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Sochi Olympics' 1st doping case: 

German athlete tests positive 

 

"There is a positive 'A' sample. There is 

a positive 'B' sample," he said. "And 

that means we have a case of doping, 

without a question. It's a stimulant, so 

it's not EPO or something like that. So 

there might be a possible explanation 

that the substance was in an extra 

nutrition." 

 

 

The previous winner of two 

golds and three silver medals, 

German biathlete Evi 

Sachenbacher-Stehle blames 

the positive test on a nutritional 

supplement. 



 Оптимизирање на клеточната функција кога 
има недостаток на некоја нутритивна 
сусптанција поради неадекватен нејзин внес  

 Сиромашен  избор на храна во специјални 
услови како што се физичките оптоварувања во 
спортот  

 Обезбедување на фармаколошки ефект за 
корекција на функциите кога се абнормални. 

 



1. Веруваат во директниот ергоген ефект 
(зголемување на работоспособноста) врз 
спортската изведба на овие сусптанци  

2. Се наоѓаат под постојан притисок од спортистите 
или тренерите дека треба да дадат нешто што ќе ги 
“подигне” спортистите и ќе го купира нивниот 
замор (не смее да се занемари и евентуално 
понудениот профит) 

3. Недоволна или неадекватна едукација од областа 
на спортската медицина и спортот (тренажен 
процес, исхрана, психологија итн) 



 Нутритивна ергогена помош – давање на 
нутрицинети и други состојки на храната во 
содржини поголеми од нутритивните RDA нивоа 
или количини типично обезбедени со храната 

 Директниот ергоген ефект на спортската изведба 
најчесто се базира на фармаколошки отколку на 
претпоставениот физиолошки ефект 

 Примената на суплементите со цел директен 
ергоген ефект повеќе се базира на теоретска или 
анегдотска подржка отоклку на научни докази 

 Генерално, суплементацијата е неподржана од 
експертите по спортска нутриција, освен во 
оние случаји каде научните докази го 
потврдуваат ергогениот ефект 

 

 

 

 

 Оптимизирање на клеточната функција кога има недостаток на 
некоја нутритивна сусптанција поради неадекватен нејзин внес  

 Сиромашен  избор на храна во специјални услови како што се 
физичките оптоварување во спортот  

 Обезбедување на фармаколошки ефект за корекција на функциите 
кога се абнормални. 
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антиинфламатори 

 

 

 

 



 Рибоза 

 Коензим Q10 
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 Цинк монометионин аспартарт и магнезиум аспартат 
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1. Стимуланси: Ephedrine, Strychnine, Sibutramine, 
Metylhexanamine, други хербални стимуланси 

2. Прохормони и хормони: DHEA, Androstenedione, 19-
norandrostenione, други прохормони, tribulus 
terrestris и други видови на тестостерон 
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НАЈЧЕСТИ СОСТОЈБИ НА ЗАМОР КАЈ СПОРТИСТИ 

 
ПОМАЛКУ ЧЕСТО СОСТОЈБИ НА ЗАМОР КАЈ 

СПОРТИСТИ 

 

СИНДРОМ НА ПРЕТРЕНИРАНОСТ ДЕХИДРАЦИЈА 

АСТМА ИНДУЦИРАНА СО ВЕЖБАЊЕ 

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ НА ГОРНИОТ РЕСПИРАТОРЕН 

ТРАКТ 

ИНФЕКТИВНА МОНОНУКЛЕОЗА 

ДЕФИЦИЕНЦИЈА НА Mg, Zn или В12 

ПОСТВИРУСЕН СИНДРОМ НА ЗАМОР 

АЛЕРГИСКИ ПОРМЕТУВАЊА 

АНЕМИЈА 

НЕАДЕКВАТЕН ЈАГЛЕНОХИДРАТЕН ВНЕС ПСИХОЛОШКИ СТРЕС 

-АНКСИОЗНОСТ 

-ДЕПРЕСИЈА 

ИСЦРПУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ НА ЖЕЛЕЗО ЛЕКОВИ 

- БЕТА БЛОКАТОРИ 

- АНТИХИСТАМИНИЦИ  

НЕАДЕКВАТЕН ПРОТЕИНСКИ ВНЕС СПОНДИЛОАРТРОПАТИИ 

НЕДОВОЛНО СПИЕЊЕ 

 Whey протеин 

 Суплементација со калциум 

 Суплементација со железо 

 Пробиотици за заштита на цревата 

 Мултивитамини/минерали 

 Витамин D 

 

 

 





Како може една земја (Шпанија) да доминира во 
спортот од ден во ден? Дали случајно имаат 

откриено напредни тренажни техники и методи 
кои ниеден друг не може да ги замисли? Тие се 
секогаш подобри од француските спортисти. 

