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Ппвреде у сппрту, сппртске трауме  

• Ощтећеоа  ткива или патплпщка пщтећеоа 
људскпг прганизма ппд дејствпм 
сппљащоих или унутращоих сила  

 

• Настала тпкпм рекреативнпг или 
прпфесипналнпг бављеоа сппртским 
активнпстима 



• Саставни деп сваке сппртске активнпсти,  

 

 

• Нещтп су ушесталије кпд бприлашких и 
екстремних сппртпва 

 

 

 



 



 





Три разлишита ентитета 

• Неспецифичне, пбичне ппвреде 

• Сппртске ппвреде 

• Сппртска пштећеоа: Патплпщка прпмена 
настала пренапрезаоем лпкпмптпрнпг 
апарата тпкпм бављеоа сппртским 
активнпстима  (према нашину настанка и 
дужини трајаоа прпмене мпже бити 
акутнпг или хрпнишнпг карактера)  



Фактпри ппвређиваоа 

• све већи пбим и интезититет тренинга,  
• захтеви за ппстизаоем щтп веће брзине 

кретаоа, брзине ппјединашне реакције,  
• захтеви за генерисаоем щтп веће силе у 

ппјединим сппртпвима 
• зампр,  
• недпвпљна физишка припремљенпст,  
• лпще прганизпван тренинг, неадекватнп или 

недпвпљнп загреваое,  
• недпстатак кпнцентрације....... 



•  сви ти фактпри  дпвпде дп стаоа кпје 
превазилази зону максималне адаптације 
организма на стрес изазван физичкпм 
активнпшћу (тренингпм /такмичеоем) 



• Ппвреде у сппрту у укупнпм брпју ппвреда 
ушествују са 10 - 15%   

 

 

• Најзаступљеније су у дпбу пуне 
такмишарске зрелпсти, између 20. и 30. 
гпдине живпта  



 

• Најшещће се ппвређује кпленп кпје је, уз 
скпшни зглпб, у лпкпмптпрнпм систему 
највище пптерећенп  

• Али и раме, и лумбпсакрални деп кишме 



Сппрт Ппвреда нерава Кпщтанп-мищићне ппвреде  

Кпшарка 

•Супраскапуларна неурппатија 
•Неурппатија радијалнпг нерва 
•Неурппатија перпнеалнпг и 
тибијалнпг нерва (тарзални тунел 
синдрпм) 

•Истегнућа, бурзитис 
•Прелпми, уганућа 
•Ппсекптине, и друге ране 

Фудбал 

•Цервикална, брахијална и 
аксиларна радикулппатије са или 
без дислпкације рамена 
•Лумбпсакрална радикулппатија 
•Хамстринг синдрпм (ищијадишнпг 
живца) 
(Тарзал тунел синдрпм)  

•Истегнуће, ппвреде леђа, 
•Лацерације меких ткива, 
•Нагоешеоа 

Рукпмет •Handball goalies elbow 
•Истегнућа, уганућа, 
•Прелпми, лацерације 
•Бурзитис 

Хпкеј 

•Аксиларна неурппатија 
•Тракција дугпг тпракалнпг нерва 
•Неурппатија перпнеалнпг и 
тибијалнпг нерва (тарзални тунел 
синдрпм) 

Одбпјка 
•Супраскапуларна и аксиларна 
неурппатија 
•Тракција дугпг тпракалнпг нерва 

•Истегнућа, уганућа 
•Бурзитис 
•Прелпми, 
•Лацерације 



Тенис 

•Неурппатија 
улнарнпг нерва 
•Неурппатија 
медијалнпг нерва 
(прпнатпр 
синдрпм, карпал 
тунел синдрпм) 
•Неурппатија 
радијалнпг нерва 
(тенски лакат) 

•Истегнућа, 
бурзитис 
•Прелпми, уганућа 
•Лацерације 

Гимнастика 

•Неурппатија 
ппстерипрнпг 
интерпсеалнпг 
нерва 
•Тракција дугпг 
тпракалнпг нерва 
•Неурппатија 
фемпралнпг нерва 

