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Summary of Major Modifications and Explanatory Notes 

2023 Prohibited List 
SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION) 

 

 2023ممنوعه  ستیلبر  یحیتوض یها ادداشتیعمده و  راتییخالصه تغ

 ممنوعه در همه زمان ها )داخل و خارج از مسابقه( یو روش ها مواد

 

 

PROHIBITED SUBSTANCES 

 S1. Anabolic Agents 
• Androst-4-ene-3,11,17-trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone) is now listed 

as an example. In the body, it is converted to 11-ketotestosterone and both are 
androgens already prohibited as metabolites of androstenedione and testosterone, 
respectively. 

• The substance 17ɑ-methylepithiostanol (commonly referred to as epistane) is the 17-
methylated analog to thiodrol (Shionogi, Japan) and converts in vivo to the prohibited 
anabolic agent desoxymethyltestosterone.  
Hence, per definition, 17ɑ-methylepithiostanol is also prohibited under S1. In order to 
unequivocally document the prohibited status of 17ɑ-methylepithiostanol, the 
substance was added as an additional example. 

• Ractopamine, a beta-adrenergic agonist approved in some countries as a growth 
promoter for animals, was added to the list of examples under S1.2. 

• S-23 and YK-11 were listed as examples of SARMs in S1.2. 

 ممنوعه مواد

 S1 کیعوامل آنابول 

 

 (11-ketoandrostenedione, adrenosterone) Androst-4-ene-3,11,17-trione   نامبردهبعنوان نمونه 

تیکه قبالً به عنوان متابول هاییآندروژناز هر دو و  شودیم لیتبد  ketotestosterone-11شده است. در بدن، به 

 .هستند بوده و تستوسترون ممنوع ونیآندروستند یها

  17مادهɑ-methylepithiostanol   که(معموالً به عنوان epistane  شود یم از آن یاد)  ودرولیت لهیمت 17آنالوگ 

( Shionogiژاپن ،) ممنوعه کیاست و در داخل بدن به عامل آنابول desoxymethyltestosterone شود. یم لیتبد

 تیوضع حیصر اعالمبه منظور  است. منوعم S1 زیر گروه زین 17ɑ-methylepithiostanol ف،یرو، طبق تعر نیاز ا

 .اضافه شد بیشترمثال  کیماده به عنوان  نی، ا 17ɑ-methylepithiostanol بودن ممنوع

 نمونه ستیشده است، به ل دییتا واناتیکشورها به عنوان محرک رشد ح یکه در برخ کیبتا آدرنرژ ستیآگون ن،یراکتوپام

 .اضافه شد S1.2 گروه  ریز یها

 S-23 و YK-11 از ییبه عنوان نمونه ها SARM  دردسته ها S1.2 فهرست شدند. 
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 S4. Hormone and Metabolic Modulators 
 
• S4.3 was updated to include antibodies of precursors of myostatin and as example, 

apitegromab was added. 
• The numbering was reformatted for clarity but there was no change in classification. 

 

 S4 کیو متابول یهورمون یکننده ها لیتعد 

 

  دستهS4.3  شامل  نیوستاتیم یسازها شیپ علیه یباد یبه روز شد و به عنوان مثال آنت ،Apitegromab اضافه شد. 

 وجود نداشت یبنددر طبقه یرییشد، اما تغ بازنگری یگذارشماره بیشتروضوح  یبرا. 

 

 

 

 S5. Diuretics and Masking Agents 
  
The introductory language of the section was revised to harmonize with other sections 
of the List. 
• Torasemide is added as an example of a diuretic and is already named in a WADA 

Technical Document (TD MRPL) and a WADA Technical Letter (TL24). 
• It was clarified that a Therapeutic Use Exemption is not required for topical ophthalmic 

administration of a carbonic anhydrase inhibitor (e.g. dorzolamide, brinzolamine) or 
for local administration of felypressin in dental anesthesia in conjunction with a 
threshold substance. 

 

 S5 ها پوشانندهها و  کیورتید 

 
 .شد بازنگری ممنوعه فهرست یهابخش ریبا سا یهماهنگ یبخش برا نیا همقدمتار گف

 Torasemide یسند فن کیقبالً در که  کیورتید کیاز  یابه عنوان نمونه (TD MRPL) ی وادا و نامه فن(TL24) 

 .اضافه شدبود به لیست نامگذاری شده 

 یموضع زیتجو ای( نینزوالمیبر د،ی)مانند دورزوالم یچشم درازهینآ کیمهارکننده کربن یموضع زیتجو یشد که برا روشن 

 .ستیالزم ن یاستفاده درمان تیمعافکسب آستانه،  دارای ماده کیدندان همراه با  بیحسی موضعیدر  نیپرسیفل
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 M1. Manipulation of Blood and Blood Components 

 
Voxelotor was added as an example, as it alters the ability of hemoglobin to release 
oxygen in the body, thereby enhancing arterial oxygen saturation. As a side effect, it 
increases serum erythropoietin, which has been shown to result in higher hemoglobin 
concentration in healthy individuals. 

