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МЕДИЦИНА СПОРТА 

 

Увод 
Спортска медицина је мултидисциплинарна грана медицине чији је циљ 

очување здравља учесника у спорту и физичким активностима првенствено кроз 
превенцију, а затим и кроз терапију и рехабилитацију повреда а све у циљу унапређења 
психофизичких способности неопходних за остварење добрих такмичарских резултата. 

Периодични систематски прегледи представљају превенцију и рану детекцију 
повреда и обољења изазваних спортским активностима.  

Методологију спортскомедицинског прегледа су донеле и усвојиле водеће 
релевантне међународне асоцијације из ове области. Она обухвата: 

• анамнезу, 
• физикални преглед 
• антропометрију 
• функционална тестирања 
• лабораторијске анализе 

Анамнеза је један од најзначајнијих делова прегледа. Она садржи податке о 
идентитету спортисте,  врсти и дисциплини спорта којом се бави, динамици и врсти 
тренинга као и податке о ранијим обољењима и повредама. Добро узета анамнеза 
открива 60-75% могућих проблема код спортисте. Она уз остале компоненте прегледа 
може открити различите факторе који утичу на радну способност. 

Физикални преглед прикупља низ података о тренутном стању и функцији 
органа и система. На овај начин се детектују знаци обољења и деформитета. Да би се 
добио целокупан увид ради се по системима и обухвата преглед главе и врата, преглед 
грудног коша и плућа, преглед срца и крвних судова, преглед абдомена, преглед 
урогениталног система, преглед мишићно-скелетног система, преглед коже, 
неуролошки и психијатријски преглед. У случају потребе, ради процене тренутног 
стања, тражи се консултација осталих специјалистичких грана (нпр. ОРЛ преглед код 
рониоца ...).  

Антропометрија је грана медицине која се бави мерењем морфолошких и 
функционалних параметара. Многа епидемиолошка истраживања указују на повезаност 
одређених антропометријских карактеристика са ризиком настанка и развоја неких 
кардиоваскуларних и метаболичких обољења. У оквиру антропометрије ради се мерење 
висине и телесне масе, одређивање висинско-тежинског односа (БМИ – бодy масс 
индеx), процена ухрањености и идеалне телесне тежине, одређивање састава тела са  
дистрибуцијом телесне масти, процена предвиђеног раста ... Све мере и изведене 
вредности се упоређују са већ утврђеним, опште прихваћеним, стандардима 
разврстаним по старосној доби, полу, врсти спорта и дисциплини. Одскакање од 
стандарда изискује низ предлога и препорука у смислу побољшања здравственог 
статуса такмичара као и побољшања такмичарских резултата. 
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Функционална тестирања имају за циљ процену тренутне функционалне, тј. радне 
способности. Од изузетног су значаја у процени способности за бављење одређеним 
спортом, у процени наком дужег периода мировања након повреда као и у процени 
физичких способности у току самог тренажног односно такмичарског циклуса. 
Тренингом се резултати добијени функционалним тестирањем могу побољшати. Од 
тестова се раде основни моторички тестови (динамометрија и мерење флексибилности 
трупа), функционална  испитивања респираторног система (спирометрија кроз читав 
низ добијених и изведених вредности плућних волумена) као и процена анаеробног 
прага и аеробне способности (директним или индиректним мерењем максималне 
потрошње кисеоника).... 

Лабораторијске анализе могу указати на здравствено стање и на процену функционалне 
способности. Кроз проверу лабораторијских вредности можемо добити увид у 
функционалну адаптацију на вежбе односно тренинг. То указује да, поред примарног 
здравственог аспекта, лабораторијска мерења треба да помогну и у планирању тренинга у 
сврху успостављања оптималне спортске форме. Минимум анализа које треба урадити за 
сваки преглед је крвна слика (са освртом на статус гвожђа), седиментација, ниво глукозе 
у крви и преглед урина, а опционо липидни статус (триглицериди, укупан холестерол, 
ХДЛ холестерол, ЛДЛ холестерол), билирубин (укупан, директни, индиректни), уреа, 
креатинин, трансаминазе, ензими, електролити  и читав низ осталих анализа које могу 
указати на тренутно здравствено стање и на стање функционалних способности.  