Единствен можен заклучок е дека тие се 
допингуваат (или земаат нешто). 



  

..............???????????? 

 

Операција Пуерто е кодното име на операцијата на 
шпанската полиција против допинг мрежата на 
докторот Eufimiano Fuentes, започната во март 
2006 година која резултираше со скандал во кој се 
вмешани неколку најпознати велосипедисти од 
тоа време. 

Директорот на Јувентус Antonio Giraudo беше 
ослободен од обвиненијата околу допингот, но 
докторот на клубот, Riccardo Agricola, беше осуден 
на една година и 10 месеци затвор. 
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НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ 

КОНТАМИНИРАНИ СО СТЕРОИДИ 





• ginseng  

  (chinese, korean, American, Siberian) 

 

• mahuang or Chinese 
  ephedra 

• ashwagandha 

• rhodiola  

• yohimbe 

• cordyceps fungus 

• shilajit or mummio 

• smilax  

• wild oats 

• muira puama 

• suma (ecdysterone) 

• tribulus terrestris 

• saw palmetto berries 
 
• B- sitosterol/related 
  strerols 

• wild yams (diosgenin) 

ТРЕВКИ 



ФАРМАЦЕВТСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

 

НУТРИТИВНИ 

СУПЛЕМЕНТИ 

ЧИСТОТА 



 производите не би 
требало да содржат 
прохормони 

 
 производите не би 
требало да бидат 
произведени од чисто 
сирови материјали и 
контаминирани со 
супстанци забранети 
со правилата на ИОК и 
WADA  

 
 

  

 

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ПРИЗВОДИ 

пререквизити 

Се проценува дека секоја 5-то 

пакување (кутија итн.) има 

можност да биде контаминирано 

со стероиди или нивни 

метаболити, стимуланси или 

нивни метаболити итн. 

Добиенти потврди од разни 

Министерства и Агенции за 

храна не се гаранции за 

чистотата на конкретниот 

производ или неговата 

инфицираност од допинг 

супстанца  

Само контролата на секоја 

серија на производство од 

конкретниот сусплемент од 

страна на референтна Анти-

допинг лабораторија е 

релевантна и сигурна варијанта  



 

 

 

14 различни производители на суплементи 

се анализирани за присуство на 

тестостерон и нандролон, различни 

ефедрини и кофеин 

40% (12) од 30 суплементи се позитивни на 

допинг контрола, од кои 8 (66,7%) содржат 

прохормони и 4 (33,3%) стимуланси 

Во 2 од 8-те суплементи кои содржат 

прохормони, не е наведено присуството на 

прохормони, а кај сите 4 суплементи кои 

содржат мешавина на ефедрини и кофеин 

не се наведени ефедрините  

7% од сите суплементи кои се користат 

можат да бидат инфицирани со забранети 

супстанции кои не се наведени  





 

ДАЛИ НЕЗНАЕЊЕТО НА ДОКТОРОТ, 

ИЛИ БИЛО КОЈ ОД СТРУЧ НИОТ ШТАБ, 

Е ЦЕНАТА КОЈА ТРЕБА ДА ЈА ПЛАТИ 

СПОРСТИСТОТ, И ПОКРАЈ 

ПОСТУЛАТИТЕ ОД АНТИ-ДОПИНГ 

КОДОТ ЗА ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ НА 

СПОРТИСТОТ ЗА СУПСТАНЦИИТЕ КОИ 

ГИ ЗЕМА? 

 





 Спортско-медицински преглед 

 Лабораториско и теренско тестирање за 
проценка на физичката подготвеност 

BW,(TW -icw,ecw,P, 

M-non osseous and 

osseous,SMM)-

FFM,BFM 

BMI,%BFM,W/H,VFA 

BMR,AMC,AC, FS 

Крвна слика и други 

биохемиски 

параметри и маркери 



Индивидуален 

HRmax, VO2max, 

AnT или точка на 

дефлексија, 

експлозивност, 

брзина 

6 индивудални 

зони на 

интензитет на 

вежбање и 

тренинг 



Фаза на 

тренинг 

Аеробен 

тренинг 

Анаеробен 

тренинг 

Плиометричен 

тренинг 

Силов 

тренинг 

Техника натпре

вари 

Подготвите

лна 

+++ ++ ++ +++ + / 

Преднатпр

еварувачка 

++ +++ ++ ++ +++ / 

Натпревару

вачка 

+ + / + ++ +++ 





 Мал, но сепак реален ризик од допинг позитивен 
случај 

 Трошење пари на суплементи кои едноставно не 
функционираат 

 Времето, парите и верувањата, треба да се 
игнорираат во корист на факторите кои научно и 
реално говорат за подобрување на здравјето, 
опоравувањето и изведбата, а за кое е потребен 
професионален и човечки интегритет. 

 


