ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΧΝ ΟΤΙΧΝ 2019
χκθσλα κε ην άξζξν 4.2.2. ηνπ Παγθφζκηνπ Κψδηθα Αληηληφπηλγθ, φιεο νη Απαγνξεπκέλεο
Οπζίεο ζα ζεσξνχληαη σο «Οπζίεο Δηδηθήο Αλαθνξάο» εθηφο απφ ηηο Οπζίεο ησλ ηάμεσλ
O1, O2, Ο4.4 θαη Ο.4.5, θαζψο θαη Ο6.α, θαη ησλ Απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ Μ1, Μ2, Μ3.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΙΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ
Δ ΚΑΘΔ ΠΔΡΙΠΣΧΗ (ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΑΓΧΝΧΝ)

Α. ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΙΔ
Ο0. ΜΗ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΟΤΙΔ
Οπνηαδήπνηε θαξκαθεπηηθή νπζία ε νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνην απφ ηα επφκελα
ηκήκαηα ηνπ Καηαιφγνπ θαη ε νπνία δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο εγθξηζεί απφ νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή
ξπζκηζηηθή Αξρή Τγείαο γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο (γηα παξάδεηγκα θάξκαθα ζε
ζηάδην πξνθιηληθψλ ή θιηληθψλ κειεηψλ ή απνζπξζέληα απφ ηελ θπθινθνξία,λέεο ςπρνδξαζηηθέο
νπζίεο (ζπλζεηηθά λαξθσηηθά, designer drugs), θάξκαθα πνπ έρνπλ εγθξηζεί κφλν γηα θηεληαηξηθή
ρξήζε) απαγνξεχνληαη ζε θάζε πεξίπησζε.
Ο1. ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Απαγνξεχνληαη νη αλαβνιηθνί παξάγνληεο.
1. Αλδξνγόλα Αλαβνιηθά ηεξνεηδή (Α.Α..)
α. Δμσγελή Α.Α.. (νπζίεο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο:
αηζπινηζηξελόιε(19-λνξ-17α-πξεγλ-4-ελ-17-

ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol)

φιε)
1-αλδξνζηελεδηόιε(5α-αλδξνζη-1-ελ-3β,17β-

1-androstenediol(5α-androst-1-ene-3β,17β-diol)

δηφιε)
1-αλδξνζηελεδηόλε (5α-αλδξνζη-1-ελ-3,17-

1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-

δηφλε)

dione)

1-αλδξνζηεξόλε (3α-πδξνμπ-5α-αλδξνζη-1-ελ-

1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-

17-φλε)

17-one)

γεζηξηλόλε

gestrinone

δαλαδόιε ([1,2]νμαδνιν[4',5':2,3]πξεγλα-4-ελ-

danazol([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-

20-πλ-17α-φιε)

yn-17α-ol)

δεϋδξνρισξνκεζπιoηεζηνζηεξόλε(4-ρισξν-

dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-

17β-πδξνμπ-17α-κεζπιαλδξνζηα-1,4-δηελ-3-φλε)

17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)

δεζνμπκεζπινηεζηνζηεξόλε (17α-κεζπι-5α-

desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-

αλδξνζη-2-ελ-17β-φιε)

androst-2-ene-17β-ol)

δξνζηαλνιόλε

drostanolone

θαινπζηεξόλε

calusterone

θηλκπνιόλε

quinbolone

θινζηεκπόιε

clostebol

κεζαηλνιόλε

metenolone

κεζαλδηελόλε (17β-πδξνμπ-17α-

methandienone (17β-hydroxy-17α-

κεζπιαλδξνζηα-1,4-δηελ-3-φλε)

methylandrosta-1,4-dien-3-one)

κεζαλδξηόιε

methandriol

κεζαζηεξόλε (17β-πδξνμπ-2α,17α-δηκεζπιν-5α-

methasterone(17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-

αλδξνζηαλ-3-φλε)

androstan-3-one)

κεζπιδηελνιόλε (17β-πδξνμπ-17α-κεζπινηζηξα-

methyldienolone(17β-hydroxy-17a-methylestra-

4,9- δηελ-3-φλε)

4,9- dien-3-one)

κεζπιoλνξηεζηνζηεξόλε (17β-πδξνμπ-17α-

methylnortestosterone(17β-hydroxy-17α-

κεζπινηζηξ-4-ελ-3-φλε)

methylestr-4-en-3-one)

κεζπιo-1-ηεζηνζηεξόλε (17β-πδξνμπ-17α-

methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-

κεζπι-5α- αλδξνζη-1-ελ-3-φλε)

methyl-5α-androst-1-en-3-one)

κεζπιoηεζηνζηεξόλε

methyltestosterone

κεζηαλνιόλε

mestanolone

κεζηεξνιόλε

mesterolone

κηκπνιεξόλε

mibolerone

κεηξηκπνιόλε (κεζπιoηξηελνιφλε,17β-πδξνμπ-

metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-

17α- κεζπινηζηξα-4,9,11-ηξηελ-3-φλε)

17α- methylestr-4,9,11-trien-3-one)

κπνιαζηεξόλε

bolasterone

λνξθινζηεκπόιε

norclostebol

λνξκπνιεζόλε

norboletone

λνξαηζαλδξνιόλε

norethandrolone

νμακπνιόλε

oxabolone

νμαλδξνιόλε

oxandrolone
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νμπκεζνιόλε

oxymetholone

νμπκεζηεξόλε

oxymesterone

πξνζηαλνδόιε (17β-[(ηεηξαυδξνππξαλ-2-

prostanozol(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-

πι)νμπ]-1'Hππξαδνιν[

1'Hpyrazolo[

3,4:2,3]-5α-αλδξνζηαλην)

