SAMMANFATTNING AV STÖRRE
MODIFIERINGAR MED
MOTIVERINGAR

Dopinglistan 2021
Ny utformning av dopinglistan
•

2021 års Dopinglista är omdesignad för förbättrad navigering och användbarhet.

Specificerade metoder
•

M2.2 är numera en Specificerad metod i enlighet med artikel 4.2.2 i den nya
Världsantidopingkoden (Koden) för 2021.

Missbrukssubstanser
•

I Kodens artikel 4.2.3 definieras Missbrukssubstanser som de ”Förbjudna substanser
som specifikt identifieras som Missbrukssubstanser i Dopinglistan, eftersom de ofta
missbrukas i samhället även utanför idrottsliga sammanhang.”

•

Kokain, diamorfin (heroin), metylendioximetamfetamin (MDMA / “ecstasy”) och
tetrahydrocannabinol (THC) betecknas som Missbrukssubstanser.

•

Andra substanser är för närvarande under granskning och kan i framtiden komma
att betecknas som Missbrukssubstanser.
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SUBSTANSER OCH METODER – ALLTID FÖRBJUDNA
(VID TÄVLING OCH UTANFÖR TÄVLING)

FÖRBJUDNA SUBSTANSER
S2. Peptidhormoner, tillväxtfaktorer, liknande och besläktade
substanser
•

Transformerande tillväxtfaktor-beta (TGF-β) signalhämmare ingår nu med sitt
fullständiga snarare än förkortade namn.

•

IOX2 har lagts till som ett exempel på en hypoxi-inducerbar transkriptionsfaktor
(HIF) aktiverande substans.

S3. Beta-2-stimulerare
•

Inhalerad vilanterol är nu tillåten upp till tillverkarens maximala rekommenderade
dos. Dosen uttrycks som den uppmätta dosen på 25 mikrogram vilket motsvarar en
levererad dos på 22 mikrogram.

•

Det klargörs att arformoterol och levosalbutamol är förbjudna genom att de lagts
till som exempel.

S4. Hormon- och metaboliska modulatorer
•

Underklasserna 4.2 och 4.3 har förts samman i en gemensam underklass för
antiöstrogena substanser, inklusive selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM).
Detta förtydligande i terminologin återspeglar, för antidopingändamål, att alla dessa
substanser verkar genom en gemensam mekanism för bindning till
östrogenreceptorer och blockering av östrogenets verkan. Detta förtydligande
medförde inget tillägg eller borttagande av några substanser från denna kategori.

S5. Diuretika och maskerande substanser
•

Formuleringen beträffande undantaget för tillåtelse av oftalmologisk användning av
karbanhydrashämmare klargörs som ”topikalt oftalmiskt Bruk.”
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FÖRBJUDNA METODER
M2. Kemisk och fysisk manipulation
•

Som förklarats ovan ändras M2.2 från en icke specificerad till en specificerad metod.
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SUBSTANSER OCH METODER – FÖRBJUDNA VID TÄVLING

S6. Stimulantia
•

Exempel på imidazolderivat för topikalt Bruk läggs till bland undantagen. Dessa är
brimonidin, klonazolin, fenoxazolin, indanazolin, nafazolin, oximetazolin och
xylometazolin.

S9. Glukokortikoider (kortison)
•

Ytterligare exempel på glukokortikoider läggs till i listan. Namnen på några
existerande exempel klargörs vidare för att bättre återspegla den aktiva
läkemedelssubstansen.

•

Som föreslogs i utkastet till 2021 år Dopinglista, som cirkulerades för samråd med
intressenter i maj 2020, godkände WADA: s verkställande kommitté vid sitt möte
14–15 september 2020 att förbjuda alla injicerbara vägar för administrering av
glukokortikoider Inom tävling. Exempel på injicerbara administreringsvägar
inkluderar: intravenös, intramuskulär, periartikulär, intraartikulär, peritendinös,
intratendinös, epidural, intratekal, intrabursal, intralesionell (t.ex. intrakeloid),
intradermal och subkutan.
För att kommunicera regeländringarna och ge tillräckligt med tid för bred och
grundlig information och utbildning beslutade verkställande kommittén att införa
de nya reglerna, med förbud mot alla injicerbara vägar för glukokortikoider, den 1
januari 2022. Den ettåriga tidsfristen gör det möjligt för till exempel Idrottsutövare
och medicinsk personal att få en bättre förståelse för de praktiska konsekvenserna
ifråga om när en behandlingsperiod bör avslutas. Fristen ger vidare laboratorierna
tid att uppdatera sina rutiner och att implementera de reviderade och
substansspecifika nya rapporteringsvärdena. Även idrottsorganisationer ges tid att
utveckla utbildningsverktyg för Idrottsutövare, medicinsk personal och andra som
bistår Idrottsutövare, för en säker behandling med glukokortikoider för kliniska
ändamål inom antidoping.

P1. Betablockerare
•

Nebivolol har lagts till som ett ytterligare exempel.
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BEVAKNINGSPROGRAM
Beta-2-stimulerare: Vid och utanför tävling
•

Varje kombination av beta-2-stimulerare avlägsnades eftersom erforderliga
prevalensdata erhållits.

•

Förekomst av salmeterol och vilanterol under Lägsta rapporteringsnivå ingår i
bevakningsprogrammet för att bättre övervaka deras terapeutiska användning
jämfört med risken för missbruk.

För mer information om tidigare modifieringar och förtydliganden hänvisas till ”The
Prohibited List Q & A”, på www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list-qa.
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