
СПОРТ 1110 кастрычніка 2020 г.

ВО РА ГА ТРЭ БА 
ВЕ ДАЦЬ У ТВАР

На са мрэч, до пiнг —  гэ та не толь-

кi за ба ро не ныя ў спор це прэ па ра ты. 

А, у пер шую чар гу, па ру шэн не роз-

ных пра вi лаў —  пры ёму i за хоў ван-

ня прэ па ра таў, мес ца зна хо джан ня 

i iн шых. Су свет нае ан ты до пiн га вае 

агенц тва (WADA) пра па ноў вае дзе-

сяць азна чэн няў до пiн гу. У 2021 го-

дзе ўво дзiц ца яшчэ ад но, звя за нае 

з утой ван нем iн фар ма цыi аб па ру-

шэн нi ан ты до пiн га вых пра вi лаў.

Прэ па рат ста но вiц ца за ба ро не-

ным для спарт сме наў, ка лi ён па-

ляп шае спар тыў ныя вы нi кi, на но сiць 

шко ду зда роўю, i яго пры мя нен не 

па ру шае этыч ныя прын цы пы спор-

ту. У чор ны спiс ён трап ляе пры 

вы ка нан нi мi нi мум двух кры тэ ры яў. 

Не ка то рыя прэ па ра ты за ба ро не ны 

поў нас цю, не ка то рыя —  толь кi на 

час спа бор нiц тваў. Спарт сме нам 

за ба ра ня ец ца пры маць рэ чы вы, 

якiя па ляп ша юць утва рэн не кле так 

i тка нак (ана ба лiзм), ме та ба лiч ныя 

i ма ча гон ныя рэ чы вы, апош нiя мас-

кi ру юць пры мя нен не до пiн гу. Для 

сум лен най спар тыў най ба раць бы 

за ба ро не ны прак тыч на ўсе вя до-

мыя гар мо ны, сты му ля та ры фак та-

раў рос ту i рэ цэп та раў да ад рэ на лi-

ну i iн шых гар мо наў.

Раз на стай насць вi даў спор ту i ме-

ды цын скiх прэ па ра таў не да зва ля-

юць вы лу чыць са мае па пу ляр нае за-

ба ро не нае рэ чы ва. Па сло вах Дзя нi-

са Муж жу хi на, усё за ле жыць ад спе-

цы фi кi спор ту: «У хут кас на-сi ла вых 

вi дах, на прык лад у лёг кай ат ле ты цы, 

час цей за ўсё пры мя ня юц ца ана ба-

лiч ныя стэ ро i ды. Яны да па ма га юць 

там, дзе па трэб на сi ла. Да рэ чы, з 

гэ ты мi прэ па ра та мi звя за на больш 

за ўсё па ру шэн няў. У ве ла спор це, 

лыж ных гон ках, дзе важ ная вы нос-

лi васць, да па ма га юць прэ па ра ты, 

якiя па ляп ша юць пе ра нос кiс ла ро ду 

ў кры вi —  эрыт ра па э цiн i iн шыя. Гэ та 

су свет ная ста тыс ты ка. У Бе ла ру сi 

коль касць па ру шэн няў не та кая вя лi-

кая, каб ства рыць агуль ную кар цi ну. 

Важ на, што за ба ро не ныя прэ па ра ты 

ў нас не за рэ гiст ра ва ныя, та му ле-

галь на ку пiць iх нель га».

ПЕР ШЫ 
СЯ РОД РОЎ НЫХ

Са мым вя до мым до пiн гам сён ня 

з'яў ля ец ца мель до нiй —  ме та ба лiч-

ны прэ па рат, якi спра шчае за сва-

ен не кiс ла ро ду, та нi зуе i аба ра няе 

клет кi сэр ца. З 1 сту дзе ня 2016 го да 

WADA пры зна ла яго за ба ро не ным. 

Агенц тва па лi чы ла, што ён па вы шае 

вы нос лi васць ар га нiз ма пры фi зiч-

ных i нер во ва-псi хiч ных на груз ках. 