3,4:2,3]-5α-androstane)

ζηαλνδνιόιε

stanozolol

ζηελκπνιόλε

stenbolone

ηεηξαϋδξνγεζηξηλόλε (17-πδξνμπ-18α-νκν-19-

tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-

λνξ-17α-

19-nor-17α-

πξεγλα-4,9,11-ηξηελ-3-φλε)

pregna-4,9,11-trien-3-one)

1-ηεζηνζηεξόλε (17β-πδξνμπ-5α-αλδξνζη-1-ελ-

1-testosterone(17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-

3- φλε)

one)

ηξελκπνιόλε (17β-πδξνμπνηζηξα-4,9,11-ηξηελ-

trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

3-φλε)
θζνξνμπκεζηεξόλε

fluoxymesterone

θνξκεκπνιόλε

formebolone

θνπξαδακπόιε (17α-κεζπιν

furazabol(17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-

[1,2,5]νμαδηαδνιν[3',4':2,3]-5α-

5α-

αλδξνζηαλ-17β-φιε)

androstan-17β-ol)

θαη θάζε νπζία κε παξφκνηα ρεκηθή δνκή ή παξφκνηα(εο) βηνινγηθή(εο) δξάζε(εηο).
β. Δλδνγελή Α.Α.. (νπζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ππφ θπζηνινγηθέο
ζπλζήθεο)θαη

νη

αθφινπζνη

κεηαβνιίηεο

θαη

ηζνκεξή,

φηαλ

ρνξεγνχληαη

εμσγελψο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηδνκέλσλ ζηα αθφινπζα:
αλδξνζηαλνιόλε (5α-δηπδξνηεζηνζηεξφλε,

androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-

17β-πδξνμπ-5α-αλδξνζηαλ-3-φλε)

hydroxy-5α-androstan-3-one)

αλδξνζηελεδηόιε

(αλδξνζη-5-ελν-3β,17β- androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol)

δηφιε)
αλδξνζηελεδηόλε (αλδξνζη-4-ελν-3,17-δηφλε)

androstenedione(androst-4-ene-3,17-dione)

κπνιδελόλε

boldenone

κπνιδηόλε (αλδξνζηα-1,4-δηελν-3,17-δηφλε)

boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)

λαλδξνιόλε

nandrolone

19-λνξαλδξνζηελεδηόιε(νηζηξ-4-ελν-3,17-

19-norandrostenediol(estr-4-ene-3,17-diol)

δηφιε)
19-λνξαλδξνζηελεδηόλε (νηζηξ-4-ελν-3,17-

19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-

3

δηφλε)

dione)

πξαζηεξόλε(δευδξνεπηαλδξνζηεξφλε,

3β- prasterone(dehydroepiandrosterone,

πδξνμπαλδξνζη-5-ελ-17-φλε)

hydroxyandrost-5-en-17-one, DHEA)

ηεζηνζηεξόλε

testosterone

4-πδξνμπηεζηνζηεξόλε (4,17β-

4-hydroxytestosterone(4,17β-

δηπδξνμπαλδξνζη-4-ελ-3-φλε)

dihydroxyandrost-4- en-3-one)

4-αλδξνζηελνδηόιε

3β-

(αλδξνζη-4-ελν-3β,17β- 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol)

δηφιε)
5-αλδξνζηελνδηόλε

(αλδξνζη-5-ελν-3,17- 5-androstenedione(androst-5-ene-3,17-dione)

δηφλε)
επηδηϋδξνηεζηνζηεξόλε

epi-dihydrotestosterone

επηηεζηνζηεξόλε

epitestosterone

7α-πδξνμπ-DHEA

7a-hydroxy-DHEA

7β-πδξνμπ-DHEA

7b-hydroxy-DHEA

7-θεην-DHEA

7-keto-DHEA

2. Άιινη Αλαβνιηθνί Παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά όρη πεξηνξηδνκέλσλ ζηα:
εθιεθηηθνί ηξνπνπνηεηέο ππνδνρέα

selective androgen receptor modulators

αλδξνγόλσλ (π.ρ. αλδαξίλε, LGD-4033,

(SARMs e.g. andarine, LGD-4033, enobosarm

ελνβνζάξκε (νζηαξίλε), RAD140)

(ostarine) and RAD140)

δεξαλόιε

zeranol

δηιπαηεξόιε

zilpaterol

θιελβνπηεξόιε

clenbuterol

ηηκπνιόλε

tibolone

Ο2. ΠΔΠΣΙΓΙΚΔ ΟΡΜΟΝΔ, ΑΤΞΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ, ΤΓΓΔΝΔΙ ΟΤΙΔ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΔ
Απαγνξεχνληαη νη παξαθάησ νπζίεο θαη άιιεο νπζίεο κε παξφκνηα ρεκηθή δνκή ή παξφκνηα(εο)
βηνινγηθή(εο) δξάζε(εηο):
1.

Δξπζξνπνηεηίλεο (ΔΠΟ) θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξπζξνπνίεζε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά όρη πεξηνξηδνκέλσλ ζηα:
1.1

Αγσληζηέο ππνδνρέσλ εξπζξνπνηεηίλεο, π.ρ.