•Истегнућа, 
уганућа 
•Прелпми, 
•Лацерације меких 
ткива 

Плес 

•Аксиларна 
неурппатија 
•Тарзални тунел 
синдрпм 

•Истегнућа, 
уганућа, 
•Прелпми, 
лацерације 
•Бурзитис 

Бициклизам 

•Неурппатија 
улнарнпг и 
медијалнпг нева 
•Неурппатија 
пудендалнпг и 
ищијадишнпг нерва 

•Истегнућа, 
уганућа 
•Нагоешеоа 
•Прелпми, 
•Лацерације меких 
ткива 

Бпдибилдинг 

•Неурппатија грана 
цервикалнпг и 
брахијалнпг 
плексуса 
•Фемпрална 
неурппатија 

•Истегнућа, 
уганућа 
•Нагоешеоа 
•Прелпми, 
•Лацерације меких 
ткива 



Џудп, Карате, кик бпкс 

•Неурппатија улнарнпг 
аксиларнпг и дугпг 
тпракалнпг нерва на 
месту ппвреде 
•Мпртпнпв неуринпм 
плантарнпг нерва 
•Перпнеална 
неурппатија на месту 
ппвреде 

•Истегнућа, уганућа 
•Прелпми 
•Лацерације меких 
ткива 
•Нагоешеоа 

Рваое 

•Аксиларна 
неурппатија 
•Брахијална, 
цервикална, медијална, 
улнарна, 
супраскапуларна 
неурппатија 

•Истегнућа, уганућа 
•Прелпми 
•Лацерације меких 
ткива 
•Нагоешеоа 

Бпкс 
•Медијална и 
дигитална неурппатија 

•Истегнућа, уганућа 
•Прелпми 
•Лацерације меких 
ткива 
•Нагоешеоа 



• Од нарпшитпг знашаја је ппступак сппртисте 
и тренера  неппсреднп ппсле ппвређиваоа 

 

• RICE прпцедура – базишни принципи 
пружаоа прве ппмпћи  



• ппвреде у сппрту, пп свпјпј прирпди, 
најшещће су лаке,  

 

• пне мпгу ппстати прпблем у пднпсу на 
такмишарску сппспбнпст, збпг ппгрещнпг 
увереоа да се ппвреда мпже брже 
излешити негп щтп тп пмпгућавају прирпдни 
прпцеси. 

 



• Опправак сппртисте накпн задпбијене 
ппвреде мпра бити пптпун, јер се, ризикује 
ппнпвнп ппвређиваое, кпје је у 
ппнављаним слушајевима мнпгп теже. 



Бпл 

• Јавља се гптпвп кпд свих бплести и ппвреда 



Бпл 

• субјективнп, непријатнп ппажаое и псећај, 
кпји се мпже јавити услед пщтећеоа ткива, 
оегпвпг предстпјећег пщтећеоа, или услед 
психплпщких узрпка 



Светска здравствена прганизација 
(WHO) 

• непријатнп шулнп или емпципналнп 
искуствп ппвезанп са стварним или 
пптенцијалним пщтећеоем ткива 



Међунарпднп удружеое за прпушаваое бпла 
International Association for the Study of 

Pain(IASP) 

• непријатнп емпципналнп и псећајнп 
искуствп ппвезанп са правпм или 
пптенцијалнпм ппвредпм ткива, или 
узрпкпванп тим пщтећеоем или ппвредпм 

 



Бпл 

• Је индивидуалан и субјективан дпживљај 
мпдулиран  

 

• физиплпшким,  

• психплпшким и  

• другим фактприма кап штп је претхпднп 
искуствп, култура, страх и анксипзнпст 



Ппдела на пснпву трајаоа бплнпг 
псећаја и карактера 

• Акутни бпл 

• Хрпнични бпл 

 

 



Акутни бпл 

• брзи, пщтри бпл, бпл убпда, електришни 
бпл 

• Настаје у рпку пд 0,1 секунде ппсле 
надражаја  

• јакпг интензитета, али траје врлп краткп  

• пвакви бплпви настају услед надражаја 
рецептпра за бпл (слпбпдни нервни 
заврщеци или нпци(п)рецептпри) 



• Нпцирецептпри су щирпкп распрпстраоени 
у кпжи и неким унутращоим ткивима  

• Перипсту-ппкпсници,  

• зидпвима артерија,  

• плеури-плућнпј марамицци,  

• перитпнеуму-трбущнпј марамици,  

• мембрани зглпбпва,  

• мпжданим ппнама.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5


• Улпга брзпг бпла је пдбрамбена, брзп се 
уклпнити пд узрпка, или уклпнити узрпк 
бпла.  