Спортско медицински тим је тим кога чине: спортски играчи, тренер играча, 
спортски менаџер,спортски лекар и нутрициониста . 

Улоге и одговорности овлашћеног спортског тренера 

Спортски тренер подучава и ради са спортистима како би их припремио за 
такмичења и утакмице. Он помаже спортистима да постигну најбоље резултате, 
индивидуално или у тиму, у  различитим спортовима (фудбал, кошарка, одбојка, 
ватерполо, хокеј, тенис, голф и слично). Тренери су стручњаци за правила,  стратегије и 
технике у спорту за који су специјализовани. Осим тога, они знају све о спортској 
опреми,  неопходним сигурносним мерама и физичкој спремности. Спортски тренери 
могу да раде за професионалне или аматерске тимове, али и као лични тренери. 

Одговорности спортског тренера: 

• Избор играча 
• Налажење стратегије која најбоље одговара таленту спортисте 
• Психичка припрема спортисте за такмичење 
• Процена здравственог стања играча 
• Планирање програма тренинга 
• Вештине и особине које би требало да има спортски тренер: 
• Способност састављања добро избалансираног тима 
• Препознавање потенцијала у играчима 
• Налажење и привлачење добрих играча 
• Развијене комуникационе и надзорне способности 
• Промишљено доношење одлука у стресним ситуацијама 
• Зрелост и самопоуздање 
• Образовање у области спорта и анатомије 
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Појам и улога спортског менаџера 

Менаџери у спорту су особе које обављају активности менаџмента и које су 
одговорне за усмеравање напора ка остваривању циљева организације. Менаџер у 
спорту предузима низ организационих активности, одређује који ће се послови радити 
и ко ће бити одговоран за њих. Такође, менаџер је особа која управља људима и 
пословима и која у том управљању има одговарајући ауторитет у зависности од тога 
коју функцију обавља. 

Спортски менаџери морају да поседују основна стручно-техничка знања из 
области спорта, поред тога морају знати да предвиђају, планирају, организују, руководе 
и контролишу, односно да познају примарне функције менаџмента и процесе спортске 
организације. 

Улога спортског лекара 

Лекар спортске медицине је стручно лице које се бави 
физичким,емоционалним и духовним потребама спортиста у контексту спорта и 
потреба тима. 

Његова дужност је да обезбеди оптималну здравствену заштиту, да заштити 
спотисту  од повреде и трајног инвалидитета. 

 

Основни појмови у спортској медицини 
Спортски тренинг је процес стимулуса и адаптације спортисте уз помоћ кретних 
активности, структурираних различитим методама рада, или облик циљане припреме за 
постизање такмичарских резултата. Појам тренинга обухвата кондициону (физичку), 
техничку, тактичку, психичку, и моралну припрему спортиста. 

Аеробни тренинг-методе  рада за развој и одржавање аеробне снаге и 
капацитета спортиста. 

Аеробна снага је максимална потрошња кисеоника у времену трајања од једног 
минута. 

Аеробни капацитет је укупна количина енергије коју спортиста може да 
ослободи у аеробном режиму рада. 

Анаеробни тренинг-методе рада за развој и одржавање анаеробно лактатне и 
алактатне снаге и капацитета спортисте. 

Анаеробно лактатна снага је максимална брзина акумулације млечне киселине 
увремену од једног минута. 

Анаеробно алактатна снага је максимална брзина разлагања креатин фосфата. 

Анаеробно лактатни капацитет је максимална акумулација млечне киселине у 
крви или максимални кисеонички дуг. 



9 

 

Анаеробно алактатни капацитет је максимална количина креатин фосфата у 
мишићима, то је величина алактатног кисеоничког дуга. 

Аеробни праг је тренутак кад се енергија још добија аеробним путем а када 
започињу и анаеробни процеси стварања енергије при чему концентрација лактата у 
крви достигне вредност од 2mmol/l. 

Анаеробни праг је тренутак када доминантно започиње анаеробни процес 
стварања енергије сагоревањем угљених хидрата тј када започиње нагла продукција 
CO2, hiperventilacija I koncentracija laktata u krvi od 4 mmol/l. 

Тренираност је специфична способност живог организма да се мења и 
усавршава под одређеним факторима спољног света, тј физичког вежбања. 