Γαξβεπνηεηίλεο (Darbepoietins - dEPO),
Δξπζξνπνηεηίλεο (ΔΠΟ) (Erythropoietins (EPO))
Γνκέο βαζηδφκελεο ζε Δξπζξνπνηεηίλε (π.ρ. EPO-Fc, κεζνμπ πνιπαηζπιελν γιπθνι-επνηεηίλε
βήηα (methoxy polyethylene glycol-epoetinbeta (CERA)]
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Οπζίεο κηκεηέο εξπζξνπνηεηηλψλ θαη αλάινγεο δνκέο (EPO-mimeticagentsandtheirconstructs
Π.ρ. CNTO-530, πεγηλεζαηίδε (e.g. CNTO-530, peginesatide).
1.2 ελεξγνπνηεηέο ηνπ παξάγνληα ηνπ επαγφκελνπ απφ ππνμία (hypoxia-induciblefactor (HIF)
activating agents),π.ρ.Αξγφ, θνβάιηην, δαπξνδνπζηάηην (daprodustat) (GSK1278863)
κνιηδνπζηάηην (Molidustat), ξνμαδνπζηάηην (Roxadustat (FG-4592)), βαδαδνπζηάηην (vadadustat)
(AKB-6548), μέλνλ
1.3GATA αλαζηνιείο, π.ρ. K-11706.
1.4TGF-beta (TGF-β) αλαζηνιείο, π.ρ. ινπζπαηεξζέπηε (Luspatercept), ζνηαηεξζέπηε
(Sotatercept)
1.5 αγσληζηέο ππνδνρέσλ εγγελνχο επηδηφξζσζεο (Innaterepairreceptoragonists), π.ρ.
ΑπνζηαιπινκέλεEΠO (AsialoEPO)
Καξβακφπιν-ΔΠΟ (CarbamylatedEPO) (CEPO).
2. Πεπηηδηθέο νξκφλεο θαη ηξνπνπνηεηέο νξκνλψλ,
2.1 Υνξηαθή Γνλαδνηξνπίλε (ChorionicGonadotrophin - CG) θαη Ωρξηλνηξφπνο Οξκφλε
(LuteinizingHormone - LH) θαη παξάγνληεο απειεπζέξσζήο ηνπο, π.ρ. βνπζεξειίλε (buserelin),
δεζινξειίλε (deslorelin), γνλαδνξειίλε (gonadorelin), γνζεξειίλε (goserelin), ιεππξνξειίλε
(leuprorelin), λαθαξειίλε (nafarelin) θαη ηξηπηνξειίλε (triptorelin), ζε άξξελεο
2.2 Κνξηηθνηξνπίλεο (Corticotrophins) θαη παξάγνληεο απειεπζέξσζεο ηνπο, π.ρ. θνξηηθνξειίλε
(Corticorelin)
2.3 Απμεηηθή Οξκφλε (GrowthHormone (GH)), ζξαχζκαηα απηήο θαη παξάγνληεο απειεπζέξσζήο
ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηδνκέλσλ ζε:
Θξαχζκαηα Απμεηηθήο Οξκφλεο (GrowthHormonefragments), π.ρ. AOD-9604 θαη hGH 176-191,
Οξκφλε απειεπζέξσζεο Απμεηηθήο Οξκφλεο (GrowthHormoneReleasingHormone (GHRH)) θαη ηα
αλάινγά ηεο, π.ρ. CJC-1293, CJC-1295, ζεξκνξειίλε (sermorelin) θαη ηεζακνξειίλε (tesamorelin)
Οπζίεο πνπ δηεγείξνπλ ηελ έθθξηζε Απμεηηθήο νξκφλεο(GrowthHormoneSecretagogues (GHS)),
π.ρ. ιελνκνξειίλε (γθξειίλε) (lenomorelin (ghrelin)) θαη κηκεηέο ηεο (ghrelinmimetics), π.ρ.
αλακνξειίλε (anamorelin), ηπακνξειίλε (ipamorelin), καθηκνξειίλε (macimorelin) θαη ηαβηκνξειίλε
(tabimorelin),
ΠεπηίδηααπειεπζέξσζεοΑπμεηηθήοΟξκφλεο (GH-ReleasingPeptides (GHRPs)), π.ρ.
αιεμακνξειίλε (alexamorelin), GHRP-1, GHRP-2 (πξαινκνξειίλε (pralmorelin)),
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, θαηεμαξειίλε (hexarelin).
3. Απμεηηθνί Παξάγνληεο (GrowthFactors) θαη ηξνπνπνηεηέο ηνπο
(GrowthFactorModulators),ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηδνκέλσλ ζηα:
Απμεηηθνί Παξάγνληεο Ιλνβιαζηψλ (FibroblastGrowthFactors - FGFs)
ΑπμεηηθφοΠαξάγσλΗπαηνθπηηάξσλ (HepatocyteGrowthFactor - HGF)
Απμεηηθφο Παξάγσv ηχπνπ Ιλζνπιίλεο-1 (ΙnsulinlikeGrowthFactor-1) θαη αλάινγα ηνπ
Μεραλν-Απμεηηθνί Παξάγνληεο (MechanoGrowthFactors – MGFs)
ΑηκνπεηαιηαθφοΑπμεηηθφοΠαξάγσλ (Platelet-DerivedGrowthFactor - PGDF)
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Θπκνζίλε-β4 (Thymosin-β4) θαη παξάγσγά ηεο π.ρ. TB-500
Απμεηηθφο Παξάγσλ Αγγεηαθνχ-Δλδνζειίνπ (Vascular-EndothelialGrowthFactor – VEGF)
Όπσο επίζεο θαη θάζε άιινο απμεηηθφο παξάγσλ ή ηξνπνπνηεηήο απηνχ ν νπνίνο επηδξά ζηε
ζχλζεζε/απνζχλζεζε πξσηετλψλ κπψλ, ηελφλησλ ή ζπλδέζκσλ, ζηελ αγγεηνγέλεζε, ζηε ρξήζε
ελέξγεηαο, ζηελ αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα ή ηελ ελαιιαγή ηχπνπ ηλψλ.