 

 

• Битна је и оегпва улпга у дијагнпстикпваоу 
разлишитих бплести тј. степена пщтећеоа 
ткива 



Хрпнични бпл 

• сппри бпл, сппри бпл пешеоа, пптмули бпл, 
тупи бпл 

 

• ппшиое 1-2 секунде или касније накпн 
бплнпг надражаја и временпм се ппјашава, 
у тпку минута, сати и дана.  

 

• нема пдбрамбену функцију уппзпреоа 



• Кпд хрпнишнпг бпла се брпј надражених 
рецептпра временпм ппвећава јер се 
сталнп активирају нпви рецептпри 

 

 



• Рецептпри за бпл су неадаптивни 
рецептпри.  

• Кпд већине псталих рецептпра нпр. за мирис ппсле 
надражаја рацептпри губе сппспбнпст да даље щаљу 
импулсе.  

• Рецептпри за бпл настављају да и ппсле 
надражаја щаљу импулсе, шак се брзина 
слаоа електришних импулса мпже ппвећати 
тј. интензитет бпла мпже временпм расти 
укпликп се не птклпни узрпк.  



• Хрпнишки бплпви ппред тпга щтп мпгу 
узрпкпвати ппремећај функције (бплнп 
раме, леђа, кпленп), збпг свпг трајаоа 
битнп утишу на распплпжеое пацијента и 
шестп дпвпде дп депресивних стаоа. 

 



• Видпви лешеоа углавнпм дугптрајни и 
ппдразумевају велики брпј терапија пд 
кпјих свака дугп траје.  

 

• Такпђе, да би се видели резултати пваквпг 
лешеоа пптребнп спрпвести терапије у 
кпнтинуитету, а напредак је изузетнп сппр и 
пацијенти шестп пдустају 



• Од прпналаска лпкалнпг фармакплпщкпг 
лешеоа- мезптерапије и оенпг увпђеоа у 
свакпдневну праксу у Францускпј и дпбрим 
делпм у Италији, време лешеоа  бплпва се 
знашајнп смаоилп. 



 



 



 



• Спматски бпл 

• Пптише пд истезаоа и ппвреда тетива, 
кпстију, крвних судпва, нерава. Овај бпл је 
акутнпг карактера и дпбрп је лпкализпван.  

• Неуралгија 

• Настаје услед пщтећеоа сампг нерва. 
Обишнп је пгранишена на ппдрушје 
инервације датпг нерва.  

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


Mищићнп скелетнп бплна стаоа  

• Бпл ппкренут упалпм периферних ткива-
(нпцицептивни бпл) се 

• Ппвеже са лезијпм (или дисфункцијпм) 
нервних путева (неурппатска кпмппнента 
бпла) 

 

 

• Хрпнишни бпл у леђима-кпегзистенција 
нпцицептивнпг бпла и неурппатскпг бпла 



Дијагнпза и прпцена интензитета 
бпла 

• бпл субјективни псећај,  

• не ппстпји валидан пбјективни метпд за 
мереое оегпвпг интензитета. 

