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DOPING definiuje się jako wystąpienie jednego lub więcej naruszeń 
regulaminu antydopingowego określonych w Artykułach 2.1 do 2.10 Kodeksu. 
2.1   Obecność substancji zakazanej lub jej metabolitów, lub markerów w próbce   

fizjologicznej sportowca.
2.2   Użycie lub próba użycia substancji zakazanej, lub metody zakazanej.
2.3   Unikanie pobrania próbki, odmowa lub niestawienie się w punkcie poboru próbki.
2.4   Naruszenie odpowiednich wymagań określających dostępność zawodnika na badaniach   

poza zawodami.
2.5   Manipulowanie lub próba manipulowania podczas dowolnej części kontroli       

antydopingowej.
2.6   Posiadanie substancji lub metod zakazanych.
2.7   Handel lub próba handlowania dowolną substancją zakazaną lub metodą zakazaną.
2.8   Podawanie lub próba podawania zawodnikowi podczas zawodów dowolnej substancji 

zabronionej lub metody zabronionej, lub podawanie lub próba podawania zawodnikowi 
poza zawodami dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej, które są 
zabronione poza zawodami.

2.9   Współudział (pomaganie, zachęcanie, ułatwianie, podżeganie, ukrywanie lub każdy  
inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący się z naruszeniem przepisów  
antydopingowych lub próbą ich naruszenia).

2.10 Zabroniona współpraca.

Światowy Kodeks Antydopingowy



Ustawa o sporcie
z dnia 25 czerwca 2010 r.



SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM 
CZASIE (PODCZAS- I POZA-ZAWODAMI)

SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS 
ZAWODÓW

SUBSTANCJE ZABRONIONE W NIEKTÓRYCH 
SPORTACH

Użycie każdego leku powinno ograniczać się 
wyłącznie do wskazań medycznych 

Lista zabroniona WADA



Kryterium umieszczenia substancji 
na Liście zabronionej WADA

Związek zostanie umieszczony na Liście zabronionej
jeśli:

1. jest środkiem maskującym
lub
2. spełnia dwa z następujących trzech kryteriów:
- może poprawiać lub poprawia wyniki sportowe,
- stanowi potencjalne lub faktyczne zagrożenie

dla zdrowia,
- jest sprzeczny z duchem sportu.

Światowy Kodeks Antydopingowy



Lista zabroniona 2015
S0. SUBSTANCJE NIEZATWIERDZONE
S1. ŚRODKI ANABOLICZNE
S2. HORMONY PEPTYDOWE, CZYNNIKI WZROSTU

SUBSTANCJE POKREWNE I MIMETYKI
S3. BETA-2 AGONIŚCI 
S4. MODULATORY HORMONÓW I METABOLIZMU
S5. DIURETYKI I ŚRODKI MASKUJĄCE 
S6. STYMULANTY
S7. NARKOTYKI
S8. KANABINOIDY
S9. GLIKOKORTYKOIDY
M1. MANIPULACJE KRWIĄ I SKŁADNIKAMI KRWI
M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE
M3. DOPING GENETYCZNY
P1. ALKOHOL
P2. BETA-BLOKERY



Lista zabroniona – otwarta!



S3. Beta-2 agoniści



S4. Modulatory hormonów 
i metabolizmu



Nowość na liście 2016

Meldonium (Mildronate)
- dodany do grupy S4 – Modulatory hormonów 

i metabolizmu
- związek o właściwościach kardioprotekcyjnych
- szczególnie popularny w krajach Europy wschodniej 



S6. Stymulanty

a. Stymulanty nieokreślone

b. Stymulanty określone



Pseudoefedryna (PSE) - ZABRONIONA NA ZAWODACH
Wynik pozytywny (AAF) – jeśli stężenie PSE w moczu 
przekroczy wartość 150 µg/ml

Pseudoefedryna



P2.  Beta-blokery

Beta-blokery są zabronione w wymienionych sportach tylko podczas 
zawodów, jak również poza zawodami, jeśli zostało to wskazane.

• Bilard (wszystkie dyscypliny) (WCBS)
• Darts (WDF)
• Golf (IGF)
• Łucznictwo (WA)*
• Narciarstwo/snowboard (FIS), w konkurencjach narciarskich: skoki, freestyle

aerials/halfpipe, oraz snowboardowych: halfpipe/big air
• Sporty podwodne (CMAS), dotyczy takich dyscyplin lub konkurencji jak: 

nurkowanie bezdechowe ze stałym balastem z płetwami i bez płetw, pływanie 
dynamiczne pod wodą z płetwami i bez płetw, nurkowanie bez płetw, Jump
Blue apnoea, łowiectwo podwodne, statyczne wstrzymywanie oddechu, 
strzelectwo basenowe i nurkowanie bezdechowe ze zmiennym balastem. 