У са ка вi ку та го ж го да па чаў ся «па-

рад» спарт сме наў, аб вi на ва ча ных 

у пры мя нен нi мель до нiя i за гэ та 

ад хi ле ных ад спа бор нiц тваў. Ад ной 

з пер шых ста ла вя до мая ра сiй ская 

тэ нi сiст ка Ма рыя Ша ра па ва. Мно гiя 

спарт сме ны сцвяр джа лi, што пры-

ма лi прэ па рат, ка лi ён быў яшчэ 

да зво ле ны. Гэ та вы клi ка ла шмат 

спрэ чак. Не пры ем нас цi, звя за ныя 

з мель до нi ем, за кра ну лi i бе ла рус кiх 

спарт сме наў. У 2016 го дзе на пя рэ-

дад нi Алiм пiй скiх гуль няў у Рыа-дэ-

Жа нэй ра Мiж на род ная фе дэ ра цыя 

вес ла ван ня на бай дар ках i ка ноэ аб-

вi на ва цi ла бе ла ру саў у пры мя нен нi 

гэ та га прэ па ра ту. Паз ней з вес ля-

роў зня лi аб вi на вач ван нi, але ў Рыа 

яны не вы сту пi лi.

Спрэч кi ва кол мель до нiю не 

сцi ха юць i сён ня. Ся род спе цы-

я лiс таў раз га ра юц ца дыс ку сii аб 

эфек тыў нас цi прэ па ра ту. «Мно гiя 

ўра чы лi чаць мель до нiй пус тыш-

кай. Ка неш не, вы твор цы бу дуць 

сцвяр джаць, што ён доб ра ўплы-

вае на сар дэч ную мыш цу, гэ та ж iх 

гро шы. Па сут нас цi, мель до нiй —  

гэ та агуль на ўма ца валь ны сро дак 

для сар дэч на-са су дзiс тай сiс тэ мы. 

Яго пры ма юць пры ад наў лен нi пас-

ля апе ра цый, пры стрэ сах. Але не 

да ка за на, што ён уплы вае на спар-

тыў ны вы нiк. Перш чым уклю чыць 

прэ па рат у за ба ро не ны лiст, яго 

ма нi то раць. I WADA за тур ба ва ла-

ся тым, што яго аб' ёмы ў про бах 

спарт сме наў за шкаль ва юць, што 

не нар маль на. Ся род пе ра мож цаў 

i пры зё раў I Еў ра пей скiх гуль няў 

у Ба ку бы ло 40 % спарт сме наў з 

мель до нi ем у про бах», —  рас каз-

вае Дзя нiс Муж жу хiн.

ЦI ЎСЕ СРОД КI 
ДОБ РЫЯ?

Для ўдас ка на лен ня вы нi каў 

лю бой ца ной спарт сме ны пры бя-

га юць не толь кi да ме ды цын скiх 

прэ па ра таў, але i да раз на стай-

ных ма нi пу ля цый. У ХХ ста год дзi 

мно гiх спарт сме нак аб вi на вач ва лi 

ў тым, што яны спе цы яль на ця жа-

ры лi пе рад важ ны мi спа бор нiц тва-

мi. Ура ча мi да ка за на, што ця жар-

насць на трэ цiм ме ся цы па шы рае 

фi зi я ла гiч ныя здоль нас цi ар га нiз-

ма, жан чы на ста но вiц ца больш вы-

нос лi вай. Сваю леп ту ўно сiць i гар-

мон ха ры я нiч на га га на дат ра пi ну 

(ХГЧ), якi ак тыў на вы пра цоў ва ец-

ца пад час ця жар нас цi, асаб лi ва ў 

пер шыя ме ся цы. Ён жа ўплы вае на 

па вы шэн не ўзроў ню тэс тас тэ ро ну, 

што i ро бiць ар га нiзм мац ней шым. 

Па доб ны ўплыў аказ ва юць i ана-

ба лiч ныя стэ ро i ды. «До пiн га выя» 

ця жар нас цi бы лi акру жа ныя скан-

да ла мi i плёт ка мi.