 

• На дпживљај бпла утишу и кпмплексна 
људска искуства са функципналним, 
емптивним и духпвним кпмппнентама 

 



• лекари впле да имају пдгпварајуће впдише 

• пруђа за прпцену интензитета бпла 

 

• у мнпгим земљама сталнп се развијају и 
усаврщавају једнпдимензипна и 
вищедимензипна пруђа за прпцену јашине 
бпла-скале 



Клиничка прпцена бпла 

1. Детаљна анамнеза 

2. Физишки преглед, укљушујући и 
неурплпщки преглед 

3. Дпдатна испитиваоа (лабпратпријска, 
визуализаципна) 

 

 



1. Детаљна анамнеза 

У пквиру анаменезе треба прикупити ппдатке п:  
• лпкализацији, щиреоу, квалитету и јашини 

бпла 
• фактприма кпји га ппјашавају или ублажавају, 
• ппнащаоу бпла у времену, ппстпјаое прпбпја 

бпла, 
• претхпднпј терапији бпла: лекпви, дпзе, нашин 

примене, щема даваоа, ефикаснпст, 
нежељена дејства, 

• психпспцијалнпм статусу пацијента 
 



2. Физишки преглед, укљушујући и 
неурплпщки преглед 

• Ови прегледи пбухватају прпцену 
функципналнпг пщтећеоа и 

• психпспцијалну прпцену  

• (хплистишки приступ) 



3. Дпдатна испитиваоа 
(лабпратпријска, визуализаципна) 

• Дппунски дијагнпстишки прегледи мпгу 
бити: лабпратпријски тестпви, MR, CT, 
прегледи специјалиста других струка.  

• Ови прегледи увпде се према пптреби. 



Оруђа за мереое интензитета бпла 

• различите скале   

• Нумеришке   

• Визуелне 

 

• Избпр скале зависи пд оене практишнпсти, 
знаоа и вещтине кприсника, и упбишајенп 
се кпристе у мереоу интензитета бпла са 
ппдједнаким успехпм 



Вербална скала - ВС (Categorical 
Verbal Rating Scales (VRS)) 

• Ова скала представља листу дескриптпра, 
кпјима се пписује степен јашине бпла, 
најшещће са шетри десккриптпра  

 

• Вербална скала за прпцену бпла 

       без бпла, благ, умеренп јак, јак бпл 

 



Нумеричка скала - НС (Categorical 
Numerical Rating Scales (NRS)) 

• Нумеришка скала (НС) кпја се шестп зпве и 
визуелна нумеришка скала (VNRS/VNS), јер 
је скала пбјащоена или приказана на 
папиру, такп да пдгпвара некпм брпју (0-5 
или 0-10).  



• Кпристити се кпд првпг прегледа и кпд 
кпнтрплних прегледа бплесника ради 
праћеоа делптвпрнпсти терапије.  

 

 

• На скали су пзнашена два екстрема у ппису 
интензитета бпла, на пример пд „бпла нема 
уппщте„ дп „најгпри мпгући бпл„ 



 



Визуелнп аналпгна скала - ВАС 
(Visual Analogue Scale (VAS)) 

• Какп је кпд деце вепма тещкп пдредити 
карактер бпла, применпм кпмбинпваних 
сликпвнп-нумеришких скала пд 0-10 та 
пптещкпћа се дпнекле мпже ублажити. 

 

• У пракси се шестп кпристи Впнг Бекерпва 
скала (Wong Baker Scale) за прпцену тежине 
бпла кпд деце 



Впнг Бекерпва скала за прпцену 
бпла кпд деце 

 



Бпл 

• Нарущава квалитет живпта 

• Функципналну сппспбнпст шпвека 

 

 

 

• Ублажаваое бпла спада у примарне 
терапијске циљеве 

 



• Кпд неких типпва бпла неппхпднп је брзп и 
снажнп дејствп не самп збпг патое 
пбплелпг/ппвређенпг негп и збпг 
терапијске ефикаснпсти 

 



• Нема универзалнп признатпг стандарда у 
терапији бплних стаоа 
 

• Разлишити су патплпщки механизми настанка 
бпла (акутнпг и хрпнишнпг) 

• Ширпк спектар терапеутских ппступака 
(фармакплпщки, психплпщки, алтернативни 
медицински ппступци (акупунктура, квантна 
медицина), интервентни – инвазивни 
третмани….) 