Волумен тренинга или обим је примарна компонента тренинга и представља 
његов квантитативни показатељ. Интегрални делови обима тренинга су: 

• време трајања тренинга 
• удаљеност која се пређе или тежина која се подигне у јединици времена 
• број понављања вежбе. 

Интензитет тренинга је квалитативна компонента рада коју спортиста 
изводи у датом времену и указује на снагу нервних импулса које спортиста користи у 
свом тренингу а који су изазвани тренажним надражајима тј стимулансима. 

Ефекат рада је снага , она представља производ силе и брзине. 

Сила је способност човека да савлада спољашњи отпор или да му се 
супротстави помоћу мишићног напрезања. 

Брзина је способност човека да изврши покрете за најкраће време у датим 
условима. 

Издржљивост је способност да се нека активност врши дуже времена без 
снижења њене ефикасности.То је способност супротстављања замору. 

У односу на активност енергетских механизама издржљивост се дели на 
aеробну, анаеробно лактатну,и анаеробну алактатну издржљивост. 

Иницијални тренинг у припреми за такмичарску сезону треба да има висок 
обим и низак интензитет, а како тренирање напредује, обим треба смањити а 
интензитет појачати. 

Истовремени аеробни тренинг и тренинг снаге утиче на мањи пораст снаге, а 
не доводи до побољшања аеробног капацитета. 

Постоји оптималан обим након кога долази до смањења адаптације, што води 
ка синрому претренираности и пoвредама услед оптерећења. 
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Антропометрија 

 

Антропометрија (од грчких речи: anthropos (άνθρωπος) = човек, metron (µέτρον) = 
мерење) је наука која се бави мерењем и студирањем одређених морфолошких 
карактеристика људског тела.  

 

Слика 1.  Антропометријско мерење 

Антопометријом се мере: 

• висина 
• дужина 
• тежина 
• дебљина тела или делова тела 
• дужина руке, надлактице, подлактице... 
• обим надлактице,грудног коша, натколенице 
• дебљина кожног набора леђа, трбуха, подколенице,надлaктице 

Тиме се спортисти усмеравају према оним дисциплинама у којима дати телесни 
склоп највише погодује остварењу врхунских резултата. 

Мерењем количине масног ткива и тзв. мршаве масе тела, прати се утицај 
тренинга и осигурава оптимални телесни склоп за дати спорт. 

Пре почетка мерења, одређује се положај специјалних антропометријских 
тачака на телу, које могу бити сталне ( локализоване увек на истом делу тела) или 
виртуелне (мењају место зависно од положаја тела). 

Основним инструменти за антропометрију су: антропометер, вага, 
пeлвиметар,кефалометар,клизећи шестар... 

У спортској пракси антропометрија служи да би се установио индивидуални 
антропометријски статус спортиста. У те сврхе се користе две методе, метода индекса 
и метода стандарда. 
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Индекси служе да се установи међусобан однос појединих величина 

(телесне масе и висине, дужине руку и дужине ногу,..). 

Пример: Мишићни индекс МI 

Мишићни индекс служи за одређивање процента мишићне масе у укупној маси  

MI = Обим m.biceps brachii (max-min) / Обим m.biceps brachii (min) x 100 

Максималан обим се мери при пуној контракцији мишића на најширем месту, а 
минимални на истом месту, када је мишић опуштен а рука испружена у лакту. 

Нормалне вредности овог индекса су од 5 до 12. 

Мање вредности од 5 су код гојазних а већи од 12 код веома мускулозних 
особа. 

 

Слика 2.  Антропометријске мере 

 

Физиологија вежбања 

Предмет изучавања физиологије вежбања је реакција и адаптација организма 
на вежбање. Вежбање подразумева нужно кретање . Способност извођења вежби зависи 
од ефективне силе коју производи мишић. Координација рада мишића потребна је за 
вежбање кратког трајања и високог интензитета као што је спринт, али и за вежбање 
дугог трајања и ниског интензитета које је карактеристично за спортове 
издржљивости.На прелазу између ова два типа вежбања постоје тзв .вишеструке 
спринтерске активности у којима се након периода напорног вежбања уводе периоди 
релативног опоравка (фудбал, рагби, тенис,кошарка, одбојка, бадминтон). 