Ο3. Β2-ΑΓΧΝΙΣΔ
Απαγνξεχνληαη φινη νη εθιεθηηθνί θαη κε εθιεθηηθνί β2-αγσληζηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ
ησλ νπηηθψλ ηζνκεξψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηδνκέλσλ ζηα
βηιαληεξόιε

vilanterol

θαηλνηεξόιε

fenoterol

θνξκνηεξόιε

formoterol

ηγελακίλε

higenamine

ηλδαθαηεξόιε

indacaterol

νινδαηεξόιε

olodaterol

πξνθαηεξόιε

procaterol

ξεπξνηεξόιε

reproterol

ζαιβνπηακόιε

salbutamol

ζαικεηεξόιε

salmeterol

ηεξβνπηαιίλε

terbutaline

ηνπινβνπηεξόιε

tulobuterol

ηξεηνθηλόιε (ηξηκεηνθηλόιε)

tretoquinol (trimetoquinol)

εθηφο απφ
- ηελ εηζπλεφκελε ζαιβνπηακόιε- salbutamol: κέγηζην 1600 κηθξνγξακκάξηα αλά 24 ψξεο ζε
δηεξεκέλεο δφζεηο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 800 κηθξνγξακκάξηα αλά 12 ψξεο εθθηλψληαο απφ
νπνηαδήπνηε δφζε
- ηελ εηζπλεφκελε θνξκνηεξόιε- formoterol: κέγηζηε δφζε 54 κηθξνγξακκάξηα αλά 24 ψξεο
-

ηελ εηζπλεφκελε ζαικεηεξόιε- salmeterol: κέγηζηε δφζε 200 κηθξνγξακκάξηα αλά 24 ψξεο

Η

παξνπζία

ηεο

ζαιβνπηακφιεο

ζηα

νχξα

ζε

ζπγθέληξσζε

κεγαιχηεξε

ησλ

1000

λαλνγξακκαξίσλ αλά ρηιηνζηφιηηξν (ng/mL) ή ηεο θνξκνηεξφιεο ζε ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξε ησλ
40 λαλνγξακκαξίσλ αλά ρηιηνζηφιηηξν (ng/mL) ζεσξείηαη φηη δελ πξνθχπηεη απφ ζεξαπεπηηθή
ρξήζε ηεο νπζίαο θαη ζα ζεσξείηαη σο Αληηθαλνληθφ Αλαιπηηθφ Δχξεκα εθηφο εάλ ν αζιεηήο
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απνδείμεη, κέζσ ειεγρφκελεο θαξκαθνθηλεηηθήο κειέηεο, φηη ην απνηέιεζκα ηνχην ήηαλ ζπλέπεηα
κηαο ζεξαπεπηηθήο δφζεο δη’εηζπλνήο, κέρξη ηε κέγηζηε δφζε πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
Ο4. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΔ
Απαγνξεχνληαη νη αθφινπζεο νξκφλεο θαη ηξνπνπνηεηέο κεηαβνιηζκνχ:
1. Αλαζηνιείο ηεο αξσκαηάζεο (aromataseinhibitors) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά κε
πεξηνξηδνκέλσλ ζηνπο:

2-αλδξνζηελόιε (5α-αλδξνζη-2-ελ-17-όιε)

2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)

2-αλδξνζηελόλε (5α-αλδξνζη-2-ελ-17-όλε)

2-androstenone (5α-androst-2-en-17-one)

3-αλδξνζηελόιε (5α-αλδξνζη-3-ελ-17-όιε)

3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)

3-αλδξνζηελόλε (5α-αλδξνζη-3-ελ-17-όλε)

3-androstenone (5α-androst-3-en-17-one)

αλαζηξνδόιην

anastrozole

αλδξνζηα-3,5-δηελν-7,17-δηόλε

androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)

(αξηκηζηάλην)
αλδξνζηα-1,4,6-ηξηελν-3,17-δηόλε

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione

(αλδξνζηαηξηελνδηόλε)

(androstatrienedione)

4-αλδξνζηελν-3,6,17-ηξηόλε (6-νμν)

4-androstene-3,6,17-trione (6-oxo)

ακηλνγινπηεζηκίδην

aminoglutethimide

εμεκεζηάλε

exemestane

ιεηξνδόιην

letrozole

ηεζηνιαθηόλε

testolactone

θνξκεζηάλε

formestane

2.

