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Determination of doping agents in racing horses by the ELISA

Summary: Serum samples from postrace and non-racing horses were
collected and the analyses of 11 doping agents (Phenylbutazone, Furosemide,
Rezerpine, Morphine, Procaine, Etorphine, Butorphanol, Clenbuterol, Pentazo-
cine, Dexamethasone, Fentanly) were carried out using EL/SA and the detec-
tion limits of these substances were determined. A total of 26 post-race serum
samples of racing horses collected from various races in the 1993 season were
analysed for the presence of doping agent. The rate of doping detection was be-
tween 4% and 27%. Samples were also analysed in Germany by Gas Chroma-
tography Mass Spectrometry.

Özet: Yarış sonrası ve yarış dışı atların serum numuneleri toplanarak,lI
doping maddesinin (Phenylbutazone, Furosemide, Rezerpine, Morphine, Pro-
ca ine, Etorphine, Butophanol, Clenbuterol, Pentazocine, Dexamethasone, Fen-
tanly) EL/SA ile analizleri yapılmış ve deteksiyon limitleri tayin edilmiştir. 1993
yarış döneminde çeşitli yarışlarda 26 yarış atından yarış sonrası serum örneği
toplanarak doping maddelerinin analizleri yapılmıştır. Pozitiflik yüzdesi %4-27
arasında saptanmıştır. Numuneler Almanya'da da Gas Kromotograji Kütle
Spektrometresi ile analiz edilmiştir.

Giriş

Organizmanın gucunu yapayolarak ve
kural dışı bir şekilde artırmak amacı ile kullanı-
lan uyarıcı maddeler doping olarak tanımlan-
maktadır (I 2, 14, i9). Uluslararası Binicilik Fe-
derasyonu (FEI), yarışıarda yer alacak atların
sağlıklı olmalarını ve kendi kalıtsal güçleri ile
yarışmaları gerektiğini bildirmektedir (I). Za-
rarlı yan etkileri yanında yarış koşullarına aykı-
rı olduğu için doping yapılmasını önlemek ve
her geçen gün sayıları çoğalan, performans artı-
rıcı yapay yollara başvurmayı engellemek için
bugün dünyada bu maddelerin uygulanması ile
ilgili kurallar mevcuttur; Bazı ilaçlar için belli
tolerans sınırları konulmuştur (5, 17, 2l). Örne-
ğin; Salisilik asit idrarda 750 'g/ml, plazmada
6.5 'g/ml maksimum konsantrasyonu geçme-
meHdir (l). Zaman kuralına göre ise belli ilaç-
lar yarıştan önce kullanılmazlar; Örneğin Pro-
kain yarıştan önce 7 gün verilmemelidir. Ancak

bu kuralın uygulanıp uygulanmadığını denetle-
rnek çok zordur (5, 17, 19, 2l). Bazı maddele-
rin deteksiyonu çok pahalı veya zor olacağın-
dan dikkate alınmamaktadır (5, 12, 19).
İngiltere, Kanada ve Avustralya da hiçbir vücut
sıvısında herhangi bir ilaç kalıntısı bulunmaya-
cak kuralı uygulanmaktadır; Bu ülkelerde belli
ilaçlar için vücuttan uzaklaşma süreleri bellidir
(5, 17,21).

Ülkemizde at yarışıarı için bir doping yö-
netmeliği bulunmakta ise de (3) bilimsel geliş-
melere ve hızla gelişen ilaç endüstrisine yönet-
meliği, ya da ilaçları yönetmeliğe uydurmak
pek mümkün olarnamaktadır. Ozellikle Batı
standartları içerisinde bundan söz etmek müm-
kün değildir. Ülkemizde yasal düzenlemelerle
yürütülen at yarışıarında doping kontrolü,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı ilgili ku-
ruluşlarca yapılmakta, Binicilik Federasyonun-
ca yapılanlarda böyle bir kontrol sözkonusu ol-
mamaktadır.
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Tablo i. Çeşitli doping maddeleri için ELlSA ile pozitif
serum örneklerinin deteksiyon limitleri (n: 20).

Table i.Dt:tection limits of various doping agents of posi-
t~ye serum samples by ELlSA (n: 20).