Способност извођења вежби зависи од бројних фактора који нису  само 
физичке или механичке природе: менталне способности вежбача,величина облик и 
састав његовог тела, као и спољашње факторе. 
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Физичка активност се пре свега позитивно одражава на здравље појединца. 

Способност вежбања највише зависи од расположивости тзв. Енергетског 
потенцијала у организму-аденозин три фосфата (ATP-a).Од суштинског значаја је 
способност ресинтезе ATP-a. 

Циљ тренинга је да се изазове адаптација како на нивоу целог органима тако и 
на нивоу саме ћелије и молекула у организму. 

Адаптација се одвија у фазама: 

• тренажно оптерећење које има катаболички ефекат 
• опоравак током којег се одвија анаболизам 
• повећање базалне функције организма. 

Да би се произвели адаптивни механизми, степен тренажног оптерећења треба 
да буде изнад уобичајеног, што укључује увођење надоптерећења у трнингу, након 
којег следи фаза опоравка или обнављања. 

 

Структура скелетних мишића 

 

 

Слика 3.  Скелетни мишић 
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Скелетни мишићи су изграђени од мишићних влакана, која представљају 
појединачне мишићне ћелије.Унутар сваког мишићног влакна протежу се специјалне 
структуре налик нитима које се зову миофибрили. 

Сваки мишић,свака група мишићних влакана, као и свако појединачно 
мишићно влакно обавијени су везивним ткивом. 

Омотачи везивног ткива се спајају у тетиву која се везује за кост и има улогу у 
преношењу силе коју мишић генерише у циљу формирања покрета. 

Ћелијска мембрана мишићног влакна зове се сарколема.Сарколема поред 
улоге заштитне баријере, регулише пренос различитих функционалних супстанци у 
влакно и из њега. Испод сарколеме се налази саркоплазма желатинозна супстанца која 
садржи миофибриле,протеине,хранљиве материје, различите органеле, као што су 
митохондрије.. 

Саркоплазматски ретикулум је ћелијска органела која у мишићној ћелији 
има улогу депоа калцијума.И акциони потенцијал и калцијум су од пресудног значаја 
за мишићну контракцију. 

Миофибрили су даље подељни на индивидуалне сегменте-саркомере. 

Саркомера је основна функционална јединица мишића. 

Саркомере су својим крајевима спојене преко структурног протеина који се зове Z 
диск. 

Свака саркомера се састоји из два типа протеинских влаканаца 
(миофиламената), миозина (дебели филаменти) и актина (танки филаменти) и то три 
миозинска филамента око једног актинског филамента распоређени у хексагоналну 
решетку. 

Клизање миофиламената једног преко другог скраћује саркомеру и генерише 
силу. И то захваљујући многобројним унакрсним мостовима (главама миозинских 
филамената).Активиране главе миозина вуку актинске филаменте према центру 
саркомере(клизање филамената један преко другог). Актински филаменти су везани за 
Z диск. 

Главну улогу у активацији глава миозина имају два протеина: тропомиозин и 
тропонин, који су везани за актинске филамете. 

Ексцитабилност мишића је способност мишића да прими и одговори на 
стимулс. 

Контрактилност мишића је способност мишића да се скраћује. 

Истезање је способност мишића да се издужује. 

Еластичност је способност мишића да се врати у првобитну дужину. 
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Мишићна снага (утицај пола и година ) 

Мишићна снага је максимална сила коју генерише мишић или група мишића. 

Апсолутна максимална снага се ретко достиже код људи због постојања 
нервних инхибиција које спречавају активацију сих моторних јединица. 

Мишићна снага се континуирано повећава током детињства и адолесценције. У 
периоду пре адолесценције, између 6. и 13. године, раст снаге је линеаран и сличан код 
дечака и девојчица.Са почетком пубертета (13.-14. године), повећање мишићне снаге се 
код дечака убрзава због веће мишићне масе и неуронског сазревања, уочава се скоро 
десетоструко повећање продукције тестостерона. Код девојчица не постоји такав 
убрзан раст снаге у пубертету, због тога што се њихова мишићна маса повећава спорије 
у односу на дечаке. 

Мишићна снага достиже врхунац са потпуним сазревањем, око 20. године 
живота и остаје скоро непромењена до 40. године живота. 

Након тога снага постепено опада за нешто мање од 1% годишње, тако да је 
око 60. године мишићна снага мања за око 20%. 