Акра мя та ко га цяж ка га па мно-

гiх па ра мет рах ме та ду, знай шлi ся 

i iн шыя. На прык лад, пе ра лi ван не 

ўлас най кры вi. WADA за ба ра няе 

лю быя ма нi пу ля цыi з кры вёю i яе 

кам па не нта мi. Па сло вах Дзя нi са 

Муж жу хi на, уся спра ва —  у фi зi я-

ло гii: «Гэ ты ме тад пры мя ня ец ца ва 

ўмо вах вы са ка гор'я. Пры не да хо пе 

кiс ла ро ду ар га нiзм вы пра цоў вае 

больш ге маг ла бi ну. Кроў ста но-

вiц ца больш на сы ча най чыр во-

ны мi цель ца мi, хут чэй пе ра но сiць 

кiс ла род. Яе за хоў ва юць i пе рад 

спа бор нiц тва мi вяр та юць у ар га-

нiзм. Штуч ным чы нам па вы ша юць 

уз ро вень ге маг ла бi ну, ства ра ю чы 

да дат ко вы пры ток кiс ла ро ду да 

мыш цаў. Улас ную кроў пе ра лi ва-

юць, каб па збег нуць праб лем з 

су мя шчаль нас цю. Але гэ та вель-

мi не бяс печ ны ме тад. Ар га нiзм 

ве дае, коль кi яму па трэб на ге маг-

ла бi ну, i вы пра цоў вае яго ў за леж-

нас цi ад умоў. А ка лi яго за шмат, 

па чы на юц ца збоi».

Бяз меж ныя здоль нас цi ча ла ве-

ча га ро зу му i хiт рас цi. Не ка то рыя 

спарт сме ны на ват iдуць на змя нен-

не струк ту ры ге наў i кле так. Гэ та 

ма нi пу ля цыя на зы ва ец ца «ген ным 

до пiн гам», вель мi не бяс печ ны i 

да ра гi ме тад. Прэ па ра ты ген на га 

до пiн гу мо гуць «уклю чаць» i «вы-

клю чаць» ге ны, пры му шаць клет кi 

пра ца ваць хут чэй за кошт змя нен-

ня iх ма ле ку ляр най асно вы.

ЛЕ ПЕЙ ПОЗ НА, 
ЧЫМ НI КО ЛI

У 2018 го дзе бе ла рус кая пя цi-

бор ка На стас ся Пра ка пен ка атры-

ма ла брон за вы ме даль Алiм пiй скiх 

гуль няў 2008 го да. Гэ та му са дзей-

нi ча ла пе ра пра вер ка проб удзель-

нi каў Алiм пi яд 2008 i 2012 га доў. 

У ана лi зах укра iн кi Вiк то рыi Це ра-

шчук, якая апя рэ дзi ла На стас сю ў 

Пе кi не, знай шлi ана ба лiч ны стэ роiд 

ту ры на бол i ану ля ва лi яе вы нi кi. 

Аказ ва ец ца, до пiнг-про бы за хоў-

ва юц ца дзе сяць га доў i ў лю бы мо-

мант iх мо гуць пра ве рыць зноў, каб 

уста навіць спра вяд лi васць. «Ёсць 

та кое па няц це як «аты по вая про-

ба», у якой ня ма нi чо га за ба ро не-

на га, але па ра мет рам нор мы яна 

не ад па вя дае. Пры чы ны мо гуць 

быць роз ныя —  су ад но сi ны пэў-

ных рэ чы ваў, на ступ ствы до пiн гу 

цi асаб лi вас цi ар га нiз ма. Але за 

та кi мi спарт сме на мi пiль на на зi ра-

юць, па раў ноў ваць iх роз ныя про-

бы. З раз вiц цём ла ба ра тор на га аб-

ста ля ван ня, ме то дык iх дас ка на ла 

вы ву ча юць. Ста рыя про бы мо гуць 

пра ве рыць па вы пад ко вай вы бар-

цы цi па ды ма юць про бы та го, чый 

трэ нер мае шмат па ру шэн няў», —  

га во рыць ды рэк тар На цы я наль на-

га ан ты до пiн га ва га агенц тва.

