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H Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA), στα πλαίσια της αποστολής της για την
προστασία των αθλητών από τον κίνδυνο να βρεθούν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ
χωρίς πρόθεση, ανακοινώνει ότι, σε δύο διαφορετικά προϊόντα που κυκλοφορούν ως
συμπληρώματα διατροφής ανιχνεύτηκε, για πρώτη φορά, ο εκκλυτικός παράγοντας
της αυξητικής ορμόνης (Growth-Hormone-Releasing Peptide-2, GHRP-2) μια ουσία
που, η χρήση της ως φάρμακο, βρίσκεται ακόμη σε στάδιο μελέτης.

Η ουσία GHRP-2, ως ένας παράγοντας έκκλυσης της αυξητικής ορμόνης (hGH), ανήκει
στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ
(WADA) και η χρήση της από Αθλητές μπορεί να προκαλέσει θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο
ντόπινγκ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας εκκλυτικός
παράγοντας μιας ορμόνης ανιχνεύεται σε συμπλήρωμα διατροφής, δίνοντας μια νέα
διάσταση και προοπτική στον αγώνα κατά του ντόπινγκ, τόσο από τη σκοπιά των
συμπληρωμάτων διατροφής, όσο και της αναλυτικής σκοπιάς.
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συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν την ουσία GHRP-2 προκαλεί σοβαρές ανησυχίες
για την προστασία της υγείας των αθλητών. Η ουσία GHRP-2 βρίσκεται ακόμη στο στάδιο
των κλινικών δοκιμών που σημαίνει ότι οι αρμόδιες φαρμακευτικές αρχές δεν έχουν πεισθεί
για την ασφάλεια ή/και την αποτελεσματικότητα της ουσίας αυτής.
Το πρώτο προϊόν στο οποίο ανιχνεύτηκε η ουσία GHRP-2, κυκλοφορεί με τη μορφή δισκίων
και αγοράστηκε στην Κύπρο από την Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ, ενώ το δεύτερο, σε
υγρή μορφή, κατασχέθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες της Κυπριακής Αρχής ΑντίΝτόπινγκ, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και της Αστυνομίας. Τα
πιο πάνω προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε πολλές άλλες
χώρες του κόσμου.
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Η ταυτοποίηση και η ποσοτικοποίηση της ουσίας GHRP-2 σε συμπληρώματα διατροφής
έγινε από επιστήμονες του Center for Preventive Doping Research/ Institute of
Biochemistry, German Sport University στη Κολονία, Γερμανίας με την στήριξη του
Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, του Manfred Donike Institute και της Κυπριακής
Αρχής Αντί-Ντόπινγκ.
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