Δθιεθηηθνί

Σξνπνπνηεηέο

(SelectiveEstrogenReceptorModulators

-

SERMs)

Τπνδνρέσλ

Οηζηξνγόλσλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,

αιιά

κε

πεξηνξηδφκελσλ ζηνπο:
ξαινμηθαίλε

raloxifene

ηακνμηθαίλε

tamoxifen

ηνξεκηθαίλε

toremifene

3. Άιιεο νπζίεο κε αληη-νηζηξνγνληθή δξάζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά κε πεξηνξηδφκελσλ
ζηηο:
θινκηθαίλε

clomiphene

θπθινθαηλύιην

cyclofenil

θνπιβεζηξάληε

fulvestrant
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4. Παξάγνληεο παξεκπφδηζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ππνδνρέα ΙΙΒ αθηηβίλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
αιιά κε πεξηνξηδφκελσλ, ζηνπο:
Αληηζψκαηα νπδεηεξνπνίεζεο αθηηβίλεο (ελεξγνπνηεηίλεο) Α
Αληαγσληζηέο ππνδνρέα ΙΙΒ αθηηβίλεο (ελεξγνπνηεηίλεο) φπσο ππνδνρείο-παγίδεο αθηηβίλεο (π.ρ.
ACE-031) (decoy activin receptors)
Αληαγσληζηέο ππνδνρέα ΙΙΒ αληη-αθηηβίλεο (αληη-ελεξγνπνηεηίλεο) (π.ρ. βηκαγθξνπκάκπε)
Αλαζηνιείο κπνζηαηίλεο (myostatin inhibitors) φπσο:
Παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ή θαηαξγνχλ ηελ έθθξαζε ηεο κπνζηαηίλεο (agents reducing or ablating
myostatin expression).
Αληηζψκαηα

νπδεηεξνπνίεζεο

κπνζηαηίλεο

(myostatin-neutralizing

antibodies)

π.ρ.

δνκαγθξνδνπκάκπε, ιαλδνγθξνδνπκάκπε, ζηακνπινπκάκπε (domagrozumab, landogrozumab,
stamulumab).
Πξσηεΐλεο δέζκεπζεο κπνζηαηίλεο (myostatin-binding proteins) π.ρ. θνιιηζηαηίλε (follistatin),
πξνπεπηίδην κπνζηαηίλεο (myostatin propeptide).
5. Μεηαβνιηθνί ηξνπνπνηεηέο:
5.1 Δλεξγνπνηεηέο ηεο ΑΜΡ-ελεξγνπνηνχκελεο πξσηετληθήο θηλάζεο (ActivatorsoftheAMPactivatedproteinkinase (AMPK)), π.ρ. AICAR, SR9009, θαη αγσληζηέο ησλ ελεξγνπνηνχκελσλ απφ
ηνπο

πνιιαπιαζηαζηέο

ησλ

ππεξνμεηζσκάησλ

ππνδνρέσλ

δ

(PPARδ)

(PeroxisomeProliferatorActivatedReceptor δ (PPARδ) agonists), π.ρ. 2-(2-κεζπιν-4-((4-κεζπιν-2(4-(ηξηθζνξνκεζπιν) θαηλπιν)ζεηαδνι-5-πιν)κεζπινζεην)θαηλνμπ) νμηθφ νμχ (2-(2-methyl-4-((4methyl-2-(4-(trifluoromethyl)

phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy)

aceticacid)

(GW1516,

GW501516)
5.2 Ιλζνπιίλεο (Insulins) θαη κηκεηέο ηνπο
5.3 Μειδφλην (Meldonium)
5.4 Σξηκεηαδηδίλε (Trimetazidine)

Ο5. ΓΙΟΤΡΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΚΡΤΦΗ
Απαγνξεχνληαη ηα θάησζη δηνπξεηηθά θαη παξάγνληεο απφθξπςεο θαζψο θαη άιιεο νπζίεο κε
παξφκνηα(εο) ρεκηθή(έο) δνκή(έο) θαη βηνινγηθή(έο) δξάζε(εηο):
δηνγθσηέο πιάζκαηνο (π.ρ. γιπθεξόιε,

plasmaexpanders (e.g. glycerol,

ελδνθιέβηα ρνξήγεζε αιβνπκίλεο,

intravenousadministrationofalbumin, dextran,
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δεμηξάλεο, πδξνμπαηζπιησκέλνπ–ακύινπ

hydroxyethylstarchandmannitol)

θαη καλληηόιεο)
δεζκνπξεζζίλε

desmopressin

πξνβελεζίδην

probenecid

αηζαθξπληθό νμύ

etacrynicacid

αθεηαδνιακίδην

acetazolamide

ακηινξίδην

amiloride

βνπκεηαλίδην

bumetanide

ζεηαδηδηθά παξάγσγα (π.ρ.

thiazides (e.g. bendroflumethiazide,

βελδξνθζνξνκεζεηαδίδην, ρισξνζεηαδίδην,

chlorothiazide, hydrochlorothiazide)

πδξνρισξνζεηαδίδην)
ηλδαπακίδην

indapamide

θαλξελόλε

canrenone

κεηνιαδόλε

metolazone

ζπεηξνλνιαθηόλε

spironolactone

ηξηακηεξέλε θαη βαπηάληα π.ρ. ηνιβαπηάλην

triamterene&vaptans, e.g. tolvaptan

θνπξνζεκίδην

furosemide

ρισξνζαιηδόλε

chlortalidone

εθηφο ηεο δξνζπεηξελφλεο – Drospirenone, ηνπ πακαβξσκίνπ - pamabrom θαη νθζαικηθήο ρξήζεο
αλαζηνιείο ηεο θαξβνληθήο αλπδξάζεο π.ρ. δνξζνιακίδην - dorzolamide θαη βξηλζνιακίδην brinzolamide ηα νπνία δελ απαγνξεχνληαη.
Η ηνπηθή ρνξήγεζε θαηιππξεζζίλεο (felypressin) ζηελ νδνληηαηξηθή γηα αλαηζζεζία, δελ
απαγνξεχεηαη.
Η αλίρλεπζε ζε δείγκα αζιεηή αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή ή θαηά ηνλ αγψλα, φπσο εθαξκφδεηαη,
νπνηαζδήπνηε

