
Niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem leków, odżywek i suplementów 

diety. 
W wielu preparatach, które można nabyć bez recepty znajdują się substancje zabronione. Na 

etykietach niektórych odżywek i suplementów diety nie są wymienione substancje, które w 

rzeczywistości znajdują się w nich, dlatego też stosujący  je sportowcy podejmują 

ryzyko  pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Na podstawie badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich 15 lat widać, iż około 15% rynku odżywek i 

suplementów diety zawiera substancje zabronione. Zazwyczaj są to prohormony lub substancje 

o charakterze stymulującym. Z tego względu Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie nie 

rekomenduje stosowania jakichkolwiek odżywek. Poniżej zamieszczamy wzorzec 

prawidłowego postępowania przed przyjmowaniem jakichkolwiek preparatów. Zawodnicy 

powinni wykazać się daleko idącą ostrożnością przy stosowaniu leków i za każdym razem 

konsultować ich przyjęcie  z lekarzem. Przy konsultacji zawodnik powinien podkreślić, że jest 

sportowcem i podlega kontrolom antydopingowym na obecność substancji zabronionych 

znajdujących się na liście substancji i metod zabronionych opracowanej przez WADA.  

 

Wzorzec prawidłowego postępowania. 

• Przed zastosowaniem leku, odżywki lub suplementu 

diety zawodnik powinien skonsultować się z trenerem 

lub lekarzem. 

• Gdy zawodnik dalej pozostaje w niepewności powinien 

skontaktować się z Komisją do Zwalczania Dopingu w 

Sporcie w celu ustalenia statusu preparatu, który ma 

przyjąć.  

• Najlepiej stosować odżywki i suplementy diety 

dostarczone przez polski związek sportowy lub klub 

zawodnika. 

 

• Zawodnik powinien szukać  informacji o produkcie w internecie. 

• Komisja przestrzega przed stosowaniem  odżywek, które mają właściwości stymulujące, 

spalające tłuszcz czy odżywek przedstartowych. 

• Zawodnik powinien zadeklarować podczas kontroli antydopingowej wszystkie ostatnio 

przyjmowane leki, suplementy diety i odżywki. 

Ostatni punkt rekomendacji ma niebagatelne znaczenie związane z ewentualnym naruszeniem 

przepisów antydopingowych. Jeżeli zawodnik zapomni zadeklarować podczas kontroli 

antydopingowej przyjmowanie konkretnej odżywki, która okaże się źródłem pochodzenia 

substancji zabronionej wykrytej w próbce pobranej od zawodnika, spowoduje to brak możliwości 

ubiegania się o złagodzenie sankcji za naruszenie przepisów antydopingowych. Zgodnie z nową 

wersją światowego kodeksu antydopingowego, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 

r. standardową karą za naruszenie przepisów antydopingowych są 4 lata zawieszenia. 

Zagrożenia związane ze stosowaniem odżywek  

Do substancji, która jest najczęściej wykrywana w odżywkach lub suplementach diety należy 

metyloheksanamina, która ma właściwości stymulujące. 

Metyloheksanamina jest: 

•  „dopalaczem” niedopuszczonym do obrotu w Polsce i w Unii Europejskiej, 

• Jej posiadanie jest przestępstwem traktowanym tak samo jak posiadanie narkotyków. 



Występuje pod wieloma nazwami m.in.: 

• 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. 
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