MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT
NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET
HUNADO
Dr. Tiszeker Ágnes
Új trendek a dopping világában, és kihívások és aktualitások
a doppingellenes harcban

Államilag asszisztált szisztematikus doppingolás az orosz sportban /
orosz atléták és para-atléták kitiltása az Olimpiáról hacker támadás a
WADA ellen

„Irányított doppingolás Kenyában” (ARD Televízió –
Sunday Times)
WADA approved
Lab in Kenya:
Eldoret (2,100 m)








2001 és 2012 között minden harmadik érem tulajdonosa gyanús mintát
produkált (146 érem), ezek közül 55 aranyérem beleértve az Olimpiákat és a
világbajnokságokat is
Több mint 800 atléta valószínűsíthetően doppingolt (több, mint a fele orosz
sportoló, illetve 77 kenyai sportoló)
Oroszország a világ doppingközpontja, sportolóik 80 százaléka doppingol, a
2012-es Londoni Olimpián 18 érmet doppingoló kenyai sportolók nyertek (9
aranyérem)
A sportolók általában vérátömlesztéssel és EPO-val növelték a teljesítményüket
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) minden kenyai atlétát négy
évre eltiltatna, ha az országban nem történnek érdemi lépések a doppingolás
ellen (eddig 35 megbukott kenyai atléta)

Peking 2008 / London 2012




























ALIGULIZADA Elkhan (m) AZE Nandrolone
ANGELOVA Silviya (w) AZE Dehydrochloromethyl- testosterone, Nandrolone
DADASHBAYLI Dadash (m) AZE Nandrolone, Boldenone
GULIYEV Firidun (m) AZE Nandrolone
HRISTOV Valentin (m) AZE Nandrolone
ZAIROV Intigam (m) AZE Dehydrochloromethyl- testosterone, Nandrolone
NOVIKAVA Nastassia (w) BLR Dehydrochloromethyl- testosterone
VENSKEL Aliaksandr (m) BLR Dehydrochloromethyl- testosterone
VILLARROEL AGRAMONT Daniela Nicole (w) BOL Methandienone, Testosterone
MENDES Patrick Earth (m) BRA Dehydrochloromethyl- testosterone
DEMIREV Demir (m) BUL Stanozolol
ENEV Stoyan (m) BUL Stanozolol
FILEV Ivaylo (m) BUL Stanozolol
IVANOVA Maya (w) BUL Stanozolol
MANEVA Milka (w) BUL Stanozolol
MARKOV Ivan (m) BUL Stanozolol
MINCHEV Dian (m) BUL Stanozolol
MURADOV Asen (m) BUL Stanozolol
NAZIF Ferdi (m) BUL Stanozolol
NGUEN Nadezda-Mey (w) BUL Stanozolol
URUMOV Vladimir (m) BUL Stanozolol
WANG Jie (w) CHN Stanozolol
ZHOU Yue (w) CHN Methyltestosterone
ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda (w) COL Boldenone
ABDALLA Zeinab Khaled Mohamed (w) EGY Metenolone and its metabolite
GOGIA Davit (m) GEO Stanozolol

Re-testing 2016:
1100 újra-vizsgálat;
106 pozitív eset;
75 érem
visszavonása

NOB Végrehajtó Bizottsága
12 alapelv az erőteljesebb és független globális doppingellenes rendszer
érdekében
- WADA függetlensége (nemzeti érdekek, sportszervezetek, IOC)
- WADA szerepe: jogalkotás; országok megfelelőségi vizsgálata;
akkreditált laborok ellenőrzése; doppingellenes szervezetek
felülvizsgálata, ellenőrzése, átvilágítása; esetleges szankcionálása;
doppingellenes tudományos kutatási programok szervezése;
megelőzés és doppingellenes felvilágosítás
- Független Ellenőrzési Hatóság (International Testing Authority):
nemzetközi tesztelosztási terv sportágakra és szakágakra lebontva;
kiemelt sportversenyen induló sportoló  kvalifikációhoz kötött
meghatározott minimális mintavételi szám. Végrehajtó: NADO
- Büntetés, szankciók: kizárólag CAS (hatáskörök szétválasztása!)

WADA akkreditált laboratóriumok

Összesen

34

100%

Felfüggesztve 2016 óta

Európában

18

53%

7db (20,6%)

WADA TDSSA
Technical document for sport specific
analysis

„Compliance with the TDSSA is mandatory
under the WADA Code 2015”
Sport és sportág specifikus kötelező
kiegészítő vizsgálatok
(Erythropoesis Stimuláló Ágensek, hGH,
GH Releasing Factors)
A Minimum Level of Analysis (MLA) is
specified for the Prohibited Substances
within the scope of the TDSSA for each
sport/discipline, expressed as a percentage
of the total number of eligible Tests and
based on a Physiological Risk Assessment
of that sport or discipline.

WADA Tiltólista 2018.
S0

Egészségügyi hatóságok által humán terápiás használatra nem
engedélyezett szerek (új pszichoaktív kábítószerek, kísérleti szerek)

S1 BTK!

Anabolikus ágensek

S2 BTK!

Peptidhormonok, növekedési faktorok rokonvegyületek és
HIF aktivátorok:xenon, argon HIF stabilizátor: KOBALT! (B12 vitamin NEM)
mimetikumok

S3

Versenyen és versenyen kívül egyaránt tiltott!

Béta-2-agonisták HIGENAMINE! (zsírégetők, fogyókúrás szerek)
Terbutaline (Bricanyl) és fenoterol (Berodual) formoterol. Salbutamol (800ug/12h), salmeterol

S4 BTK!

Hormon- és Metabolikus módosítók inzulin, trimetazidine, meldonium
(Mildronate) – étrend-kiegészítők

S5

Vízhajtók és maszkírozó anyagok (glaukoma szemcseppek glycerol OK.)

S6

Stimulánsok

S7

Narkotikumok

S8

Cannabinoidok (150ng/ml) természetes és szintetikus THC:
marihuana, hasis / kannabimimetikumok: Spice

S9

Glükokortikoidok (monitoring program)

M1-M3
2017. 11. 22.

P

Csak versenyen tilos

A vér és a vér alkotóelemeinek manipulációja; kémiai és fizikai
manipulációk; géndopping (intravénás infúzió 100ml/12 óra - vaspótlás)

Alkohol; Béta blokkolók – csak egyes sportágak (CMAS)

A DOPPINGELLENŐRZÉS JÖVŐJE













Célcsoport: kiemelt sportesemények előtt (Olimpia, VB) kötelező nemzeti
szűrőprogram NADO / NOC / IF átvilágítása
Compliant audit – minden ország átvilágítása: non-compliant / fully compliant
WADA akkreditált laborok átvilágítása
„No needle policy” széleskörű bevezetése
Intelligens tesztprogram – sportágak élettani szempontból való kockázat
felmérése (target testing) – sportág specifikus analízisek (TD2017SSA)
Holléti információk naprakész ellenőrzése – szigorúbb szankcionálás
Gyógyászati mentesség (TUE) engedélyek szigorítása / ellenőrzése (WADA)
Táplálék-kiegészítők veszélye: FELVILÁGOSÍTÁS / Étrend-kiegészítőket
bevizsgáló állami labor = Sport-táplálkozástudományi Központ (TE)
Nem analitikai doppingvétségek (intelligence and
investigation)
HUNADO-ORFK együttműködés
HUNADO Biológiai Útlevél Program: 2014-ben
implementálás, 2015-01-01 óta adatgyűjtés (2 pozitív)
Long term storage: minták hosszú távú tárolása;
újra-vizsgálatok évente nemzeti szinten is

Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket!