• Sporty samochodowe (FIA)
• Strzelectwo (ISSF, IPC)*

* Zabronione także poza zawodami



Suplementy i odżywki 
- efekty niepożądane 

Brak badań nad odległym w czasie wpływem 
na zdrowie. 
W środowisku sportowym powszechnie uważa 
się, że nie ma zagrożenia dla zdrowia, jednak 
w fachowym piśmiennictwie pojawiają się 
sugestie, że należy brać pod uwagę ryzyko 
pogorszenia się stanu zdrowia, szczególnie po 
długotrwałym okresie ich stosowania.



Suplementy i odżywki 
- efekty niepożądane 



Mottram (2015)

Zasadność stosowania



Zasadność stosowania



Beck i wsp. (2015)
Motywy stosowania



FDA ostrzegła przed stosowaniem niektórych 
suplementów diety, które zawierały niedeklarowane 
w swym składzie aktywne substancje.

72 produkty na „czarnej liście”. Zwykle dostępne 
przez Internet lub salonach urody.

Do składników ziołowych lub naturalnych dodawane 
są silnie działające środki farmakologiczne, m.in. 
sybutramina, fenproporeks, furosemid, bumetanid...

Ostrzeżenie FDA (2009) 

JAMA (2009)



Kraj producenta
Liczba

bad. produktów Liczba pozytywnych Procent pozytywnych

Holandia 31 8 25,8
Austria 22 5 22,7

Wielka Brytania 37 7 18,9
USA 240 45 18,8

Włochy 35 5 14,3
Hiszpania 29 4 13,8
Niemcy 129 15 11,6
Belgia 30 2 6,7
Francja 30 2 6,7

Norwegia 30 1 3,3
Szwajcaria 13 - -
Szwecja 6 - -
Węgry 2 - -
Suma 634 94 14,8

Zanieczyszczone produkty
(np. testosteronem, DHEA, nandrolonem, stanozololem)      

Geyer i wsp. (2002)



� Deklarowane: Creatine + Dextrose

� Niedeklarowane prohormony:
4-Norandrostendion 4,4 µg/tabl.
4-Norandrostendiol  10,9 µg/tabl.

� 2 godz. po podaniu 2 tabl.:
stęż. norandrosteronu w moczu: 
19,8 ng/ml.

Prohormony

5-Norandrostendiol
4-Norandrostendiol
4-Norandrostendion



Stymulanty

LIDA Product: Meizitang / Dai Dai Hua Jiao Nang

Ziołowe kapsułki dietetyczne z sybutraminą (15 mg/kaps.)
niedeklarowaną na opakowaniu.

LIDA Product: LiDa Meizi Tea

Ziołowa herbata dietetyczna 
z sybutraminą niedeklarowaną 
na opakowaniu.



ANABOLIC BURNER (Beach Power )

Niedeklarowane:

Klenbuterol 30 µg/tabl.

Dawkowanie: 3 tabl. Dziennie.

Stężenie w moczu po 1 tabletce: 2ng/ml.

Beta2-mimetyki

Parr (2008)



Suplementy diety

Witamina C

Niedeklarowane:

Metandienon 0.2 µg/tabl.

Multiwitamina

Niedeklarowane:

Stanozolol 0.06 µg/tabl.

Magnez

Niedeklarowane:

Stanozolol 0.16 µg/tabl.

Geyer (2006)



Niedeklarowane:

Hydrochlorotiazyd

Bumetanid

Klomifen

Efedryna

Pseudoefedryna

MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina)

Kofeina

Dietylostilbestrol

Inne zidentyfikowane substancje  



Stanowisko UOKiK i PIS



Suplementy w sporcie
wg Maughana (2003)

1. Jeśli działają – prawdopodobnie są 
zabronione.

2. Jeśli nie są zabronione – wówczas 
prawdopodobnie nie działają.

3. Mogą istnieć jakieś wyjątki.wyjątki.



Analogi testosteronu

17-metylacja

7-metylacja
4-chlorowanie

2-metylacja

1-metylacja

19-demetylacja

1,2-oksydacja

4,5-redukcja

TESTOSTERON



Steroidy syntetyczne

Trenbolon
- silny anabolik
- lek weterynaryjny

Gestrinon
- anabolicznie nieaktywny
- stos. w leczeniu 

endometriozy



„Designer” steroids...

Gestrinon

Tetrahydrogestrinon
(THG)

17-redukcja
H2/Pd



BALCO i „niewykrywalny” doping 



Sydney 2000... 7 lat później

160 testów antydopingowych
0 wyników pozytywnych!



Kazus Jakuba Wawrzyniaka



Równi i równiejsi…



- brak informacji związanych ze zbadanym oddziaływaniem 
związku na organizm ludzki,

- niektóre medyczne portale internetowe podają jedynie, że jest 
to substancja zwężająca naczynia błony śluzowej nosa, 
stosowana miejscowo w leczeniu przekrwienia błony śluzowej 
nosa,

- The Washington Post (2006): w artykule omówiono problem 
obecności w suplementach geranaminy, którą producenci 
określili jako naturalny składnik, występujący w wyciągu z 
rośliny Geranium, mający właściwości podobne do adrenaliny, 
bardzo silnie wpływający na poziom energii. Prawdopodobnie 
jednym ze składników oleju z geranium jest 
metyloheksanamina. 