 

 

 M1خون یخون و اجزا ی. دستکار 

Voxelotor  یمی انیشر ژنیاشباع اکس شیافزا موجب ،در بدن نیهموگلوباز  ژنیآزاد کردن اکس ییتوانا رییتغبدلیل

 شود یباالتر م نیدر افراد سالم منجر به غلظت هموگلوب وداده  شیسرم را افزا نیتیتروپویار ،یعارضه جانب شود. بعنوان

 اضافه شد.به لیست به عنوان مثال از این رو 

 

 

 
 S6. Stimulants 

 

 1,3-dimethylamylamine and 1,3 DMAA were added as alternative common names for    

4-methylhexan-2-amine, while 1,4-dimethylamylamine and 1,4-DMAA were included as 
synonyms of 5-methylhexan-2-amine. 

 Solriamfetol was included in S6b due to its activity as a dopamine and norepinephrine 

reuptake inhibitor resulting in increases in brain levels of these neurotransmitters and 

consequent stimulant behavioral effects in preclinical species and in humans. 

 Tetryzoline was added as an imidazoline derivative under Exceptions. In addition, it is 
clarified that otic administration of imidazoline derivatives is not prohibited. 

 

 

S6محرک ها . 

  1,3-dimethylamylamine  1,3و DMAA  4 یبرا نیگزیجا جیرا یهابه عنوان نام-methylhexan-2-amine 

                                  یهابه عنوان مترادف  DMAA-1,4و   dimethylamylamine-1,4که  یاضافه شدند، در حال

5-methylhexan-2-amine .گنجانده شدند 

 Solriamfetol   شیکه منجر به افزا نینفریو نوراپ نیمهارکننده بازجذب دوپام کیآن به عنوان  تیفعال لیدله ب 

شود در یو در انسان م ینیبال یهادر گونه یاثرات محرک رفتار جهیو در نت یعصب یهاانتقال دهنده نیا یسطح مغز

S6b .گنجانده شد 

 Tetryzoline    داخل  زیمشخص شده است که تجو ن،یاستثناها اضافه شد. عالوه بر ا به نیدازولیمیمشتق ا کیبعنوان

 .ستیممنوع ن نیدازولیمیمشتقات ا گوش
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 S7. Narcotics 

 

 Tramadol has been on the WADA Monitoring Program for some years. Monitoring data 

has indicated significant Use in sports including cycling, rugby and football. Tramadol 
abuse, with its dose-dependent risks of physical dependence, opiate addiction and 

overdoses in the general population, is of concern and has led to it being a controlled 

drug in many countries. Research studies funded by WADA1 have confirmed the 

potential for tramadol to enhance physical performance in sports. Consequently, as 

proposed in the draft 2023 Prohibited List circulated for consultation to stakeholders in 

May 2022, WADA’s Executive Committee approved, at its 23 September 2022 meeting, 
prohibiting tramadol during the In-Competition period. However, in order to thoroughly 

and widely communicate the rule changes and to allow sufficient time for information 

and education, the Executive Committee decided to introduce the prohibition of 
tramadol and the implementation of the new rule on 1 January 2024. A one-year delay 

in implementation will allow Athletes and medical personnel to better prepare for the 

change, Laboratories to update their procedures, and sports authorities to develop 

educational tools. 
 

 

 
 

 S7مواد مخدر . 

 
ی از استفاده قابل توجه ،شیپا برنامه یهابوده است. داده WADA نگیتوریاست که در برنامه مان یامادول چند سالتر

  ،یعموم تیو فوتبال نشان داده است. سوء مصرف ترامادول در جمع یراگب ،یسواراز جمله دوچرخه ییهارشتهرا در  آن

در  اعثبنگران کننده است و  ،حداز  شیو مصرف ب یونیبه مواد اف ادیاعت ،یکیزیف یوابستگ ،با خطرات وابسته به دوز

ط انجام شده توس یقاتیاز کشورها شده است. مطالعات تحق یاریکنترل در بستحت  یدارو کیآن به  ه شدننظر گرفت

WADA شیهمانطور که در پ جه،یکرده است. در نت دییدر ورزش تا یکیزیعملکرد ف شیافزا یترامادول را برا لیپتانس 

 ییاجرا تهیمشورت با سهامداران منتشر شد، کم یبرا 2022 یدر ماه م، شده بود شنهادیپ 2023 عهفهرست ممنو سینو

WADA  حال، به منظور  نیکرد. با ا بیمسابقه تصو داخلترامادول را در دوره  تیممنوع 2022سپتامبر  23در جلسه

گرفت  میتصم ییاجرا تهیو آموزش، کم رسانیاطالع یبرا یو دادن زمان کاف نیقوان راتییکامل و گسترده تغ یرساناطالع

 ورود آن به لیست،ساله در  کی ریکند. تاخ موکول 2024 هیژانو 1 خیتار بهرا  دیقانون جد یترامادول و اجرا تیممنوع

خود را به روز  یهاهیها روشگاهیبهتر آماده شوند، آزما رییتغاین  یدهد تا برایامکان م یبه ورزشکاران و پرسنل پزشک

 را توسعه دهند. یآموزش یابزارها یکنند و مقامات ورزش
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 S9. Glucocorticoids 
 

 It was clarified that otic administration of glucocorticoids is not prohibited. 
 

