INFORMARE  MELDONIUM

30 iunie 2016

Dragi parteneri,
În data de 13 aprilie 2016, Agenția Mondială AntiDoping (WADA) a emis în atenția partenerilor o informare cu privire la
MELDONIUM. Această informare vă oferea clarificări legate de includerea MELDONIUM în Lista Interzisă. Documentul aviza
totodată că se comandaseră1 studii de excreție suplimentare și cuprindea îndrumări cu privire la Gestionarea Rezultatelor și
Procedura Disciplinară de urmat.
În această săptămână, WADA a primit rezultatele unora dintre studiile de excreție comandate, ceea ce ne permite să emitem prezenta
formă actualizată a îndrumărilor cu privire la Gestionarea Rezultatelor și Procedura Disciplinară pentru cazuri legate de
MELDONIUM. În timp ce alte studii de excreție sunt încă în curs, și nu sunt făcute publice la acest moment, rezultatele acestor prime
studii permit WADA să ofere îndrumări pentru situațiile în care sportivii susțin că substanța a fost utilizată înainte de 1 ianuarie 2016;
Ca mod de operare, din rațiuni de eficiență, WADA nu efectuează studii de excreție înainte de a include o substanță în Lista
Interzisă. Aceste informații sunt în general furnizate de producător. În cazul MELDONIUM, nu sau furnizat informații cu privire la
exrecția urinară.
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îndrumările sunt determinate de Data de Prelevare a Urinei și Concentrația Urinară de MELDONIUM identificată în proba unui
sportiv.

Data Prelevării Urinei: de la 1 ianuarie la 29 februarie 2016
Concentrația

> 15 µg /mL

< 15 µg /mL și > 5 µg /mL

Procedura uzuală de
gestionare a
rezultatelor

Procedura uzuală de gestionare a rezultatelor,
organizațiile antidoping pot solicita sprijinul
WADA pentru a facilita examinarea și
interpretarea științifică.

< 5 µg /mL

de urină
Acțiune





În absența altor dovezi care să indice
utilizarea în data de sau după 1 ianuarie
2016, se poate pronunța o decizie de
nevinovăție.
În absența altor dovezi care să indice
utilizarea după 29 septembrie 2015, nu se
descalifică rezultatele (vezi mai jos).

Data Prelevării Urinei: de la 1 martie la 30 septembrie 2016
Concentrația

> 5 µg /mL

< 5 µg /mL și > 1 µg /mL

Procedura uzuală de
gestionare a
rezultatelor

Procedura uzuală de gestionare a rezultatelor,
organizațiile antidoping pot solicita sprijinul
WADA pentru a facilita examinarea și
interpretarea științifică.

< 1 µg /mL

de urină
Acțiune





În absența altor dovezi care să indice
utilizarea în data de sau după 1 ianuarie
2016, se poate pronunța o decizie de
nevinovăție.
În absența altor probe cu privire la
utilizare după 29 septembrie 2015, nu se
descalifică rezultatele (vezi mai jos).

Data Prelevării Urinei: după 30 septembrie 2016
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Concentrația

Peste limita de detecție

de urină

( ̰
100 ng /mL sau
peste)

Acțiune

Procedura uzuală de
gestionare a
rezultatelor

În rezumat, acestea sunt implicațiile pentru concentrațiile urinare de MELDONIUM:


sub 1 µg /mL, pentru probe prelevate în data de sau înainte de 30 septembrie 2016, gestionarea rezultatelor se poate efectua și
se poate pronunța o decizie de nevinovăție, dacă nu există alte dovezi care să indice utilizarea de MELDONIUM în data de sau
după 1 ianuarie 2016.



între 5 și 15 µg /mL, pentru probe prelevate în data de sau înainte de 29 februarie 2016, și concentrații între 1 și 5 µg /mL
pentru probe prelevate între 1 martie și înainte de 30 septembrie 2016, organizațiile antidoping pot contacta Departamentul
Științific al WADA la Science@wadaama.org pentru sprijin în facilitarea examinării și interpretării științifice.



peste 0.1 µg /mL (sau 100 ng /mL), pentru probe prelevate după 30 septembrie 2016, se poate efectua procedura uzuală de
gestionare a rezultatelor în conformitate cu Codul Mondial AntiDoping și reglementările organizațiilor antidoping relevante.
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în considerarea rezultatelor studiilor, nu se poate exclude că, în doze foarte mici, așa cum este indicat în tabelul de mai sus,
utilizarea de MELDONIUM ar fi putut surveni înainte de publicarea Listei Interzise de către WADA în 29 septembrie 2015. În
aceste circumstanțe speciale, WADA ar considera acceptabil ca rezultatele unui sportiv să nu fie descalificate sau să fie
reinstituite, în absența altor dovezi care să indice că MELDONIUM a fost utilizat după 29 septembrie 2015.

În final, Densitatea Specifică ar trebui luată în considerație pentru a corecta concentrația probelor (corectate la 1.020) în cazurile în
care corecția ar fi mai favorabilă sportivului.
Sperăm că aceste îndrumări vor fi utile tuturor organizațiilor antidoping care gestionează cazuri legate de MELDONIUM.
Cu aleasă considerație,
Agenția Mondială AntiDoping
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