Уз нi кае ла гiч нае пы тан не, ка лi 

та ды нi чо га не знай шлi, на вош та 

ва ру шыць мi ну лае, пе ра мож цаў 

жа не су дзяць. Дзя нiс Муж жу хiн 

лi чыць, што да гэ та га трэ ба ад но-

сiц ца спа кай ней: «Ка лi спарт смен 

нi ў чым не вi на ва ты, яму ня ма 

ча го ба яц ца. А па ру шаль нi кi бу-

дуць дак лад на ве даць, што праў да 

аба вяз ко ва пра явiц ца. Па сут нас-

цi, пе ра пра вер ка проб аба ра няе 

тых, хто невi на ва ты. У су час ным 

спор це iдзе свое асаб лi вая гон ка 

ўзбра ен няў. Як ня ма кра i ны без 

зла чын нас цi, так ня ма i кра i ны 

без до пiн гу. Асаб лi ва ця пер, ка лi ў 

спор це кру цяц ца вя лi кiя гро шы».

ДА ЗВО ЛIЦЬ 
НЕЛЬ ГА 
ЗА БА РА НIЦЬ

За ба ро не ныя рэ чы вы ёсць на-

ват у звы чай ных ле ках, вi та мi нах. 

Як тлу ма чыць ды рэк тар ан ты до-

пiн га ва га агенц тва, га лоў нае, каб 

утры ман не рэ чы ва ў ар га нiз ме не 

пе ра вы ша ла су тач ную нор му. Але 

ка лi па ста не зда роўя спарт смен 

вы му ша ны пры маць за ба ро не-

ныя прэ па ра ты, гэ та мож на ўза-

ко нiць. Iс нуе сiс тэ ма тэ ра пеў тыч-

ных вы клю чэн няў —  да звол на 

ўжы ван не рэ чы ва з за ба ро не на га 

спi са WADA. Та кi да звол вы да-

ец ца, ка лi дак та ры да каз ва юць, 

што аль тэр на тыў на га ля чэн ня 

не iс нуе. Яго ма юць мно гiя зор кi 

су свет на га спор ту: тэ нi сiс ты Ра-

фа эль На даль i сёст ры Уiль ямс, 

ве ла гон шчык Фа бi ян Кан чэ ла, 

гiм наст ка Сi мо на Байлз. Да зво лы 

час та атрым лi ва юць спарт сме ны, 

хво рыя на астму, у асноў ным гэ та 

лыж нi кi i бiя тла нiс ты.

Сiс тэ ма тэ ра пеў тыч ных вы-

клю чэн няў ста ла прад ме там спе-

ку ля цый i скан да лаў. Дзя нiс Муж-

жу хiн лi чыць гэ та ня пра вiль ным: 

«У нас сла ба вы ка рыс тоў ва юць 

ме ха нiзм атры ман ня да зво лаў. 

А ён усiм вя до мы i ад ноль ка-

вы для ўсiх. Нi хто не за ба ра няе 

атры маць за клю чэн не ад ура ча 

i да звол. Iн шае пы тан не ў тым, 

што ў нас дак та ры не хо чуць гэ-

тым зай мац ца. У рэ гi ё не да мя не 

па ды шоў трэ нер i па скар дзiў ся, 

што спарт смен на трэ нi роў ках 

за ды ха ец ца ад астмы. А ўрач 

ад га вор вае iх ад атры ман ня да-

зво лу, маў ляў, гэ та не маг чы ма. 

Дак та рам па трэб на пад цяг нуць 

свае ве ды. Мно гiя скар дзяц ца, 

што нар веж скiя бiя тла нiс ты пры-

кры ва юц ца астмай i пры ма юць 

до пiнг. Але гэ та хва ро ба i раз вi-

ва ец ца ў лю дзей, якiя бе га юць 

на лы жах ва ўмо вах пе ра па даў 

тэм пе ра тур i цiс ку. Гэ та аб' ек тыў-

на, у iх та кi клi мат. На цы я наль нае 

ан ты до пiн га вае агенц тва вы да-

ла бе ла рус кiм спарт сме нам ка-

ля дзе ся цi та кiх да зво лаў, i ўсё 

нар маль на. Пра вi лы для ўсiх ад-

ноль ка выя, i спе ку ля ваць на тым, 

што хтось цi iмi ка рыс та ец ца, а 

хтось цi не, на мой по гляд, кру-

цель ства».

ХТО ВI НА ВА ТЫ 
I ШТО РА БIЦЬ?