 

 S9دهایکوئی. گلوکوکورت 

 
 .ستیممنوع ن دهایکوئیگلوکوکورت داخل گوشی زیشد که تجو مشخص

 

 

 

 P1. Beta-Blockers 
 

 At the request of the World Mini-Golf Federation (WMF), it was agreed to include 
minigolf as a sport where beta-blockers are prohibited. The skills required for mini-golf 
are similar to others found in sports disciplines where beta-blockers are prohibited. 

 At the request of the World Under Water Federation (CMAS) beta-blockers will be 

prohibited Out-of-competition as well as In-competition in all subdisciplines of 
freediving, spearfishing and target shooting. 
 

 

 P1بتا یها. مسدود کننده 

 

 ینیم یجهان ونیبنا به درخواست فدراس ( گلفWMFبا گنجاندن م ،)آن که بتا بالکرها در  یگلف به عنوان ورزش ینی

یورزش یهاموجود در رشته یهامهارت ریگلف مشابه سا ینیم یبرا ازیمورد ن یهاممنوع هستند موافقت شد. مهارت

 بتا در آنها ممنوع است. یهااست که مسدود کننده ای

 ریز هایی ورزشجهان ونیبنا به درخواست فدراس ( آبCMASبتا بالکرها در خارج از مسابقه و همچن )در مسابقات  نی

 به هدف ممنوع خواهند بود. یراندازیو ت یریگیماه زهیآزاد، ن یغواص یهارشته ریز یدر تمام
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The 2023 Monitoring Program 
The following substances are placed on the 2023 Monitoring Program: 

 
1. Anabolic Agents: 

In and Out-of-Competition: Ecdysterone 

2. Peptides Hormones, Growth Factors, Related Substances, and Mimetics: 
In and Out-of-Competition: Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) analogs in females 

under 18 years only. 
3. Beta-2 Agonists: 

In and Out-of-Competition: Salmeterol and vilanterol below the Minimum Reporting Level. 
4. Hypoxen (polyhydroxyphenylene thiosulfonate sodium): 

In and Out-of-Competition 

5. Stimulants: 
In-Competition only: Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine,phenylpropanolamine, 
pipradrol and synephrine. 

6. Narcotics: 
In-Competition only: Codeine, dermorphin (and its analogs), hydrocodone and tramadol. 

 
* The World Anti-Doping Code (Article 4.5) states: “WADA, in consultation with Signatories and 

governments, shall establish a monitoring program regarding substances which are not on 
the Prohibited List, but which WADA wishes to monitor in order to detect potential patterns 
of misuse in sport.” 

 

 2023نظارت  برنامه
 قرار داده شده است: 2023 یدر برنامه نظارت ریز مواد

 . عوامل آنابولیک:1

 Ecdysterone داخل و خارج از مسابقه:

 های پپتید، عوامل رشد، مواد مرتبط و تقلیدها:. هورمون2

 سال 18فقط زیر  ( در زنانGnRHهای هورمون آزاد کننده گنادوتروپین )داخل و خارج از مسابقه: آنالوگ

 :2-های بتا. آگونیست3

 خارج از مسابقه: سالمترول و ویالنترول زیر حداقل سطح گزارش.داخل و 

 . هیپوکسن )پلی هیدروکسی فنیلن تیوسولفونات سدیم(:4

 داخل و خارج از مسابقه

 ها:. محرک5

 فنیل پروپانول آمین، پیپرادرول و سینفرین. فقط در مسابقات: بوپروپیون، کافئین، نیکوتین، فنیل افرین،

 . مواد مخدر:6

 ترامادول در مسابقات: کدئین، درمورفین )و آنالوگ های آن(، هیدروکودون و فقط

 

برنامه نظارت  کیها، و دولت متعهدین، با مشورت WADA قوانین بین المللی مبارزه با دوپینگ، 4.5ماده  بر اساس* 

آنها را  مصرف ی احتمالی سوءالگوها تمایل دارد WADA ولی ستند،یکه در فهرست ممنوعه نیدر مورد مواد

 شود.می جادیا شناسایی کند
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 مراجعه شود، https://globaldro.com/Homeسایت  توصیه می شود برای جستجوی منع مصرف مواد به

 سایت  به لینک زیر مراجعه نمایید: جهت دریافت توضیح نحوه استفاده از 

https://iranado.ir/globaldro.com 

 

 

 

 

 یایش، مجموعه ورزشی انقالب، ساختمان ورزش پاک طبقه سوم، ن هاتهران، بزرگر

+ 98 21 26216336تلفن  

 + 98 21 26216224فکس 

   n.nado.official@gmail.com iraایمیل:

info@iranado.ir 
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