NSAID-НЕСТЕРОИДНИ 
АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛЕКОВИ 

• Прва терапијска линија кпд већине 
пбплелих/ппвређених са 
мищићнпскелетним бплпм 

• Обишнп у кпмбинацији са 
нефармакплпщким терапијама 
(кинезитерапија, апаратурна 
физиптерапија,….) 



  

• Велики брпј нежељених ефеката накпн 
системске упптребе (per os или 
парентералнп, im., iv.) 

-гастрпинтестинална тпксишнпст 

-бубрежене дисфункције 

-кардипваскуларне кпмпликације 

-ризик пд интеракције са другим лекпвима 
кпји се узимају 

 



• француски наушници, испитујући 
пппулацију кпја се прпфесипналнп бави 
сппртпм, дпщли дп закљушка да 
прпфесипнални сппртиста у тпку гпдине, у 
прпсеку, кпристи нестерпидне 
антиреуматике 6 месеци и да минимум 
једнпм гпдищое дпбије инјекцију 
кпртикпстерпида збпг ппвреда/бпла 



• Овај вид лешеоа непрактишан и релативнп 
нездрав 

  

• У праксу је пптпм уведена лпкална 
фармакплпщка терапија (мезптерапија) 
бпла, кпја је не самп безбедна, већ се 
ппказалп и знашајнп ефикаснија у лешеоу 
сппртсих ппвреда. 



Лпкална фармакплпщка терапија 

• Све шещћа упптреба 

• Практишнп елиминище нежељене ефекте 
системске упптребе лекпва 

 

 

 

 

• Сущтински се базира на тзв. Регенеративнпј 
медицини 



Регенеративна медицина 

• Заснива се на прпналажеоу пптенцијала 
сппственпг прганизма у излешеоу 
разлишитих патплпщких стаоа, па и бпла 

 

• Кприщћеое не и малп инвазивних 
прпцедура кпје изазивају стимулацију 
прпдукције унутращоих фактпра раста 
кпјим се „залешује“ пщтећеое 



Лпкална фармакплпщка терапија 

• Мезптерапија 

• Прплптерапија (прплиферативна терапија) 



Мезптерапија 

• 1952. - Dr Pistor 

• 1961. – Dr Pistor пбјавип коигу: „La 
Mesoterapie“. 

 



• Meso is from Greek mesos, "middle“ 
and therapy from Greek 
therapeia,  
"to treat medically” 
 



Мезптерапија 

• Ппдразумева убризгаваое маоих дпза 
лекпва, ппјединашних супстанци или 
кпктела смещаних пд прирпдних 
екстраката, ензима, минерала, 
хпмеппатских агенаса, витаминских 
кпмплекса, аминп-киселина у мезпдерм 
прпблематишних - бплних регија на телу. 



Embryonic origin 

Adult Derivative 

Ectoderm 

Skin Epidermis 

Brain 

Breast 

Sweat glands 

Mesoderm 

Fibrous tissue (connective) 

Cartilage 

Bone 

Muscle 

Fat 

Endoderm 

Gut 

Liver 

Lung 

Pancreas 



Mezoterapija – definicija  

• Dr Mišel Pistor:  
 
 

„ Malo, razređeno i u pravo mesto“  



Грађа кпже 

• Епидермис (најппврщнији слпј 0.4-1.5мм, 
кератпцити и др ћелије: меланпцити, 
Лангерханспве ћелије, Меркепве ћелије) 



• Дермис-мезпдермалнпг ппрекла-1-2мм,  
растреситп везивнп ткивп, бпгатп 
кплагеним влакнима, матрикспм са 
урпоеним фибрпбластима, ћелијама 
имунитета (макрпфаги, лимфпцити) 
адиппцити, у оему се налазе завршеци 
крвних  и лимфних судпва, нервних 
влакана, шулни пргани, мищићна влакна 

 



• Хиппдермис (масне ћелије-изплаципна зпна, 
са фибрпзним преградама,  сензпрна влакна 
(сама влакна или кпрпускуларни рецептпри-
рецептпри за дпдир, бпл, свраб, температуру), 
симпатишка влакна-инервищу знпјне жлезде, 
мищиће еректпре длаке, глатке мищиће 
крвних судпва, бпгата мрежа капилара, 
прганизпвана у 2 нивпа: субпапиларни 
плексус-сплет и дубпки васкуларни сплет кпји 
имају улпгу у исхрани кпже али и 
термпрегулацији 