Губитак снаге са годинама настаје као последица значајног губитка мишићне 
масе. 

Овом смањењу доприносе: смањење физичке активности, смањена способност 
синтезе протеина и смањење боја мишићних влакана, смањено лучење хормона 
раста,смањује се и површина попречног пресека мишићних влакана. 

Снага мишића код жена је мања у односу на мушкарце у свим узрастима, 
нарочито снага мишића горњих екстремитета. 

Ова разлика је последица мање мишићне масе и различите дистрибуције 
мишића у телу жена ( мања мишићна маса горњих у односу на доње екстремитете). 

 

Механизам мишићне хипертрофије 

Протеини мишића су у сталном варирању. Постоји стално разграђивање и 
стварање протеина у зависности од оптерећења које тело прима. За време мишићног 
напора долази до деградације, док током опоравка долази до синтезе протеина. Када је 
ниво синтезе протеина већи од деградације постоји позитиван азотни баланс који 
доводи до мишићне хипертрофије. 

Хипертрофија брзих мишићних влакана је удружена са повећаном синтезом 
протеина, док спора влакна прaти смањена стопа деградације. 

Тренинг оптерећењем стимулише синтезу протеина чиме се интраћелијска 
концентрација аминокиселина смањује, а то чини опет стимулс за разградњу протеина 
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и транспорт аминокиселина у мишићну ћелију. Сада опет повећана доступност 
аминокиселина стимулише синтезу протеина и реконструкцију мишићног ткива. 

Синтеза протеина је под утицајем исхране, тренинга и анаболичких хормона. 

Концентрација тестостерона расте у крви након тренинга оптерећењем. 

Синтеза протеина је много ефикаснија ако су аминокиселине унете пре 
вежбања, због тога што је њихов транспорт у мишиће олакшан повећаним крвотоком. 

 

Метаболичке адаптације мишићне ћелије као резултат 
аеробног тренинга 

 

Метаболичке адаптације мишићне ћелије доприносе повећаном аеробном 
капацитетуи омогућавају продужену високоинтензивну мишићну активност.То се 
огледа у вишем анаеробном прагу, који је главни маркер издржљивости и повезан је са 
већим коришћењем VO2 max и већом брзином трчања. 

1. Кисеоник 

Мада је за повећање максималне потрошње кисеоника након аеробног 
тренинга углавном одговорно повећано снабдевање мишића кисеоником, значајна 
адаптација се дешава у самој мишићној ћелији, па је могућност да се кисеоник 
искористи повећана током максималног вежбања.Дефицит кисеоника на почетку 
вежбања је мањи а стабилно стање се достиже брже . 

2. Миоглобин 

Кисеоник улази у мишићну ћелију и везује се за миоглобин који представља 
резерву кисеоника. Миоглобин ослобађа кисеоник који одлази у митохондрије само у 
ситуацијама када је интраћелијски притисак кисеоника веома мали, што се дешава на 
почетку вежбања и на максимуму напора.Висока концентрација миоглобина само у 
спорим мишићним влакнима даје црвену боју. 

3. Митохондрије 

Митохондрије представљају енергетски погон мишићних ћелија, где се 
кисеоник користи да би се створила велика количина ATP.Њихов број и величина се 
повећавају као резултат аеробног тренинга. 

4. Капилари 

Број капилара који окружују свако мишићно влакно се повећава значајно након 
тренинга издржљивости и доводи до повећане површине и смањене дифузионе 
дистанце између крви и активних мишића. 

5. Мишићна влакна 
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Након аеробног тренинга долази до мишићне хипертрофије. 

6. Извори енергије 

Мишићни гликоген је повећан након аеробног тренинга, а током продуженог 
рада гликоген се слабије користи ( чување гликогена) док се маст користи више, што 
доводи до одржавања рада у бржем ритму. И аминокиселине могу да допринесу 
производњи енергије током продуженог рада неких 10%. 

 

7. Лактати 

Лактати се смањују током субмаксималног, а повећавају током максималног 
рада, након аеробног тренинга. 

8. Високо енергетски фосфати 

Анаеробни алактатни тренинг повећава резерве фосфокреатина и АТP у 
мишићним ћелијама. 