Bulgular

Doping maddeleri için ELlSA ile pozitif
serum örneklerinin deteksiyon limitleri Tablo
l'de verilmiştir. Sonuçlar 0-0.75 'g/ml arasında
değişmektedir.

Yarış sonrası atlarda serum doping madde-
lerinin ELlSA ile değerlendirilmesi Tablo 2'de
verilmiştir. Pozitiflik yüzdesi %4 ile %27 ara-
sında saptanmıştır. Onbir doping maddesinin 9
tanesi ELlSA ile pozitif bulunmuştur. Teyid
amacı ile Almanya ya gönderilen örneklerden
sonucu alınanlardan Fenilbutazon pozitif (+)
bulunmuştur.

Iışma ile ülkemiz konkurhipik yarış atlarında
doping maddelerinin deteksiyon limitlerinin
tesbiti, diğer ülkelerde olduğu gibi yasak olan
doping maddelerinin kullanılıp kullanılmadığı-
nın araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Binicilik Fedarasyonu' nun 1993 yarış
programı çerçevesinde yapılan yarışmalarda
konkurhipik yarış atlarından yarış sonrası 26
serum örneği toplandı. Bunlarda II doping
maddesinin (Fenilbutazon, Furasemid, Rezer-
pin, Morfin, Procain, Etorphin, Butarfenol,
Clenbuterol, Pentazosin, Dexamethazon, Fenta-
nil) analizleri yapıldı. Ayrıca yarış dışı 20 kon-
kurhipik yarış atından da serum örnekleri topla-
narak belirtilen doping maddeleri için analizleri
yapılarak deteksiyon limitleri tesbit edildi.

Doping maddelerinin analizleri hazır kitler
(ELlSA Technologies Lexington KY) kullanıla-
rak Enzimimmunoassay ile yapılmıştır. Aynı
örnekler Almanya'ya da gaz kromatografi kütle
spektrometresi (GC-MS) ile analiz için gönde-
rilmiştir (9).

Belçika' da i966- i982 yılları arasında ya-
pılan doping analizlerinde; i966- i972 periyo-
dunda daha çok klasik stimulan ilaçlara (anfeta-
min, kafein gibi) rastlanmıştır; 1973- i982
periyodunda ise amfetamin kuııanımı azalırken
kafeinin halen kuııanıldığı bunun yanında arse-
nik kuııanımının arttığı bildirilmektedir (8).
Şili' de 1973-1977 yıııarı arasında yarış sonrası
ve özellikle kazanan atlardan alınan 9733 nu-
munenin analizinde 15 pozitif sonuç alınmıştır;
En sık rastlanan ilaç amfetamin olmuştur. (Aynı
dönemde müsade edilen ilaç yönünden 227 po-
zitif bulunmuştur); 1978- i984 yıııarında ise
11742 numune de 27 pozitif bulunmuştur (4).
Avustralya, Melbourne'de 1963-1985 yıııarı
arasında yapılan yarışıarda yarış sonrası ve
daha çok kazanan atlardan alınan 12.076 numu-
nenin doping analizlerinde % 0.06 pozitif bu-
lunmuştur. Pozitif numunelerin %50'sini nons-
teroid-antienflamatuarlar, %12 ksantinler, %12
kortikosteroidler oluşturmaktadır (6). Kuzey
Amerika' da çeşitli eyaletierde 1975-1983 yıııa-
rı arasında yarış öncesi veya sonrası kan ve
idrar numunelerinde yapılan doping analizlerin-
de en düşük pozitiflik New Jersey'de (0,2/1000
numunede) en yüksek Güney Dakota'da (6,5/
1000 numunede) bulunmuştur; Verilen değerler
stimulanlar, depresanlar, narkotikler, trankili-
zanlar ve lokal anestezikler içindir (18, 21). Bu
maddelerin 1977-1981 yıııarında İngiltere'deki
analizlerine göre her 1000 numune için 4.6 po-
zitif bulunmuştur; Yunanistan'da aynı dönem
için her 1000 numunede 0,7 pozitif bulunmuş-
tur; 1978-1980 yıııarında İran' da ise her 1000
numunenin 122.3'de pozitif bulunurken; Trini-
dad-Tobaco'd<;ı her 1000 numunede 17.9 pozitif
bulunmuştur; Iran' daki yüksek düzeyde doping
maddelerinin kuııanı mı, doping maddelerinin
kontroııerinin yetersizliğine bağlanmaktadır; İs-
tatistik bilgilere göre atların %12'sinde iIIegal
ilaç uygulaması yapıldığını göstermektedir. Tri-
nidad-Tobaco'daki %19 civarındaki dopincr po-
zitiflik etkili kontroller sonucu 3-5 ay içinde
%O'a inmiştir (18, 21).