πνζφηεηαο

νπζίαο

ππνθείκελεο

ζε

ειάρηζηα

απαηηνχκελεο

αλαιπηηθέο

πξνδηαγξαθέο φπσο ζαιβνπηακφιεο- salbutamol, θνξκνηεξφιεο-formoterol, θαζίλεο-cathine,
εθεδξίλεο-ephedrine, κεζπιεθεδξίλεο- methylephedrine, ςεπδνεθεδξίλεο- pseudoephedrine ζε
ζπλδπαζκφ κε δηνπξεηηθφ ή άιινλ παξάγνληα απφθξπςεο, ζα ζεσξεζεί σο Αντικανονικό
Αναλστικό Εύρημα, εθηφο εάλ ν αζιεηήο δηαζέηεη δπλαηφηεηα εγθεθξηκέλεο Καη’ Δμαίξεζε Υξήζεο
γηα Θεξαπεπηηθνχο θνπνχο γηα ηελ νπζία απηή, επηπξνζζέησο ηεο ρνξεγνχκελεο γηα ην
δηνπξεηηθφ ή άιινλ παξάγνληα απφθξπςεο.
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Β. ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ
M1. ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΣΑΣΙΚΧΝ ΣΟΤ
Απαγνξεχνληαη:
α.

Η ρνξήγεζε ή επαλα-εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο αίκαηνο, απηφινγνπ, νκφινγνπ ή

εηεξφινγνπ ή πξντφλησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο ζην θπθινθνξηθφ
ζχζηεκα.
β.

Η

ηερλεηή

αχμεζε

ηεο

πξφζιεςεο,

κεηαθνξάο

ή

απφδνζεο

νμπγφλνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αιιά φρη πεξηνξηδνκέλεο ηεο ρξήζεο ππεξθζνξησκέλσλ-ρεκηθψλ ελψζεσλ
- perfluorochemicals,
αηκνζθαηξίλεο

εθαπξνμηξάιην - efaproxiral (RSR13), θαη ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ

(ππνθαηάζηαηα

αίκαηνο

βαζηζκέλα

ζηελ

αηκνζθαηξίλε,

πξντφληα

κηθξνελθαςπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο), κε ηελ εμαίξεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ νμπγφλνπ δη’
εηζπλνήο.
γ. Κάζε κνξθή ελδναγγεηαθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ αίκαηνο ή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο κε θπζηθά ή
ρεκηθά κέζα.

M2. ΥΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ
α. Απαγνξεχεηαη ε αιινίσζε ή ε απφπεηξα αιινίσζεο κε ζθνπφ ηε κεηαβνιή ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε ειέγρνπο ληφπηλγθ. Οη ρεηξηζκνί
πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε αληηθαηάζηαζε θαη/ή λφζεπζε νχξσλ (π.ρ. πξσηεάζεο).
β. Οη ελδνθιέβηεο εγρχζεηο θαη/ή ελέζεηο πεξηζζνηέξσλ απφ 100 θ.εθ. αλά 12σξν απαγνξεχνληαη
εθηφο απφ απηέο νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ λνκίκσο ιφγσ λνζειείαο ζε λνζνθνκείν, ρεηξνπξγηθψλ
επεκβάζεσλ ή θιηληθψλ εμεηάζεσλ.
M3. ΓΟΝΙΓΙΑΚΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ
Απαγνξεχνληαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα βειηηψζνπλ ηελ αζιεηηθή απφδνζε:
1. Η ρξήζε πνιπκεξψλ ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ ή αλαιφγσλ ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ.
2. Η ρξήζε κέζσλ επεμεξγαζίαο γνληδίσλ ζρεδηαζκέλσλ λα κεηαβάινπλ ηηο αιιεινπρίεο ηνπ
γνληδηψκαηνο θαη/ή κεηαγξαθηθή ή επηγελεηηθή ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο γνληδίσλ
3. Η ρξήζε θπζηνινγηθψλ ή γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’
ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΙΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ
ΜΟΝΟΝ ΔΝΣΟ ΑΓΧΝΧΝ
Δπηπιένλ ησλ θαηεγνξηψλ Ο0 έσο Ο5 θαη Μ1 έσο Μ3, φπσο θαζνξίδνληαη παξαπάλσ, εληφο
αγψλσλ απαγνξεχνληαη θαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο:

Ο6. ΓΙΔΓΔΡΣΙΚΑ - STIMULANTS
Aπαγνξεχνληαη φια ηα δηεγεξηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπηηθψλ ηζνκεξψλ ηνπο π.ρ. D- θαη
L- φπνπ ππάξρνπλ.
Σα δηεγεξηηθά πεξηιακβάλνπλ:
α. Γηεγεξηηθά κε εκπίπηνληα ζηηο νπζίεο Eηδηθήο Aλαθνξάο:
αδξαθηλίιην

adrafinil

ακηθαηλαδόιην

amiphenazole

ακθεπξακόλε

amfepramone

ακθεηακίλε

amfetamine

ακθεηακηλίιην

amfetaminil

βελδπινπηπεξαδίλε

benzylpiperazine

βελθζνξέμην

benfluorex

βξσκαληάλην

bromantan

ρισβελδνξέμε

clobenzorex

θνθαΐλε

cocaine

θξνπξνπακίδην

cropropamide

θξνηεηακίδην

crotetamide

ιπζδεμακθεηακίλε

lisdexamfetamine

κεζακθεηακίλε(d-)

metamfetamine(d-)