 



 



 



Мезптерапија 

Ефекти се ппстижу на два нашина:  
 
 

• фармакплпщким дејствпм препарата 
 
 

•  физишкпм стимулацијпм кпже 
микрпубпдима 



 



 



Мезптерапија бплних стаоа 

• Нпви вид примене стандардних лекпва у 
мезпдерм (средои слпј кпже) 

• Активне материје се у кпжу мпгу 
убризгавати на дубини пд 1 дп 4мм-6мм-
13мм 



изузетнп танким иглама шији убпди су практишнп 
безбплни 

– 30/32 G x 4 mm  

– 30/32 G x 6 mm  

– 30/32 G x 13 mm 
 

 



Инјекципне технике у мезптерапији 

• ПАПУЛА 
1-2 мм, са птвпрпм игле на гпре 

                             *   Епидермална 
                             * интрадермална 
• НАПАЖ ТЕХНИКА 
          Епидермални напаж 
             ппврщнп ппд углпм пд 30° дп 60 
          Интрадермални напаж 
             дубина 2-4мм, ппд углпм пд 30° дп 60° 
• ППП (POINT PER POINT) 

         дубпки убпди, пд 4 дп 12мм 
• ТУНЕЛ ТЕХНИКА 
         *  антерпградни 
         * ретрпградни 
 

Dr Nenad Stankovid 



Mesotherapy Nappage technique 

Permeable Keratinocytes 

Permeable Dermis 

DIFFUSION up to  
DERMIS 



Mesotherapy 2-3 mm deep 

Permeable Keratinocytes 

Permeable Dermis 

Injection into DERMIS 



ППП (point per point)инјектираое 

 



ПРЕДНОСТИ МЕЗОТЕРАПИЈЕ 

• Лекпви пстају на месту убризгаваоа у већпј 
кплишини дужи временски перипд –дп шак 3 
дана (стандардним im. или iv. даваоем 
евакуищу се у рпку пд 1h) 

 

• Имају ефикасније лпкалнп дејствп 

 

• Сппрп се птпущтају у системску циркулацију 

• Маое нежељених системских ефеката 



ПРЕДНОСТИ МЕЗОТЕРАПИЈЕ 

• лпкална кпнцентрација лека је приликпм 
мезптерапијскпг даваоа знашајнп већа пд 
билп кпг другпг вида апликације 



ПРЕДНОСТИ МЕЗОТЕРАПИЈЕ 

• пмпгућава пацијентима да се врате свпјим 
упбишајеним активнпстима и прекину 
узимаое већих дпза лекпва пер пс (на уста). 

 

• мирпваое и изпстајаое из редпвних 
активнпсти (ппсап, сппрт) није пбавезна 
 

• уз примену пве терапије мпже се наставити са, рецимп, 
пбишајеним интензитетпм тренинга, а ппет рещити 
дугптрајни прпблем са, на пример, бплпм у рамену 



АКУМЕЗОТЕРАПИЈА 

Убризгаваое препарата у пдређене 
акупунктурне ташке 

 

Сппј са традиципналнпм (кпд нас 
алтернативнпм) медицинпм 

 

 

Нарпшитп кпд хпмеппатскпг кплагена и 
препарата на бази хумане плаценте 



Средства за убризгаваое-
фармацеутици 

• Лпкални анестетици 

• Нестерпидни антиинфламатпрни лекпви 

• Централни мипрелаксанси 

• Блпкатпри фпсфпдиестераза 

• Калцитпнин 

• Витамини и минерали, (микрпелементи) 

 

• Бптулинум тпксин (бптпкс) 

 



• Лекпви на бази хпмеппатскпг кплагена  
 

• Лекпви на бази екстракта хумане плаценте 
 

• PRP-плазма бпгата трпмбпцитима 
• Стем (матишне) ћелије 

 
• Хијалурпнска киселина 

 
• Биљни екстракти (гинкп билпба, центела азиатика, 

екстракт кестена,….) 
 



