
GÜNCEL: DOPİNG KONTROL KİTLERİ DEĞİŞİYOR MU? 

        Berlinger Doping Kontrol Kitleri ile İlgili WADA Güncellemesi 

    9 Mart'ta yayınlanan basın açıklamasının ardından, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), küresel 

doping kontrol programlarının bütünlüğünü korumayı amaçlayan paydaşlarına geçen hafta, Berlinger 

Special AG firmasının, yeni ürettiği insan doping kontrol kitlerinin üretimini durdurma ve piyasada mevcut 

bulunanları da geri çekme niyetinde olduğunu duyurmuştur. 

   Son bilgilere göre; 

  Berlinger firmasının elinde 3-6 ay arasında yetecek stok mevcuttur. 

  WADA bugüne kadar, herhangi bir akredite laboratuvar, Dopingle Mücadele Kurumu (ADO) veya 

numune alım kurumundan, dondurulma işlemi sonrasında Berlinger şişelerinde kırıklar oluştuğu hakkında 

herhangi bir rapor almamıştır. 

  WADA, Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları Enstitüsü (iNADO) ve bazı Dopingle Mücadele 

Kurumları ile işbirliği yaparak, alternatif numune alma kitleri üretmek için aktif olarak araştırmalar 

yapmaktadır. 

 Bu amaçla 7 Mart'ta, yeni bir idrar numunesi kiti geliştiren ve doping kontrol kiti üreticisi olan 

Versapak ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Versapak bazı Dopingle Mücadele Kurumları’na, 

WADA akredite bir laboratuarın temsilcilerine, bazı Doping Kontrol Görevlileri’ne ve WADA'ya bir prototip 

sunmuştur. Versapak katılımcılardan, Nisan 2018'de üretimine hazırlandığı prototip kit hakkında geri 

bildirimler almıştır. Bu konuda daha detaylı bilgi Versapak’ın web sitesinde yer almaktadır. 

 WADA ayrıca yeni numune alma ekipmanlarının geliştirilmesinin çeşitli aşamalarında bulunan üç 

başka firma ile de ön görüşmeler gerçekleştirmiştir: 

1-) ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) ve Büyük Baseball Ligi Kurumu işbirliği ile geliştirilen Güvenli 

Doping Kontrolü (detaylı bilgi WADA web sitesinde mevcuttur);  

2-) Sab Roger Sabat ve Monika Egli tarafından temsil edilen LOCKCON (detaylı bilgi WADA web sitesinde 

mevcuttur); 

3-) Prof. Arne Ljungqvist Dopingle Mücadele Vakfı (detaylı bilgi WADA web sitesinde mevcuttur); 

 Bu dört şirket ve bazı dopingle mücadele kurumları, 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında Lozan'da 

yapılacak olan WADA Sempozyumu'nda hazır bulunacaklar ve dopingle mücadele kurumları temsilcileri, 

bu firmaların ürünleri ve üretim zamanları ile ilgili daha fazla bilgi alabilme şansına sahip olacaklardır. 

 Bu konuyla ilgili özel bir gündem maddesi, 22 Mart'ta WADA Sempozyumu'nun ikinci gününün 

gündemine yeni bir güncellemenin sağlanması için eklenmiştir. 

 WADA, doping kontrol sürecinin bütünlüğünü koruyacak çözümler bulabilmek için diğer 

potansiyel üreticiler de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflardan bilgi toplamaya devam etmektedir. 

Önemli hatırlatmalar; 

    19 Ocak'ta WADA, Almanya'nın Köln kentinde bulunan WADA akredite laboratuvarının, Eylül 2017'de 

Berlinger tarafından piyasaya sürülen yeni nesil “BEREG-KIT Geneva” nın güvenlik şişelerinin, potansiyel 

olarak delil bırakmadan elle açılabileceğini iddia ettiğini bildirmişti. 

Köln Laboratuvarı’nın, numune şişesindeki bu potansiyel bütünlük riski konusundaki uyarısında sonra, WADA 

hemen bir soruşturma başlattı ve gerçekleri ortaya çıkarmak için laboratuvara ve Berlinger ile temasa geçti. 



 WADA 27 Ocak'ta, konuyla ilgili soruşturmanın ön sonuçlarının yakında alınacağını ve doping kontrol sürecinin 

bütünlüğünü korumak için ADO'lara ve laboratuvarlara uygun önlemlerin alınmasını önerdiğini açıkladı. 

WADA, uygulanan test protokollerini ve sonuçlarını elde edebilmek için üretici firmayı takip etmeye devam etti. 

WADA, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 'BEREG-KIT Cenevre' güvenlik şişelerinin bir kısmının, kurcalama kanıtı 

olmaksızın (donmuş olsun veya olmasın; başlangıçta sadece donmuş şişelerin şüpheli olduğu düşünülmekte idi) 

elle açılmaya duyarlı olduğunu doğruladığını açıkladı. 

WADA, tüm dünyadaki tüm ADO'ları ve WADA tarafından akredite edilmiş laboratuvarları, en son durum 

hakkında bilgilendirdi ve Berlinger'in 2016 şişe modelini kullanmaya devam etmelerini tavsiye etti. 

2 Mart'ta, Berlinger firmasının bir müşterisinden aldığı geri bildirimlerde, bazı şişelerinin bütünlüğü konusunda 

yeni endişeler ortaya çıktığını ve inceleme başlattığını bildirmiştir. Özellikle müşteri, dondurulmuş haldeki bazı 

şişelerin kırıldığını bildirmiştir. Bu kırılma esas olarak üretimi durdurulan “BEREG-KIT Geneva” modelinde 

oluşmakta idi. 
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