κεζπιακθεηακίλε p-

methylamfetaminep-

κεζνθάξβην

mesocarb

κεθαηλνξέμε

mefenorex

κεθαηληεξκίλε

mephentermine

κνδαθηλίιην

modafinil

λνξθαηλνθζνξακίλε

norfenfluramine

πξελπιακίλε

prenylamine
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πξνιηληάλε

prolintane

θαηλεζπιιίλε

fenetylline

θαηλνδηκεηξαδίλε

phendimetrazine

θαηλνθακίλε

fencamine

θαηλνπξνπνξέμε

fenproporex

θαηληεξκίλε

phentermine

θαηλνθζνξακίλε

fenfluramine

θνληνπξαθεηάκε [4-θαηλπινπηξαθεηάκε

fonturacetam [4-phenylpiracetam

(θαξθεδόλε)]

(carphedon)]

θνπξθαηλνξέμε

furfenorex

Γηεγεξηηθφ ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηφ ην εδάθην, ζεσξείηαη Οπζία Δηδηθήο Αλαθνξάο.
β. Γηεγεξηηθά εκπίπηνληα ζηηο νπζίεο Eηδηθήο Aλαθνξάο:
αδξελαιίλε (επηλεθξίλε)****

adrenaline (epinephrine)****

αηζακηβάλην

etamivan

αηζπιακθεηακίλε

etilamphetamine

αηζπιεθξίλε

etilefrine

βελδακθεηακίλε

benzphetamine

δηκεζπιακθεηακίλε

dimetamfetamine (Dimethylamphetamine)

επηακηλόιε

heptaminol

εθεδξίλε***

ephedrine ***

ηζνκεζεπηέλην

isometheptene

θαζίλε**

cathine **

θαζηλόλε θαη παξάγσγά ηεο, π.ρ.

cathinone and its analogues, e.g.

κεθαηδξόλε, κεζεδξόλε θαη α-

mephedrone,

ππξξνιηδηλνβαιεξνθαηλόλε

methedrone, and α pyrrolidinovalerophenone

ιεβνκεζακθεηακίλε

levmethamfetamine

κεζπιελνδηνμπακθεηακίλε (ηελακθεηακίλε)

methylenedioxyamphetamine
(Tenamfetamine)

κεζπιελνδηνμπκεζακθεηακίλε

methylenedioxymethamphetamine

κεζπιεμαλακίλε (4-κεζπιεμαλ-2-ακίλε)

methylhexaneamine (4-Methylhexan-2-amine)

3-κεζπιεμαλ-2-ακίλε (1,2-

3-methylhexan-2-amine (1,2-

δηκεζπινπεληπιακίλε)

dimethylpentylamine)

5-κεζπιεμαλ-2-ακίλε (1,4-

5-methylhexan-2-amine (1,4-
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δηκεζπινπεληπιακίλε)

dimethylpentylamine)

κεζπιεθεδξίλε***

methylephedrine ***

κεζπινθαηληδάηε

methylphenidate

4-κεζπινπεληαλ-2-ακίλε (1,3-

4-Methylpentan-2-amine (1,3-

δηκεζπινβνπηπιακίλε)

dimethylbutylamine)

κεθινθαηλνμάηε

meclofenoxate

ληθαηζακίδην

nikethamide

λνξθαηλεθξίλε

norfenefrine

νθηνπακίλε

octopamine

νμηινθξίλε (κεζπινζπλεθξίλε)

oxilofrine (methylsynephrine)

παξαϋδξνμπακθεηακίλε

parahydroxyamphetamine

(πδξνμπακθεηακίλε)

(Hydroxyamfetamine)

πεκνιίλε

pemoline

πεληεηξαδόιε

pentetrazole

πξνππιεμεδξίλε

propylhexedrine

ζειεγηιίλε

selegiline

ζηβνπηξακίλε

sibutramine

ζηξπρλίλε

strychnine

ηνπακηλνεπηάλην

tuaminoheptane

θαηλαηζπιακίλε θαη παξάγσγά ηεο

phenethylamine and its derivatives

θαηλνβνπηξαδάηε

fenbutrazate

θαηλνθακθακίλε

fencamfamin

θαηλνκεηξαδίλε

phenmetrazine

θαηλνπξνκεζακίλε

phenpromethamine

θακπξνθαδόλε

famprofazone

ςεπδνεθεδξίλε*****

pseudoephedrine*****

θαηάιιεονπζίεοκεπαξφκνηα ρεκηθήδνκή ή παξφκνηα(εο) βηνινγηθή(έο) δξάζε(εηο).
Εκτός από:
-