 



PRP 



Препарати на бази Хумане Плаценте 

• Клеппатра (70-30. гпдине п.н.е.)-антиејчинг 
прпцедуре 

• Хиппкрат (460-370. гпдине п.н.е.)-у 
терапијске сврхе 



 

HPE = human placental Amino-acids + Growth 
Factors + Peptides + Vitamins + Minerals + 
Trace-minerals + Phospholipid + Others… 



• Svojstvo protiv starenja 

• PGC 1a aktivacija 

• Antiinflamatorni 

• Antioksidant 

• Vieliki br GP i Hormona 

• Proliferant 

• Antioksidant, 
protivstresni efekat, 
zaštita atrofije mišića 

• Regeneracija mišića i 
ligamenata 

• Analgetski efekat 

• Izbeljivanje kože lica 

• Regeneracija: oporavak 
opekotina 

• Smanjuje gubitkom kose 

• Imunska modulacija: 
Atopični 

• Dermatitis, Herpes zooster 
dermatitis 

• Hronična bolest 
jetre 

• Podstiče 
detoksikaciju jetre 

• Štiti oštedenu jetru 

Jetra Koža/Kosa 

Starenje 
Mišidi i 

Ligamenti 

HPE 



 



 



• Трајаое саме терапије краткп, пацијент се 
пдмах враћа свпјим свакпдневним 
активнпстима и максимум ефекта се 
ппстиже за јакп краткп време 



ПРОТОКОЛ ТЕРАПИЈЕ 

• Третмани се ппнављају 4-6-10 пута на 7 дп 
10 дана (у зависнпсти пд врсте, трајаоа 
ппвреде/пщтећеоа и средства кпје се 
кпристи) 

 

• Смаоеое псећаја бпла већ ппсле првих 
некпликп третмана  



ПРОЛОТЕРАПИЈА 

• Proles (прплиферација) щтп знаши 
ппдстицаое раста 

 

 

• Метпда инјекципне терапије за 
рекпнструкцију лигамената, тетива и 
зглпбпва мищићнп-кпщтанпг система 



• Ппдврста Перинеурална инјекципна 
терапија 

 

• Интрадермалнп убризгаваое у близини 
пднпснп прпјекцији нерва 



• кап инјекципни раствпр најшещће се 
кпристи  хипертпни раствпр глукпзе (25%) 
кпја се убризгава директнп у пщтећени или 
пслабљени лигамент или тетиву кпја је 
пришврщћена на кпст 



• Или директнп у интраартикуларни прпстпр 
(кпд пщтећеоа хрскавице) 

 



Механизам прплптерапије је 
једнпставан 

Раствпр за прплптерапију кпји се убризгава у 
пщтећенп и пслабљенп ткивп изазива упалну 
реакцију.  

 

Ова лпкална упална реакција ппвећава дптпк 
крви и ппкреће каскаднп слпжене прпцесе 
зарастаоа прпдукцијпм фактпра раста и 
прпизвпдопм кплагенпг ткива.  



• Накпн првпг третмана у већини слушајева 
ппбпљщаое се псећа пдмах,   

 

 

• Перпд у кпме се пшекује  највећи резултат 
су шетири дана, щтп зависи  пд ппщтег 
стаоа прганизма, живптне дпби, кап и тпга 
кпликп дугп пацијент има тегпбе 



ПРОТОКОЛ ТЕРАПИЈЕ 

• Третмани мпгу да се ппнављају (1-8 сесија).  

 

• Обишнп се спрпвпде 1-2 пута неђељнп или 
на 15 дп месец дана,   

 

• Резултира ппступним смаоеоем укупнпг 
бпла с циљем пптпунпг  престанка бпли  – 
резултат нулта бпл  – и пмпгућује ппвратак 
пуне функције. 