Türki ye' de ise yarış atlarında yapılan do-
ping analiz sonuçları ile ilgili literatürlerde ve-
rildiği şekilde bilgiler yoktur. çünkü ilgili ba-
kanlığın yapılan başvurularda "Yüksek
Komiserler Kurulu kararı ile 6132 sayılı At ya-
rışları kanunu ve ilgili maddelerince her ne şe-
kilde olursa olsun gizlilik gerektiren doping yö-
nünden yarış atlarından alınan numunelerin
araştırma amacı ile de olsa başka bir kuruma
verilerneyeceği bildirilmiştir (2).

Hassas yöntemlere dayalı kurallar ve ya-
sakların konulmasıyla her biri servet olan elit at
varlığımızın sağlığının korunması ve yarışıarın
eşit şartlarda yapılabilmesi sağlanabilir. Bu ça-

Doping Maddesi

Fenilbutazon
Furaseİnid
Rezerpin
Morfin
Procain
Etorfin
Butarfenol
elenbuterol
Pentazosin

xametazon
-Fentanil

Konsantrasyon (ng/ml)

O
O

0-0.5
O
O

0-0.75
O

0-0.6
0-0.75
0---
O
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Tablo 2. Yarış sonrası atların serum numunelerinde çeşitli
doping maddeleri.

Table 2. Doping agcnts in serum samples of post-race
horses.

Doping Maddesi Numune Pozitif %
Sayısı Numune Sayısı Pozitif

Fenilbutazon 26 3 11.5
Furasemid 26 2 ı-Jl ___._-------_. -----_.- -- ._ .._------
Rezeroin 26 i 3.8

_.M-Qrfin 2.L- __ 2 7.7 --
Procain 26 O O
Etorfin 26 7 27
Butarfenol 26 5 19
elenbuterol 26 3 11.5-----
Pentazosin 26 7 27
Dexametazon 26 O O
Fentanil 26 4 15-

--

Tartışma ve Sonuç

Atlarda, fiziksel güç ve performansı etkile-
yen çeşitli maddeler kullanılmaktadır (19).
Bunlardan, opiat narkotikler (mortin, fentanil,
pentazosin gibi) lokomotor aktiviteyi ıo-lS kat
artincı etkilidirler; Narkotik analjezikler insan-
larda ve hayvanlarda sedasyon etkili olmakla
beraber yarış atlarında uygun doz ve yolla uy-
gulandıklarında performanslarını artıncı etki
gösterirler (LS, 19,22,23). Bu çalışmada narko-
tik analjeziklerden Butarfenol, Fentanil, Mor-
fin, Pentazosin ve Etortin'in analizleri yapılmış
ve sonuçlar Tablo 2'de verilmiştir.

