دهد كه غلظت مورد نظر به علت حاالت طبيعي 
مانند ليست ( ه از لحاظ وجود مواد ممنوعه باشد، هنگامي نمونمي) حالت پاتولوژيك(يا بيماري ) فيزيولوژيك(

مثبت تلقي خواهد شد كه غلظت ماده ممنوعه يا متابوليت ها يا نشانگرها و يا نسبت هاي مربوطه در ) باال
شود به حدي بيشتر باشد در بدن انسان يافت مي) به طور نرمال( نمونه ورزشكار از مقادير طبيعي كه معموالٌ 

.روني طبيعي بدن قرار نگيردكه در محدوده توليد د

كند گزارش نمايد كه ماده اگر آزمايشگاهي كه از روش مطمئن و قابل اتكا تجزيه آزمايشگاهي استفاده مي
ممنوعه منشاء خارجي دارد نمونه ورزشكار از لحاظ وجود ماده ممنوعه مثبت تلقي شده و به عنوان يك يافته 

.  غيرطبيعي آزمايشگاهي گزارش خواهد شد

S3 -هاي بتادوآگونسيت

) -LوD–هاي ايزومري(هاي گيرنده بتادو و ايزومرهاي راست گردان و چپ گردان آنها كليه آگونيست
. باشندممنوع مي

:به عنوان استثناء

Formoterol- Salbutamol-- Salmeterol- Terbutaline



در صورتي كه از طريق استنشاقي تجويز شده باشند نياز به يك فرم اختصاري معافيت مصارف 
دارند كه در صورت اعطاء اين فرم از مجاري قانوني، Abbreviated TUE (ATUE)درماني 

.باشدها مجاز ميمصرف استنشاقي آن
، غلظت باالتر از )معافيت مصرف درماني(TUEعليرغم صدور يا اعطاي هرگونه فرم 

1000ng/ml به عنوان يك يافته غيرطبيعي آزمايشگاهي تلقي ) گلوكورونايد+ آزاد(سالبوتامول
خواهد شد، مگر اينكه ورزشكار ثابت كند كه نتيجه غيرطبيعي بدست آمده به دنبال مصرف درماني 

.باشدسالبوتامول استنشاقي مي

S4 -هورموني) هايتغيير دهنده(هاي مودوالتوريآنتاگونيست ها و
:اندهاي دارويي ضد استروژني زير ممنوع شدهدسته
:شوندباشند ولي به آنها محدود نميهاي آنزيم آروماتوز عبارت از مواد زير ميمهاركننده-۱

Letrozole- aminoglutetamide-exemestane- formestane-
testolactone.

باشند عبارت از مواد زير مي(SERMS)هاي استروژن تخابي گيرندههاي انتنظيم كننده-۲
:شوندولي به آنها محدود نمي

Raloxifene- tamoxifen- toremifene
:شوندباشند ولي به آنها محدود نميساير مواد ضد استروژني عبارت از مواد زير مي-۳

cyclofenyle- clomiphene- Fulvestrant
كنند را تغيير داده و يا تعديل مي(Myostation)اثرات مايوستاتين عواملي كه اعمال يا -۴

.شوندباشند ولي به آنها محدود نميشامل مواد زير مي
Mayostatin Inhibitorsممانعت كننده هاي مايوستاتين 

S5 - و ديگر عوامل پوشاننده) هاديورتيك(مواد مدر
:باشد آنها شامل مواد زير هستندموارد زير ميعوامل پوشاننده شامل 

: مهاركننده هاي آنزيم آلفا ردوكتازمانند(perobencid)و پروبنسيد (Diuretics)مواد مدر 
(finastride)و فيناستريد (dutastride)دوتاستريد 

plasma expandersهاي پالسماحجم دهنده
هيدوكسي اتيل dextranو دكستران albuminمصرف داخل وريدي موادي مانند  آلبومين 

hydroxyethyl starchاستارچ 

Diureticsمواد مدر 



Canrenone- bumetanide- amiloride- acetazolamide- indapamide-
metolazone- etacrynicacid- cholrthalidone- furosemide-
spironolactone- triamterene  -(thiazids)و تيازديها

باستثناء (باشند و ديگر موادي كه داراي ساختار شيميايي مشابه و يا اثر يا اثرات بيولوژيك همسان مي
drosperinoneممنوع هستند) باشدكه ممنوع نمي.

