
 

ABP UYGULAMASI İLE İLGİLİ SORULAR-CEVAPLAR  (2) 

1-) TÜM NUMUNELER VE PASAPORTLAR BİR APMU (VEYA İLGİLİ LABORATUVAR) TARAFINDAN 

MI DEĞERLENDİRİLMEK ZORUNDADIR? 

Tüm Atipik Pasaport Bulguları (ATPF'ler) uygun yöntemlerle takip edilerek değerlendirilmelidir. (örn; 

IRMS, uzman değerlendirmesi, ileri testler) Atipik olmayan Pasaportlar için değerlendirilecek pasaport 

sayısının genel test dağılım planlamasının bir parçası olarak, risk değerlendirmesi ve mevcut 

kaynaklara uygun olması tavsiye edilmektedir. Dopingle mücadele kurumları ve laboratuvar APMU'ları 

arasındaki sözleşmeler, beklenen pasaport incelemesi sayısı ve kapsamı temelinde müzakere 

edilmelidir. 

2-) “ATİPİK” STEROİD PASAPORTU (ATPF) NE DEMEKTİR? 

Bir Steroid Pasaportu,  zaman yayılan T / E profili veya belirli bir T / E değerinin, Adaptif Model 

tarafından hesaplandığında normal fizyolojik dalgalanmaların bir sonucu olması muhtemel 

olmadığında atipik olarak kabul edilir. Tek başına T / E'den başka diğer değişkenlere (örn., A / T, 

androsteron / testosteron)  dayanan bir ATPF'nin bildirilmesini sağlamak için çalışmalar devam 

etmektedir. 

3-) PASAPORT'DAN DOĞRUDAN BİR TERS ANALİTİK BULGU (AAF) ELDE EDİLEBİLİR Mİ VE 

EĞER EDİLİRSE NE YAPILACAKTIR? 

Hayır, elde edilemez. Ancak böyle bir ATPF durumunda, İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS) 

analizini içeren bir doğrulama prosedürü, numuneyi analiz eden laboratuvar tarafından otomatik 

olarak gerçekleştirilecektir. 

Eğer IRMS pozitif ise (yani, steroidin vücutta üretilmeyip, dışarıdan alındığı ortaya konur ve ATPF 

doğrulanırsa), analizin sonucu pozitif olur; sonuçların yönetiminden sorumlu olan otorite AAF sürecini 

başlatır.  

4-) IRMS SONUCU NEGATİF VEYA YETERSİZ İSE NE OLACAKTIR?  

IRMS sonucu negatif veya yetersizse (yani, steroidin dış kaynaklı olduğu doğrulanamıyorsa), Pasaport 

Sorumlusu’nun APMU'su bir uzman incelemesi istemelidir. APMU, daha sonra alınacak önlemleri 

belirleyecektir (örn; daha fazla test yapmak, disiplin soruşturması açmak, vb.). 

5-) SONUÇLARIN YÖNETİMİ YETKİSİ (RMA) NE DEMEKTİR? 

Bir “pozitif” IRMS'ye (AAF) sonucu ortaya çıkan Atipik Pasaport için sonuçların yönetimi işlemi, klasik 

bir ters analitik bulgu için yapılanlarla aynıdır. IRMS'in negatif veya sonuçsuz olduğu, bu yüzden 

sporcu pasaportunun uzman incelemesine tabi tutulduğu ve sonuçta sporcunun muhtemelen doping 

yaptığının belirlendiği durumlarda, sonuçların yönetimi işlemi, testten önce tüm sporcular için 

belirlenmiş olan Pasaport Sorumlusu tarafından yürütülecektir. 

6-) BİR DOPİNGLE MÜCADELE KURUMU, BİR TEST NUMUNESİ İÇİN ATPF RAPOR EDİLMEDEN, 

IRMS ANALİZİ YAPTIRABİLİR Mİ? 

Evet, ATPF'nin olmamasına rağmen, dopingle mücadele kurumu tarafından IRMS analizi talep edilen 

durumlar olabilir. Bu, laboratuvar veya APMU'nun önerileri veya istihbarat sonucu elde edilen bilgiler 

sebebiyle olabilir. Özet olarak, Adaptif Model bir ATPF'yi ( atipik pasaport bulgusu) ve zorunlu bir IRMS 

analizini tetiklese de, herhangi bir zamanda da IRMS analizi yapılabilmektedir. 



7-) 1 OCAK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA DEĞİŞTİRİLEN IRMS ANALİZİ ÖN KOŞULLARI NELERDİR? 

1 Ocak 2014 itibariyle laboratuvarlar, yalnızca T / E oranının 4:1 den büyük olmasına güvenmek yerine, 

artık Adaptive Model tarafından bulunan her ATPF için bir Onaylama Prosedürü’nü ( IRMS analizi dahil) 

otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bu onay analizi, IRMS analizinin 1 Ocak 2014'ten önce dışarıdan 

alıma ait kanıt göstermediği durumlarda (yani, sporcunun 2014 öncesi numunelerde doğal olarak 

yükselmiş bir T / E oranına sahip olup olmadığına bakılmaksızın) otomatik olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Adaptif Modelin uygulanması, temiz sporculardan toplanan numunelerin IRMS analizlerinin sayısını 

en aza indirerek, aynı zamanda steroid dopingine karşı duyarlılığı en üst düzeye çıkararak atipik 

profillerin verimli bir şekilde taranmasını sağlamaktadır. 