 

 

Слика 4. Оксидативна фосфорилација 

 

 

 



17 

 

Изградња аеробне снаге (VO2) 

 
Аеробнa моћ или капацитет је максимална способност транспорта и 

коришћења кисеоника. Аеробна снага је важан показатељ кардиоваскуларне физичке 
спремности. Максимална потрошња кисеоника представља максималне могућности 
кисеоничког транспортног система и аеробне ресинтезе АТPа. Изражава се у мл/кг/мин 
што представља запремину кисоника изражену у милилитрима на килограм телесне 
тежине по минуту. 

Општи принципи који се односе на аеробни тренинг програма су специфичност 
обуке, преоптерећење и индивидуалност. Специфичност обуке има две компоненте: 
метаболичку и неуромишићну специфичност. Метаболичка специфичност односи се на 
метаболичке путеве одговорне за биоенергетски одређени задатак вежбе. 

Неуромишићна специфичност подразумева ангажовање моторних јединица 
које су слично ангажоване за дату врсту физичке активности.Најбољи  резултати се  
постижу у току тренинга када су начин и брзина кретања сличне  датом облику 
вежбања. На пример, маратонац тежи да постигне дугу издржљивост трке на дуге стазе, 
насупрот њему други на кратке стазе са високим интензитетом као што је спринт, 
бициклиста воли више да вози бицикл него да трчи... 

Преоптерећење (overload) представља вежбе оптерећења које су веће него што 
се обично примењују. 

Напредак се јавља када неко систематски повећава обим или интензитет 
тренинга. 

Не постоје два појединца која реагују или се прилагођавају слично на истом 
програму  

Препорука је да треба тренирати три до пет пута недељно пет до шест дана у 
недељи за постизање бољих резултата. 

Време трајања вежби би требало да буде 20-60 минута интензитетом од 50-85% 
VO2. 

У групу аеробних вежби спадају: трчање, пливање, бициклизам, аеробни плес... 
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Методе тренирања мишићне снаге 

 
Снага је сама карактеристика мишића, то је максимална сила мишића или 

мишићних група која се може створити њиховом активношћу. 

Повећање мишићне снаге води ка повећању могућности лигамената и тетива да 
се одупру цепању. 

Добијање на мишићној снази је мање када се тренинзи снаге и издржљивости 
комбинују. 

Тренинг снаге се генерално односи на вежбе дизајниране да се повећа 
максимална сила која мишић или група мишића може генерисати добровољно Тренинг 
оптерећења је прецизнији и односи се на модалитете обуке у вези са употребом 
слободних или машинских тегова. Отпор обука обухвата широк спектар обуке 
модалитети за снагу.  

Тренинг снаге односи се на напор мишићне силе против отпора (телесне 
тежине, машине, тегова за вежбање) у циљу побољшања мишићне снаге, моћи и 
издржљивости.  

Фактори који утичу на програм мишићног тренинга су: 

• Ниво тренинга (почетни, средњи, напредни) 
• Оптерећење 
• Обим (број понављања и серија) 
• Учесталост (број пута недељно) 
• Интервали одмора (број минута између сетова) 

За повећање мишићне снаге користе се следећи типови мишићних контракција: 
изометричке, изотоничке и изокинетичке контракције. 

Ефективни програм изометричких вежби се изводи неколико пута на дан и то 
или као 3-5 контракција у трајању од 10 до 30 секунди или као 10-30 контракција 
кратког трајања од 3 до 5 секунди  и то 1-5 сетова са понављањем 6 до 15 пута по сету 
.Ову врсту вежби би требало да избегавају особе са повишеним крвним притиском. 

Изокинетички тренинг је у теорији најефикасније средство за повећање снаге 
мишића, јер омогућава да  мишић генерише максималну силу током свог рад/ дужина-
напетости криве. 

Снага једног датог мишићног  влакана је разумно константна.Мишић  добија на 
снази када површина мишићних влакана  на попречном  пресеку се  повећава 
хипертрофијом   или хиперплазијом. 

Хипертрофија мишића  је повећање мишића у обиму на рачун  већег броја 
актин и миозин филамената ,повећаног попречног пресека и спорих(већи волумен а 
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мали интензитет тренинга) и брзих (мањи волумен а већи интензитеттренинга)  
мишићних влакана .  