اي كه در حد آستانه يا نزديك به آستانه در صورتي كه نمونه ادرار ورزشكار عالوه بر ماده ممنوعه
.فاقد اعتبار خواهد شدTUEها يا مواد مدر باشد معافيت مصرف درماني باشد حاوي يكي از ديورتيك

روش هاي ممنوعه يا غيرمجاز

M1 :افزايش انتقال اكسيژن
:باشدهاي زير ممنوع ميبه روش

) فرد ديگر(همولوگ) خود فرد(دوپينگ خوني شامل استفاده از خون اتولوگ -۱
.گلبول قرمز با هر منشاء ديگرهاييا فراورده) غيرانساني(هترولوگ

هاي مصنوعي جذب يا برداشت و انتقال و رها كردن اكسيژن شامل محصوالت افزايش دهنده-۲
:شوندباشند ولي به آنها محدود نميزير مي

efaproxiral (RSR13)افاپروكسيرال Perflurochmicalsپروفلوروكميكال ها 
:مانند(modified haemoglobin products)ي هاي تغيير يافته هموگلوبينو فراورده

وhaemoglobin- based blood substitutesهاي خوني با پايه هموگلوبين جايگزين(
)haemoglobin microencapsulated productsميكرواينكپسولههموگلوبينيهايفراورده

M2:هاي فيزيكي و شيمياييدستكاري



:باشندميهاي زير ممنوع به روش
دستكاري يا قصد دستكاري نمونه ورزشكار به صورتي كه نمونه تغيير پيدا كرده و يا عوض شود و يا -

.صحت نمونه گرفته شده در خالل سلسته مراتب كنترل دوپينگ از بين برود
باشند ولي و يا عوض كردن ادرار يا تغيير دادن آن مي) كاتتريزاسيون(ها شامل سوندگذاري اين روش

.شوندبه آنها محدود نمي
رسد كه استفاده از هاي حاد طبي در جايي كه به نظر ميدر موقعيت. اندتزريقات وريدي ممنوع شده-

بعد TUEپركردن فرم (Retroactive TUEنظر پزشكي الزامي است معافيت مصرف درماني 
.الزم خواهد بود) از تزريقات وريدي در مواقع حاد طبي

M3:نيدوپينگ ژ
ها، عوامل ژنتيكي يا استفاده از انتقال سلولها، عوامل ژنتيكي يا عوامل فارماكولوژيك انتقال سلول

درون زا در صورتي كه ظرفيت و (Gene Expression)جهت تغيير در سيماي ژنهاي ) دارويي(
.توانايي افزايش توان عملكردي و اجراء ورزشي ورزشكار را داشته باشند، ممنوع شده است

هاي ممنوعه در حين مسابقاتمواد و روش

به آنها اشاره ) همه موارد قبلي(كه در باال M3تا M1و S5تا S1هاي ها يا قسمتعالوه بر گروه
:باشندهاي زير نيز در حين مسابقات ممنوع ميشد، گروه

S6:هامحرك
مربوطه (-D-,L)شامل هر دو نوع ايزومرهاي نوري راست گردان و چپ گردان (كليه مواد محرك 

براي مصارف موضعي و آن دسته از موارد Imidazoleبه جز مشتقات ايميدازول . باشندممنوع مي
مواد محرك شامل تركيبات زير . قرار دارند ۲۰۰۹سال ) نظارت(محركي كه در زمره برنامه پايش 

:باشنديم
a-مواد محرك غيرخاص عبارتند از:

Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetamimil,
benzphetamine, benzylpiperazine, bromantan, clobezorex; cocaine,
cropropamide; crotetamide, dimethylamphetamine; etilamphetamine,
famprofazone, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fenproporex,
furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine (D-
), methylendioxyamephetamine, methylenedioxymethamphetamine, p-



methylamphetamine, methylphenidate, modafinil, norfenfluramine,
pemolime, phendimetarazine, phenmetrazine, phentermine;4-
phenylpiracetam (carphedon); prolintane.

b-مواد محرك خاص عبارتند از:
Adrenaline; cathine; ephedrine, etamivan, etilefrine, fenbutrazate,
fencamfamin, heptaminol, isometheptene, levmetamphetamine,
meclofenoxate, methylephedrine, nikthamide, norfenefrine ,
octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphetamine, pentetrazol,
phenpromethamine, propylhexedrine, pseudoephedrine, selegiline,
sibutramine, strychnine, tuminoheptane

ها هستند، نيز ممنوع يولوژيك همسان با محركو ديگر موادي كه ساختار شيميايي مشابه يا اثرات ب
.باشندمي

:اندباشند و به عنوان مواد ممنوعه در نظر گرفته نشدهمي۲۰۰۸مواد زير در زمره برنامه نظارتي 
(bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine,
pipradrol, pseudoephedrine, synephrine)

هاي موضعي مصرف شود يا بطور موضعي تجويز شده حس كنندهن در صورتي كه همراه با بيآدرنالي
.باشدباشد مانند قطره چشمي يا بيني ممنوع نمي

*cathine ميكروگرم در ميلي ليتر باشد ممنوع ۵در مواقعي كه غلظت آن در نمونه ادرار بيشتر از
.است
۱۰كه غلظت آنها در ادرار بيش از Methylephedrineو متيل افدرين ephedrineافدرين **

.ميكروگرم در ميلي ليتر باشد، ممنوع است
ميكروگرم در ميلي ليتر باشد، ۱۰۰پسودوافدرين وقتي كه غلظت آن در نمونه ادرار بيش از ***

.باشدممنوع مي

S7 : مخدرها(NARCOTICS)
:باشندمواد مخدر زير ممنوع مي

Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine(heroin), methadone,
hydromorphone, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, pethidine,
morphine.