Laboratuvar analiz sonuçları, sporcunun Pasaport’unda yer almaz ve herhangi bir sebepten dolayı 

Adaptif Model tarafından işlenemezse, örneğin ADAMS'a doping kontrol formunun girilmemiş olması 

gibi, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin yerine getirildiği durumlarda IRMS analizi gerçekleştirilir; 

• T / E (testosteron / epitestosteron) oranı 4.0'dan büyük olması; 

• T veya E konsantrasyonu erkeklerde 200 ng / mL'den büyük veya kadınlarda 50 ng / mL'den daha 

büyük olması; veya 

• Aynı analizde hem A (androsteron) veya Etio (etiyokolonolon) konsantrasyonunun her iki cinste 

10,000 ng / mL'den daha büyük olması hem de erkeklerde A/Etio oranının 0.4'ten düşük veya her iki 

cinste 4'ten büyük olmasının birlikte görüldüğü durumlarda.  

8-) BİR SPORCUDA, 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN ÖNCE SÜREKLİ YÜKSEK T / E ORANI VARSA, BU 

TARİHTEN SONRAKİ İLK İDRAR NUMUNESİ BÜYÜK OLASILIKLA ‘’ŞÜPHEKİ PROFİL’’ 

GÖSTERECEKTİR, BU DURUMDA DA IRMS YAPILACAK MIDIR? 

Evet. Sağlam bir steroid pasaport oluşturmak için, bu ilk örneğin IRMS için gönderilmesi tavsiye 

edilmektedir. Bu, yüksek T / E oranlarının bu tür durumlarda gerçekten doğal sebeplerden 

kaynaklandığını gösterecektir. Takip eden örnekler için, bu sporcuların kendi T / E oranına dayalı 

olarak adaptif model uygulanacak ve IRMS analizine gerek kalmayacaktır. 

Eğer Test Otoritesi konfirmasyonun gerekli olmadığına karar verirse (yüksek bir T / E oranı ve yüksek 

T / E oranına sahip bir numune üzerinde en az bir negatif IRMS prosedürü oluşturan sağlam kanıtlara 

dayanarak), şüpheli numunelerin ileri bir gelecekte yapılacak olası analiz için saklanması 

önerilmektedir. Laboratuvar, numunenin ADAMS raporunu, Test Otoritesi'nin Onay Prosedürü’nün 

gerekli olmadığını ve bu kurum tarafından yapılan açıklamayı dikkate aldığını belirten bir yorum ile 

güncelleyecektir. 

9-) ALKOL KULLANIMI İLE İLGİLİ İDRAR NUMUNESİ ALIM İŞLEMLERİ İÇİN ÖZEL BİR 

GEREKLİLİK VAR MIDIR? 

Doping Kontrol İstasyonları’nda alkol bulundurulması veya Doping Kontrol Görevlisi tarafından 

sporculara önerilmesi tavsiye edilmemektedir. Ayrıca,  istasyonda sporcu tarafından alkol tüketilip 

tüketilmediğine dair ibarelerin Doping Kontrol Formu’na yazılmasına da gerek yoktur. 

  



10-) ABP (SPORCU BİYOLOJİK PASAPORTU) REHBERİ 5.0'DA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER VARDIR? 

Revize ABP Rehberinde önemli değişiklikler şunlardır; 

 - Pasaport Sorumlusu kavramını resmi olarak getirmek; 

 - Teknik Doküman 2014EAAS'ı güncellemek  

- yeni TD2014EAAS ile uyumlu olacak diğer teknik belgeleri güncellemek. 

Rehberde yapılan değişiklikler mevcut paylaşım sözleşmesini etkilemeyecektir. 

11-) WADA AKREDİTE OLMAYAN LABORATUVARLAR(KLİNİK VEYA ÖZEL LABORATUVARLAR) 

ABP İÇİN KULLANILABİLİR Mİ? 

ABP'nin bir parçası olarak yapılan kan analizi; numune alımı, numunenin nakli ve laboratuvar 

analizindeki katı protokollere göre standart bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Klinik veya özel 

laboratuvarlar gibi diğer ortamlarda analiz için kullanılan protokoller, WADA tarafından akredite 

edilmiş laboratuarlarda kullanılanlardan farklı olabilir ve bu nedenle aynı olmayan sonuçlar verebilir. 

Bu nedenle, WADA tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından analiz edilmeyen veya alım 

ve nakil için ABP teknik protokollerine uymayan örnekler Sporcu Biyolojik Pasaportu’na dahil 

edilmemektedir. 
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