Индикације за локалну 

фармаколошку терапију 
 

• Болни синдроми разне етиологије 

• Бол у врату и леђима са или без ирадиијације у горње и доње 
екстретмитете, 

• Бол у сакруму, 

• Бол у раменима, лактовима и шакама 

• Бол у куковима, коленима и стопалима, 

• Бол у вилици (темпоромандибуларном зглобу) 

• Пост-трауматски бол 

• Спортски пост-трауматски бол 

• Бол након прелома 

• Тендинопатије, 

• Главобоља: мигрена или цервикална главобоља, 



 



 



 



 



 



Превенција ппвреда 

• Предхпдна селекција сппртиста  
• Утврђиваоа физиких пспбина и елиминищација 

присутних пгранишеоа или несппспбнпсти 
• Одређиваое нивпа псппспбљенпсти за пдређену врсту 

сппрта 
• Одређиваоа ппступка кпјим се младим сппртистима 

мпже пдпбрити бављеое неким сппртпм без већих 
ппаснпсти пд ппвреиваоа или настанка хрпнишних 
пщтећеоа. 

• Утврђиваоа да ли дпба раста, усклађен са мптивацијпм 
сппртисте кпја је шестп непбјективна (и впди у 
дисимулацију) и нереалну субјективну прпцену тежине 
ппвреде и фазе ппправка. 
 



• Такмишарска спремнпст  

• Такмишрска спремнпст настаје кап резултат дпбрп 
усклађенпг тренинга, кпндиције и сппртскпг 
искуства.  

•  тп пмпгућава извпђеое најтежих радои уз 
минималан наппр 



 



• Претрениранпст представља велику ппаснпст 
пп ппвређиваое у сппрту, јер такав сппртиста 
је мнпгп псетљивији на ппвреде.  

• На дпбру такмишарску спремнпст сппртисте 
утише препсетљивпст на акутне инфекције, 
јер велики телесни наппри смаоују имуну 
снагу прганизма, па а ппправак накпн ппвред 
дуже траје, јер ране и прелпми спприје 
зарастају,  

 



• Стаое сппртскпг бприлищта  

• Сви терени за бављеое сппртпм кап и сва 
сппртска бприлищта требају испуоавати 
све услпве за щтп безбедније бављеое 
сппртским активнпстима.  

• затп је правилима такмиоа прпписанп кпје 
услпве терен мпра да испуоава, пре 
ппшетка активнпсти на оему.  

 



• Упптреба защтитне ппреме  

• Свака сппртска дисциплина захтева 
пдређену врсту защтитне сппртске пдеће, 
пбуће, напшара кацига итд, щтп је 
прпписанп ппсебним правилима.  

• Одгпвпрнпст за нененпщеое или 
неправилну примену защтитне и сппртске 
ппреме снпсе сппртисти лишнп, али и 
тренери, судије и сппртски лекари.  

 



• Превентивна бандажа  

• Настанак или смаоиваое ппвреде 
лигамената, тетива, па и кпстију, мпже се 
знашајнп смаоити правилнпм упптребпм 
превентивне бандаже. (На ппример, 
бандажа щаке кпд бпксера, кпја је 
правилима пбавезна, или бандажа скпшних 
зглпбпва кпд кпщаркаща)  

 



• Утицај ранијих ппвреда  

• свакп преранп и недпзиранп пптерећеое, лакп 
мпже дпвести дп већег и тежег ппвређваоа.  

• Затп у свакпм сппртскпм клубу лекар и тренер 
мпрају делпвати усаглащенп и никакп 
супрптстављенп, јер пбпјица раде у интересу 
сппртисте.  

• Бпље је сппртисту псппспбити, и недељу дана 
касније пд пптималнпг стаоа, негп и 24 шаса 
раније.  

 



• Кпнтрпла и сампкпнтрпла  

• Ппщтпваое правила сваке сппртске игре 
или прпписаних прпцедура тренинга пд 
великпг су знашаја за спрешаваое ппвреда  

• сваки сппртиста мпра ппседпвати и сталнп 
изграђивати сппспбнпст сампкпнтрпле, 
уважавајући и щтитећи при тпме не самп 
себе већ и прптивнишкпг сппртисту пд 
ппвреда.  

 



Mejl adresa 

marija.macura@fsfv.rs 
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