S8 : كانابينونيدها(Canabinoids)
.باشندكانابينوئيدها مانند حشيش و ماري جوانا ممنوع مي



S9 : گلوكوكورتيكوستروئيدها(Glucocorticosteroids)
همه گلوكوكورتيكوستروئيدها در صورتي كه از راه دهان و مقعد و يا از طريق تزريقات وريدي و 
عضالني مصرف شوند، ممنوع ميباشند و استفاده درماني از آنها نياز به صدور معافيت مصرف درماني 

TUEدارد.
اپيدورال يا زير سخت /در كنار مفاصل/ هاندوندر تا/شامل تزريقات داخل مفصلي(هاي تجويز ديگر راه

نيز به جز مواردي كه در زير نشان داده شده است نياز ) درون پوستي/شامه و يا در درون كانال نخاعي
.داردAbbreviated TUE (ATUE)به گرفتن معافيت مصرف درماني اختصاري 

گوش، بيني، ) توفورز وفونو فورزشامل آيون(هاي موضعي در مواقعي كه براي پوست مصرف فراورده
و همچنين در ) قطره يا پماد چشمي(هاي چشمي درون ملتحمه، از راه حفره دهان و يا براي ناراحتي

باشند و به تجويز شوند ممنوع نمي) مانند پماد براي خارج از مقعد و نه داخل آن(هاي مقعدي ناراحتي
. رندهيچ نوع فرم معافيت مصرف درماني نيز نياز ندا

هاي خاصمواد ممنوع در ورزش

P1 : الكل(Alcohol)
:هاي زير ممنوع شده استفقط در هنگام مسابقات و در ورزش) اتانول(الكل 

باشد حد يا آستانه كشف يا شناسايي آن با استفاده از تجزيه آزمايشگاهي از راه تنفس و يا خون مي
براي هر يك از ) از راه تست خون و تعيين سطح خوني(ممنوعيت و تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ

:فدراسيونهاي جهاني در داخل پرانتز ذكر شده است
(0.20g/l)(FAI)فدراسيون جهاني هوانوردي 

(0.20g/l)(FIQ) (ninepin, tenpin)فدراسيون جهاني بولينگ 
(0.30g/l)(UIM)فدراسيون جهاني قايق موتوري

(0.10g/l)(FIA)جهاني اتومبيلرانيفدراسيون 
(0.10g/l)(WKF)فدراسيون جهاني كاراته

(0.30g/l)(FIM)فدراسيون جهاني موتورسيكلت
(0.10g/l)(UIPM)هاي در ارتباط با تيراندازيفدراسيون پنتاتلون مدرن براي رشته

(0.10g/l)المللي پارالمپيككميته بينIPC/Bowlsفقط براي 
)0.10g/l((FITA)المللي پارالمپيككميته بينIPCجهاني تيروكمان همچنين براي فدراسيون

P2 . هاي گيرنده بتامهاركننده(بتابلوكرها(
:باشندهاي ورزشي زير ممنوع ميبه جز در موارد خاص بتابلوكرها فقط در حين مسابقات رشته



(FAI)فدراسيون جهاني هوانوردي 
در اين رشته بتابلوكرها براي خارج از مسابقات نيز، ممنوعيت ) FITA(راسيون جهاني تيرو كمان فد

.دارند
(FIA) فدراسيون جهاني اتومبيلراني

(WCBS) فدراسيون جهاني بيليارد
)FIBT(فدراسيون جهاني سورتمه

)CMSB(فدراسيون جهاني بولز 
)FMB( فدراسيون جهاني بريج

(FIDE)فدراسيون شطرنج 
)FIG(فدراسيون جهاني ژيمناستيك

(FIM)فدراسيون جهاني موتورسيكلت
)ULPM(هاي در ارتباط با تيراندازيفدراسيون جهاني پنتاتلون مدرن براي رشته

)FIQ( فدراسيون بولينگ
)ISAF(فدراسيون جهاني قايقراني با قايق بادباني

.براي خارج از مسابقات نيز، ممنوعيت دارنددر اين رشته بتابلوكرها(ISSF)فدراسيون تيراندازي 
)شودهم در اسكي پرش و هم روي برف شامل مي)(FIS(اسنوبورد /فدراسيون جهاني اسكي

(FINA)) شيرجه و شناي موزون(فدراسيون جهاني شنا 
)FILA(فدراسيون جهاني كشتي 

:وندشباشند ولي به آنها محدود نميبتابلوكرها شامل مواد داروئي زير مي
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol,
carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol,
metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol,pindolol, propranolol,
sotalol, timolol.