Ад на знач на га ад ка зу на пы тан-

не, ча му спарт сме ны ўжы ва юць 

до пiнг, ня ма —  ха лат насць, ня-

ве дан не, спа дзя ван не на ўда чу. 

Пры раз гля дзе кож на га па ру шэн ня 

раз гля да ец ца i ма тыў. «У лю бым 

гра мад стве аба вяз ко ва зной дзец-

ца спарт смен, якi за хо ча абы сцi 

сiс тэ му i ўжыць штось цi за ба ро-

не нае. Бу дзе ўто пi яй ска заць, што 

мы ка лiсь цi гэ та зме нiм», —  ад-

зна чае ды рэк тар ан ты до пiн га ва га 

агенц тва.

Дзя нiс Муж жу хiн лi чыць, што 

рас каз ваць аб до пiн гу i яго на-

ступ ствах для зда роўя i кар' е ры 

трэ ба ў пер шую чар гу спарт-

сме нам-па чат коў цам: «Ма ла дыя 

спарт сме ны па вiн ны ад ра зу ра зу-

мець, што яны му сяць вы кон ваць 

ан ты до пiн га выя пра вi лы. Гэ та 

важ на, каб яны пра ца ва лi над са-

бой, а не ду ма лi, якую таб лет ку 

прыняць. На цы я наль нае ан ты до-

пiн га вае агенц тва па чы нае ак тыў-

на су пра цоў нi чаць са спар тыў ны-

мi шко ла мi».

Ад каз насць за па ру шэн не пра-

вi лаў па вi нен нес цi не толь кi спарт-

смен, але i яго трэ нер. У Бе ла ру сi 

яго мо гуць пры цяг нуць на ват да 

кры мi наль най ад каз нас цi. Трэ-

нер ад ноль ка ва да тыч ны да пе-

ра мог i ня ўдач спарт сме на. «Ка лi 

пад час рас сле да ван ня да ка за на, 

што вi на ва ты трэ нер, ён атры мае 

па ка ран не ўдвая боль шае, чым 

спарт смен. А ка лi спарт смен не 

ве даў, што яму да ваў трэ нер, з 

яго ўво гу ле мо гуць зняць дыс ква-

лi фi ка цыю. На цы я наль нае ан ты-

до пiн га вае агенц тва раз гля дае не 

толь кi прэ па рат, а як па бу да ва на 

ба раць ба з до пiн гам у спар тыў най 

фе дэ ра цыi цi шко ле. Мы цес на з 

iмi су пра цоў нi ча ем i да ём свае рэ-

ка мен да цыi», —  рас каз вае Дзя нiс 

Муж жу хiн.

Раз вiц цё до пiн га вай iн дуст рыi, 

з'яў лен не но вых спо са баў не ле галь-

на па леп шыць вы нi кi вы вод зяць на 

спар тыў ныя пля цоў кi яшчэ ад на го 

ўдзель нi ка спа бор нiц тваў —  фар-

ма ка ло гiю. Але па куль га лоў ны мi 

там за ста юц ца спарт сме ны, за i мi 

i апош няе сло ва. Усiм з дзя цiн ства 

вя до ма, што ўсё тай нае ста но вiц ца 

яў ным. Ды i таб ле так для спа кой на-

га сну сум лен ня па куль ня ма.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

ФАР МА КА ЛО ГIЯ VS СПАР ТЫЎ НЫЯ ПРЫН ЦЫ ПЫ

У ХХ ста год дзi мно гiх 
спарт сме нак аб вi на вач ва лi 
ў тым, што яны спе цы яль на 
ця жа ры лi пе рад важ ны мi 
спа бор нiц тва мi. Ура ча мi 
да ка за на, што ця жар насць 
на трэ цiм ме ся цы па шы рае 
фi зi я ла гiч ныя здоль нас цi 
ар га нiз ма, жан чы на 
ста но вiц ца больш вы нос лi вай.

До пiнг —  гэ та не толь кi 
за ба ро не ныя ў спор це 
прэ па ра ты. А, у пер шую 
чар гу, па ру шэн не роз ных 
пра вi лаў —  пры ёму 
i за хоў ван ня прэ па ра таў, 
мес ца зна хо джан ня i iн шых. 

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