Anabolik etkili B-Agcinist Clenbuterol
vücut yağlannda azalma ve kas kitlesinde artışa
neden olmaktadır, bunun yanında solunumu
uyarıcı etkisi de vardır; Hem insanlarda hem de
hayvanlarda doping olarak kullanılmaktadır
(19). Lokal anesteziklerin kullanılmaları sonucu
ayak eklemlerinde zedelenmeler olabilmekte ve
atın düşme riski artmaktadır; Bunun sonucunda
hem atın hem de jokeyin ciddi yaralanmaları,
hatta ölümleri görülebilmektedir; Procain, lido-
cain gibi lokal anestezikler paradoksal etkileri
sonucu sinirlerin fonksiyonunda blokaj meyda-
na getirirken, aynı zamanda beyni stimule et-
mektedir; Bu etkileri pek açık olmamakla bera-
ber beynin inhibitör mekanizmasını inhibe
ettiği sanılmaktadır (19). Fenilbutazon (non-
steroid antienflamatuar), yarışa katılamayacak
durumdaki ata verildiğinde, at üstün perfor-
mans göstererek yanşı kazanmaktadır; Dolayı-
sıyla yanşın eşitliğini ve güvenilirliğini boz-
maktadır (19). Fenilbutozan kullanımı çok
farklılıklar göstermektedir; Bazı ülkelerde ve
yarışıarda kullanımı kesinlikle yasakken bazıla-
rında 24 saat kuralı geçerlidir; Bazılarında ise
fenilbutazon için bir üst limit belirtilmektedir
(S, 17, 21). Fenilbutazonun yarış atlannda kul-

lanıldığında yasak olan diğer maddelerle etki le-
şebileceği veya onlan maskeleyebileceği bildi-
rilmektedir (i 1). Bununla beraber fenilbutazo-
nun diğer ilaçları maskelemesinin önemli
olmadığını vurgulayanlar da vardır (i 1, 19).
ELlSA ile analizler sonucunda fenilbutazon po-
zitif numuneler saptanmıştır (Tablo 2). Sonuç-
lar GC-MS ile de teyit edilmiştir (9). Kortikos-
teroidler (Deksamethazon) uzun zaman
kullanıldıklannda ekıem bozukluklan (kuru
eklem) şekillenmektedir (19). Kanada ve Japon-
ya gibi bazı ülkelerde kullanımı yasak madde-
lerden değildir (20). Yapılan analizlerde Dexa-
metazon pozitif numuneye rastlanmamıştır.
Uzun etkili trankilizan olan Rezerpin, hayvan-
larda medikal amaçlı kullanımlan yanında atlar-
da santral sinir sistemi stimulanıdır (16, 19). Di-
üretikler (furasemid gibi) ile uygulanan doping
maddelerinin idrar konsantrasyonlan kolaylıkla
dilue edilebilmektedir (19). Furasemid, kullanı-
lan doping maddelerinin idrar konsantrasyonu-
nu %SO oranında dilue edebilmektedir (7).

Sonuç olarak: Doping analizleri sırasında
dikkat edilecek en önemli nokta, yanlış pozitif
ve yanlış negatif sonuçların ortaya çıkmasıdır.
Bu nedenle analiz laboratuvarıarı yeterli araç-
gereç ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu
konuda standart geliştirmek ve homojeniteyi
sağlamak için bazı kurallar geliştirilmeli ve do-
ping analizi yapmaya yetkili laboratuvarlar be-
lirlenmelidir.

Çalışmalarda elde edilen doping maddeleri
için pozitif serum numunelerin deteksiyon li-
mitleri, ileride Türkiye de kurulacak kontrol la-
boratuvarlan için bir baz teşkil edebilecektir.
Sadece yasaklann konulması yaptın mı da tam
etkili olamamaktadır. Kullanımı azaltmak için
kontrolde kullanılan analiz yöntemlerinin de
çok hassas olması gerekir (S, 18, 19, 2l).

ELlSA ile yapılan bu çalışma atlarda do-
ping kullanımı için bir baskı oluşturabilecek ve
yasalolmayan kullanımı azaltacaktır. Diğer ül-
kelerde yasalarla belirtilmiş hususlara ülkemiz-
de de uyulması ile hayvan sağlığınıda tehdit
eden doping maddelerinin zararlı etkilerinden
(19) atlar korunmuş olacaktır.

Bunlann yanında Theobromin, Rezerpin,
Salisilik asit, Opium, Kafein gibi maddeler nor-
malde atların yediği yemlerinde ve dolayısıyla
idrar ve kanlarında bulunur (i O, 13, 19). Yem-
lerde de bulunan yasak maddelerin eşik değer-
lerinin tesbit edilmesi ile ilgili çalışmalara da
ağırlık verilmelidir.

Yapılan çalışma konkurhipik at yarışıarın-
da doping analizleri konusunda Türkiye'deki
ilk çalışmayı oluşturmaktadır.
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