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Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Nemzetközi Doppingellenes Szervezet, a WADA közzétette a 2oo7-ben elvégzett vizsgálatok
eredményeit.
A következőkben ezt ismertetjük, elöljáróban pedig azt a megjegyzést tesszük közzé, amelyet a
szervezet a jelentéshez csatolt: A jelentésben szereplő pozitív vizsgálati eredmények nem
összetévesztendők a megállapított vagy szankcionált doppingvétségekkel. A pozitív vizsgálati
eredmény a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat definíciója szerint, laboratóriumból vagy egyéb
a WADA által elfogadott vizsgálati intézményből származó jelentés, amely a laboratóriumokra
vonatkozó nemzetközi előírásoknak és a vonatkozó technikai dokumentációnak megfelelően egy
mintában tiltott anyagot, vagy annak metabolitját, vagy markerét (beleértve endogén anyagok
megemelkedett szintje) illetőleg tiltott módszer alkalmazását mutatja ki. Ezek a számok nem
feltétlenül azonosak a szankcionált esetekkel, mivel a jelentésben megadott adatok olyan
eredményeket tartalmazhatnak, amelyek a gyógyászati célú mentesség szerinti jóváhagyatási
eljáráson átestek.
Néhány pozitív vizsgálati eredmény, továbbá egybeeshet az ugyanazon a sportolón elvégzett
többszörös mérések eredményeivel, mint pl. tesztoszteron tárgyában végzett longitudinális
tanulmányok esetében. /A WADA jelentés szószerinti fordítása /
A 2007-es esztendőben az olimpiai sportágak versenyzői körében, összesen 174 483 mintát
analizáltak az akkreditált doppinglaboratóriumokban, ezek közül 3375 A minta bizonyult
pozitívnak, ami az esetek 1.93 %-a.
Összehasonlításként:
2003-ban 113.559,
2004-ben 128 591,
2005-ben 139.836,
2006-ban 156. 886 mintát vettek le az ellenőrök világszerte.
A pozitív vizsgálati eredmények így alakultak:
2003: 1707,
2004: 2145,
2005: 2958,
2006: 2915,
2007: 3375.

Utóbbi számok százalékban annyit jelentenek, hogy a 2003-beli 1.50%, 2007-re 3.78 %-ra
emelkedett (A nem olimpiai sportágak esetében ez az emelkedés 1.97-ről, 2.08 %)
A világban összesen 33 doppinglaborban analizálják un. akkreditált laborban - a levett mintákat.
Ezek eredményeiből néhány adat: Sydney-ben 7457 minta közül 134-et találtak pozitívnak, ez
1.80%. A Bécs melletti Seibersdorfban itt vizsgálják a MACS által levett mintákat is 4595 esetben
vizsgálódtak, 94 pozitív mintát találtak, 2.05 %. Párizsban 9.167 mintát analizáltak, 461 pozitív
volt, ez az esetek 5.03 %-a. Prágában 1826 esetből 1oo volt pozitív, ami 5.48 %.
A legtöbb vizsgálati anyagot a kölni és a római labor fogadta be. Előbbi 13.313, utóbbi pedig 10.
903 esetben vizsgált, 269 és 269 pozitív esettel, ami 2.02 ill. 2.47 %-ot jelent a teljes listáról.
Érdekes, hogy Los Angelesben és Salt Lake Cityben, összesen majdnem 50.000 mintát vizsgáltak,
38. 35o és 10.439 es megoszlásban. Los Angelesben 440, Salt Lake Cityben pedig 80 pozitív mintát
találtak. (1.15 és 0.77 %).
Az utolsó bekezdésben ismertetett adatok az olimpiai és a nem olimpiai sportágak összesített
adatokat tartalmazza.
Ugyanez az olimpiai sportágakban a következő adatokat tartalmazza:
Sydney:
4.391 minta
69 pozitív 1.57 %
Seibersdorf : 4.083 minta
83 pozitív 2.03 %
Prága :
1.489 minta
64 pozitív 4.30 %
Párizs :
7.826 minta
383 pozitív 4.89 %
Köln:
11.587minta
210 pozitív 1.81 %
Róma:
9.933 minta 239 pozitív 2.41%
Los Angeles. 21.534 minta 291 pozitív 1.35%
Salt Lake City : 2.779 minta
17 pozitív 0.61%
A hatóanyagokat tekintve, az anabolikus szerek adják a pozitív minták 47.9 %-át, pontosan 2,322
esetet.
Élénkítő szerekkel 793-an buktak le, ez 16.4 %-a az összes vizsgált mintának, bétablokkolót 27- en
használtak (0.6 %) az oxigén ellátást 3-an akarták tiltott módon fokozni, narkotikumokat pedig 21en használtak (0.4 %).
Az anabolikus szerek közül legtöbben -1.607-en tesztoszteronnal próbálkoztak, ugyanakkor azt is
érdemes megjegyezni, hogy az anabolikus szerek a legnépszerűbbek , összesen 2.322-en buktak le
ezek használatával. Hormonokat, illetve hormonszerű anyagokat 41-en használtak.
Az élénkítőszerek sorában az amphetamine a legnépszerűbb , 430 alkalommal találtak versenyző
szervezetében, míg kokainnal 101-en próbálkoztak.
Ephedrine-nel 50-en próbálkoztak az olimpia és a nem olimpiai sportágak képviselői közül.
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