θινληδίλε

-

παξάγσγα

ηκηδαδνιίνπ

γηα

ηνπηθή/νθζαικηθή

ρξήζε

θαη

απηέο

νη

νπζίεο

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληη-Νηφπηλγθ
γηα ην 2018: βνππξνπηφλε - bupropion, θαθεΐλε - caffeine, ληθνηίλε-nicotine, θαηλπιεθξίλε phenylephrine, θαηλπιν-πξνπαλνιακίλε - phenylpropanolamine, πηπξαδφιε - pipradol, ζπλεθξίλε
– synephrine (κε απαγνξεπκέλεο νπζίεο).
** Η νπζία θαζίλε-cathine απαγνξεχεηαη, φηαλ ε ζπγθέληξσζή ηεο ζηα νχξα είλαη κεγαιχηεξε απφ
5 κηθξνγξακκάξηα αλά ρηιηνζηφιηηξν.
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*** Οη νπζίεο εθεδξίλε - ephedrine θαη κεζπιεθεδξίλε - methylephedrine απαγνξεχνληαη, φηαλ
ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηα νχξα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 κηθξνγξακκάξηα αλά ρηιηνζηφιηηξν.
**** Γελ απαγνξεχεηαη ε αδξελαιίλε σο ζπζηαηηθφ ζθεπαζκάησλ γηα ηνπηθή αλαηζζεζία ή γηα
ηνπηθή ρνξήγεζε (π.ρ. ξηληθή, νθζαικηθή).
***** Η νπζία ςεπδνεθεδξίλε - pseudoephedrine απαγνξεχεηαη, φηαλ ε ζπγθέληξσζή ηεο ζηα
νχξα είλαη κεγαιχηεξε απφ 150 κηθξνγξακκάξηα αλά ρηιηνζηφιηηξν.
Ο7. ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ - NARCOTICS
Απαγνξεχνληαη ηα παξαθάησ λαξθσηηθά:
βνππξελνξθίλε

buprenorphine

δεμηξνκνξακίδην

dextromoramide

δηακνξθίλε (εξσίλε)

diamorphine (heroin)

κεζαδόλε

methadone

κνξθίλε

morphine

ληθνκνξθίλε

nicomorphine

νμπθσδόλε

oxycodone

νμπκνξθόλε

oxymorphone

πεληαδνθίλε

pentazocine

πεζηδίλε

pethidine

πδξνκνξθόλε

hydromorphone

θαηληαλύιε θαη παξάγσγά ηεο

fentanyl and its derivatives

Ο8. ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΔΙΓΗ – CANNABINOIDS
Απαγνξεχνληαη ηα αθφινπζα θαλλαβηλνεηδή:
ηα θπζηθά θαλλαβηλνεηδή π.ρ. θάλλαβηο, ραζίο, καξηρνπάλα
ηα ζπλζεηηθά θαλλαβηλνεηδή π.ρ. Γ9-ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (Γ9-tetrahydrocannabinol – THC) θαη
ηα θαλλαβηκηκεηηθά.
Εκτός από θαλλαβηδηφιε
Ο9. ΓΛΤΚΟΚΟΡΣΙΚΟΣΔΡΟΔΙΓΗ
Απαγνξεχνληαη φια ηα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, φηαλ ρνξεγνχληαη απφ ην ζηφκα, ην νξζφ,
ελδνθιεβίσο ή ελδνκπτθψο.
πκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά κε πεξηνξηδφκελσλ ζε:
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βεηακεζαδόλε

betamethasone

βνπδεζνλίδε

budesonide

θνξηηδόλε

cortisone

δεθιαδαθόξηε

deflazacort

δεμακεζαδόλε

dexamethasone

θινπηηθαδόλε

fluticasone

πδξνθνξηηδόλε

hydrocortisone

κεζπινπξεδληδνιόλε

methylprednisolone

πξεδληδνιόλε

prednisolone

πξεδληδόλε

prednisone

ηξηακθηλνιόλε

triamcinolone

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΙΔ Δ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ
1.

β - ΑΝΑΣΟΛΔΙ

Οη β-αλαζηνιείο απαγνξεχνληαη κφλνλ Δληφο Αγψλσλ, θαζψο θαη Δθηφο Αγψλσλ φπνπ
θαζνξίδεηαη, γηα ηα παξαθάησ αζιήκαηα.
Σνμνβνιία* (Γηεζλήο Όξγαλν Γηνίθεζεο Σνμνβνιίαο - WA)
Απηνθίλεην (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Απηνθηλήηνπ - FIA)
Μπηιηάξδν (Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Μπηιηάξδνπ - WCBS)
Βέιε (Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Darts – WDF)
Γθνιθ (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γθνιθ - IGF)
θνπνβνιή* (Γηεζλήο θνπεπηηθή Οκνζπνλδία – ISSF, Γηεζλήο Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή - IPC)
θη/ζθη ζε ρηφλη (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Υηνλνδξνκίαο - FIS) άικα ζθη, ειεχζεξεο θαη ρηνλνζαλίδα
Τπνβξχρηα αζιήκαηα (Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Τπνβξπρίσλ Αζιεκάησλ (CMAS)) ζε άπλνηα
ζηαζεξνχ βάξνπο κε ή ρσξίο πηεξχγηα, δπλακηθή άπλνηα κε θαη ρσξίο πηεξχγηα, άπλνηα ειεχζεξεο
θαηάδπζεο, άπλνηα Jump Blue, ζπνξ αιηείαο, ζηαηηθή άπλνηα, ζηνρνβνιή θαη κεηαβιεηνχ
βάξνπο άπλνηα.
*απαγνξεχεηαη επίζεο Δθηφο Αγψλσλ
πκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά κε πεξηνξηδνκέλσλ ζε:
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αθεβνπηνιόιε

acebutolol

αιπξελνιόιε

alprenolol

αηελνιόιε

atenolol

αεηαμνιόιε

betaxolol

βηζνπξνιόιε

bisoprolol

βνπλνιόιε

bunolol

εζκνιόιε

esmolol

θαξηενιόιε

carteolol

θαξβεδηιόιε

carvedilol

θειηπξνιόιε

celiprolol

ιαβεηαιόιε

labetalol

ιεβνβνπλόιε

levobunolol

κεηηπξαλνιόιε

metipranolol

κεηνπξνιόιε

metoprolol

λαδνιόιε

nadolol

νμπξελνιόιε

oxprenolol

πηλδνιόιε

pindolol

πξνπξαλνιόιε

propranolol

ζνηαιόιε

sotalol

ηηκνιόιε

timolol
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