4-methyl-2-hexaneamine
(w 2009 roku)



Kazus Jakuba Wawrzyniaka



tuaminoheptane

geranamine

4-methyl-2-hexanamine

1,3-dimethylpentylamine 

grupa S6 – stymulanty
wymieniony w przykładach

grupa S6 – stymulanty
(...) inne substancje o podobnej

strukturze chemicznej lub

podobnym działaniu biologicznym

DOPING ???
Lista zabroniona 2009

Kazus Jakuba Wawrzyniaka



Metyloheksanamina na świecie

2008 - 1

2009 - 31

2010 - 123

2011 - 283

2012 - 320

2013 - 169

2014 - 76

W ulotkach i na etykietach może być 
określona w następujący sposób:
· Metyloheksanamina – Forthan –

2-heksanamina 4-metylo
· Metyloheksanamina – Floradrene –

2-heksanamina, 4-metylo- (9CI)
· DMAA – 4-metylo-2-heksanamina –

1,3-dimetyloamylamina
· Geranamina – 4-metyloheksan-2-amina 

1– 3-dimetylopentylamina
· Olej, ekstrakt z geranium

Metyloheksanamina jest także składnikiem 
olejku bodziszkowego. Dlatego może być 
też określona na etykietach odżywek / 
w składzie jako:
· Wyciąg z olejku kwiatowego (bodziszka)
· Wyciąg z olejku bodziszkowego.



Naturalny związek?



Naturalny związek?



Naturalny związek?



Polski wkład do listy

AMFETAMINA
alfa-methylphenylethylamine,
1-phenylpropan-2-amine

beta-methylphenylethylamine,
2-phenylpropan-1-amine







Wójtowicz i wsp. (2015)



Nieświadomy doping?

Rok Liczba 
próbek

AAF
(wszystkie)

AAF 
(z powodu 

odżywek lub 
suplementów)

2011 2699 40
(1,48%)

13
(32,5% AAF)

2012 2750 63
(2,29%)

20
(31,7% AAF)

AAF (Adverse Analytical Finding) – wynik 
pozytywny, świadczący o naruszeniu przepisów 
antydopingowych.



Międzynarodowy Standard 
dla Laboratoriów



Bezpieczeństwo produktów



Badanie produktów 



Gdzie szukać informacji?



Suplementy wg AIS

A. Suplementy zalecane sportowcom w określonych 
sytuacjach, ze względu na udowodnione działanie 
wspomagające.

B. Suplementy, których podawanie sportowcom należy 
rozważyć w aspekcie wyników badań naukowych.

C. Suplementy, co do których istnieją poważne 
przesłanki naukowe, że ich przyjmowanie nie 
przynosi sportowcom korzyści i raczej nie powinny 
być przez nich stosowane.

D. Suplementy, których sportowcy nie powinni 
przyjmować, ze względu na to, że albo zawierają 
substancje zabronione, albo istnieje duże ryzyko, 
że są zanieczyszczone środkami dopingującymi.



Suplementy wg AIS
Grupa A:
- napoje oraz żele i batony dla sportowców, 
- posiłki w formie płynnej, 
- białko serwatkowe, 
- batony sportowe, 
- wapń, 
- żelazo, 
- probiotyki, 
- preparaty witaminowe i mineralne, 
- witamina D, 
- elektrolity, 
- kofeina, 
- kreatyna, 
- dwuwęglan, 
- beta alanina, 
- sok z buraka.



Grupa B:
- kwercetyna,
- Wyciąg z owoców wiśni,
- egzotyczne owoce (jagody) acai, goji, itp. 
- kurkumina,
- przeciwutleniacze (antyoksydanty) C i E,
- karnityna,
- HMB,
- glutamina,
- oleje rybne,
- glukozamina.
Grupa C:
- produkty z grup A i B, używane niezgodnie 

z zatwierdzonym protokołem,
- pozostałe składniki, tzn. takie, których nie 

wymieniono w grupach A, B lub D.

Suplementy wg AIS



Grupa D:
- stymulanty pochodzenia roślinnego (np. efedryna, strychnina, 

sybutramina, metyloheksanoamina),
- prohormony i substancje stymulujące organizm do produkcji 

hormonów, np. DHEA, androstendion, 19-norandrostenion, 
19-norandrosteniol, 

- Tribulus terrestris i inne boostery testosteronu 
(wg nomenklatury wielu producentów suplementów 
i odżywek), 

- sproszkowany korzeń maca, 
- glicerol – jeśli jest wykorzystywany do nawodnienia lub 

przewodnienia organizmu, 
- siara (colostrum) - nie jest rekomendowana przez WADA 

z powodu obecności w składzie czynników wzrostu.

Suplementy wg AIS




