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X’INHU L-
manipuLazzjoni 
tad-demm u L-
komponenti 
tad-demm?

META HU PPROJBIT L-
MANIPULAZZJONI TAD-DEMM U 
L-KOMPONENTI TAD-DEMM? 
Il-Manipulazzjoni tad-demm u l-komponenti tad-
demm hu pprojbiti f' kompetizzjoni u barra minn 
kompetizzjoni taħt M1 tal-Lista tal-Metodi u Sustanzi 
Pprojbiti. 

EffEtti SEkondarji  
L-effetti sekondarji ewlenin tad-doping tad-
demm jinkludu: 
• Formazzjoni ta’ emboli tad-demm
• Tagħbija żejda tas-sistema ċirkolatorja
• Ħsara fil-kliewi minn reazzjonijiet allerġiċi
• Trasmissjoni ta’ mard infettiv eż. HIV
• Raxx
• Deni
• Suffejra (potenzjalment fatali)

L-effetti sekondarji tat-trasportaturi artifiċjali 
tal-ossiġnu li jvarjaw b’mod sinifikanti u 
jinkludu: 
• Deni
• Għadd tal-plejtlits imnaqqsa
• Pressjoni għolja
• Vażokostrizzjoni
• indeboliment ta’ twassil tal-ossiġnu lit-

tessuti
• Ħsara fi -kliewi
• Tagħbija żejda tal-ħadid
• Reazzjonijiet allerġiċi
• Temperatura għolja tal-ġisem
• Dijarea
• Tossiċità tal-pulmun, fwied u kliewi
• Infezzjonijiet tad-demm
• Emboliżmu
• Trombożi

Kummissjoni tal-Anti-Doping 
Kumpless Sportiv tal-Kottonera
Bormla BML 9020
T: 2203 6200 | F: 2203 6200
E: antidoping@sportmalta.org.mt
www.sportmalta.org.mt/antidoping

B' kollaborazzjoni mal-Kummissjoni 
Nazzjonali tal-UNESCO, Malta.
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X’inhu l-MANIPULAZZJONI TAD-
DEMM U L-KOMPONENTI TAD-
DEMM?
Il-manipulazzjoni tad-demm u l-komponenti 
tad-demm huwa l-użu ħażin ta’ ċerti tekniki u/jew 
sustanzi amministrati għal raġunijiet mhux 
mediċinali sabiex tiżdied il-massa ta’ ċelluli 
ħomor tad-demm tal-persuna, u b’hekk tiżdied il-
ħila tad-demm li jġorr l-ossiġnu. Dawn jinkludu d-
doping tad-demm, fosthom it-trasfużjonijiet tad-
demm u l-eritropojetin (EPO) u l-użu ta’ 
trasportaturi tal-ossiġnu artifiċjali. L-għan huwa li 
jiżdied l-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (Red 
Blood Cells - RBC) li huma responsabbli għat-
twassil tal-ossiġnu għat-tessuti fil-ġisem u / jew 
biex jiżdied it-twassil tal-ossiġnu għall-muskoli, 
b’mod partikolari fil-kondizzjonijiet ta’ eżiġenza ta’ 
eżerċizzju fiżiku.

It-trasfużjoni huwa t-trasferiment ta’ demm 
fil-vina ta’ persuna. Id-demm jista’ jittieħed minn 
atleta diversi ġimgħat qabel il-kompetizzjoni u jista’ 
jerġa’ jingħata l-istess demm jew demm li ngħata 
b’donazzjoni ftit jiem qabel il-kompetizzjoni. It-
trasfużjonijiet jistgħu jkunu awtoloġiċi jew 
omoloġiċi. Id-doping tad-demm awtologu huwa li 
persuna tneħħi d-demm tagħha stess, taħżnu 
(tkessħu jew tiffriżah) sakemm ikun meħtieġ sa 
liema żmien l-ġisem ikun patta għat-telfien tal-
volum tad-demm u ladarba d-demm jirritorna lura 
fil-ġisem dan se jwassal għal volum tad-demm 
għoli. Id-doping tad-demm omoloġiċi huwa t-
trasfużjoni ta’ demm li ttieħed minn persuna oħra 
bl-istess tip ta’ demm.

EPO huwa ormon peptide li huwa prodott b’mod 
naturali mill-ġisem tal-bniedem. L-EPO ikun rilaxxat 
mill-kliewi u jikkawża l-produzzjoni ta’ aktar ċelluli 
tad-demm ħomor fil-mudullun tal-ġisem. Iċ-ċelloli 
tad-demm ħomor addizzjonali jirriżultaw fil-
preżenza ta’ molekuli tal-emoglobina addizzjonali, li 
jgħinu fit-twassil ta’ ossiġnu għat-tessuti tal-ġisem. 
It-trasportaturi artifiċjali tal-ossiġnu, bħal 
trasportaturi tal-ossiġnu bbażati fuq l-emoglobina 
(HBOCs) jew perflurocarbons (PFCs), huma proteini 
ppurifikati jew kimiċi li għandhom il-ħila li jġorru l-
ossiġnu u jgħinu t-trasport tal-ossiġnu matul il-ġisem.

QErQ FL-ISPORT bl-użu 
tal-Manipulazzjoni tad-dEMM 
u l-koMponEnti tad-dEMM
L-aġenti li jsaħħu t-trasport tal-ossiġnu, EPO u 
kemm it-trasfużjonijiet omoloġiċi u awtoloġiċi taċ-
ċelluli ħomor tad-demm intużaw minn xi atleti għal 
titjib fil-prestazzjoni, speċjalment fl-isport ta’ 
reżistenza bħal distanza twal ta’ ġiri, ċikliżmu, skiing 
jew għawm.

Ir-riċerka uriet li d-doping tad-demm iżid l-għadd ta’ 
ċelluli ħomor tad-demm ta’ atleta, iżid it-twassil 
tal-ossiġnu lill-muskoli li jirriżultaw fil-ħila ogħla 
aerobika u b’ hekk il-prestazzjoni tkun waħda totali 
u ta’ reżistenza. It-trasportaturi artifiċjali tal-
ossiġnu li jkollhom il-ħila li jġorru l-ossiġnu itawlu r- 
reżistenza billi jiżdied l-ossiġenu fid-demm