Хиперплазија мишића је цепање мишићних влакана, што повећава површину 
попречног пресека повећањем броја мишићних влакана.  

 

Контрола и самоконтрола телесног вежбања и 
тренинга (акутни и хронични замор) 

Телесно вежбање и спортски тренинг условљавају побољшање здравља, 
морфо-физиолошких особина и морално вољних квалитета, као темеља доброг здравља 
и повећане радне одбрамбене делатности човека. 

Правилност телесног вежбања и тренинга зависис од низа фактора, међу којима 
су поред њиховог садржаја (интензитет, дуина трајања и врсти вежби) од значаја и 
године старости и пол особе, морфо-физиолошке особине и пре свега општа 
здравствена кондиција. 

Основно код телесног вежбања и тренинга је да буду правилно постављени, 
нарочито у вези са интензитетом и трајањем вежбања.Размаци између појединих 
вежбања морају бити такви да омогуће довољно одмарање од предходних вежбања 
како не би дошло до хроничног замора (претренираности). 

Акутни замор 

Акутни замор је ревезибилно смањивање функционалне способности 
организма, а које настаје као последица активности.Први знаци замора: рад теже 
пада,постепено се губи воља за радом. Срчани рад се убрзава, а смањује се систолни 
волумен до те мере, да се најизад почиње са смањује и минутни волумен.Дисање 
постаје убрзано али површније, у крајњем почиње да се смањује плућна 
вентилација.Све ово је праћено низом промена у крви, како у односима уобличених 
елемената, тако и у хемизму, затим у променама бубрежне функције, са појавом 
беланчевина , и цилиндара у мокраћи. 

Брзина нервно-мишићних реакција опада, а погоршава се и координација 
покрета, што захтева употребу допунских група мишића у одређеним 
кретањима.Енергетска потрошња је повећана а ефекат рада смањен. 

Хронични замор (претренираност) 

Хронични замор је веома честа појава у спорту.Међу првим појавама јавља се 
губитак воље за тренингом, јавља се раздражљивости нервоза.Сан постаје краћи и 
површнији, а није ретка ни несаница. Апетит опада. Како је енергетска потрошња 
велика, долази до пада телесне тежине. Максимални крвни притисак постаје виши, пулс 
за време мировања је убрзан, као и фреквенција дисања.Опада радна способност као и 
спортски резултати. 
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Зато је неопходно на време уочити прве знаке хроничног замора, повећати 
паузу између рада,, смањити интензитет рада, користити физикалне процедуре, масаже, 
активан одмор.  

Контролу телесног вежбања и тренинга могу да врше:лекар, тренер или пак 
самоконтрола (сами вежбачи, спортисти).Најбоље би било и контрола и самоконтрола. 

Систематска контрола здравља даје увид о прилагођености испитиване особе за 
физичке напоре. У систематску контролу здравља спадају методе провере физичке 
способности, провере рада функционалних система у вези са специфичним 
активностима, као и провера психофизиолошких функција путем стандардних тестова. 

 

 

 

 

 

Ергометријска евалуација спортиста 

 

Процена максималне аеробне способности 

Максимална аеробна снага или максимална потошња кисеоника 
дефинисана је као највећа количина кисеоника достигнута по минуту за време 
максималног вежбања кратког трајања , до 5 минута, коришћењем великих мишићних 
група и сматра се кључном детерминантом издржљивости. 

Максимална потрошња кисеоника мери се директно у лабораторији помоћу 
спирометрије „отвореног кола“,  где се оптерећење  повећава степенасто свака 2 до 4 
минута, све док спортиста не достигне тачку при којој се остварени напор више не 
може одржавати. 

Такође прате се и концентрација лактата у крви, респираторни коефицијент, 
максимална срчана фреквенција, и стопа уочене исцрпљености. 

Ергометар је инструмент који мери интензитет и количину рада. Када се 
користи за процену спортиста, ергометар који се користи треба да симулира 
физиолошке захтеве и специфичне кинетичке карактеристике одређеног спорта, због 
специфиности адаптације на тренинг. 

Изабрани ергометар треба да симулира физиолошке потребе и кинетички 
образац спорта којим се особа бави, због специфичности тенажних адаптација. 
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Покретна трака треба да се користи за тестирање атлетичара, бицикл ергометар 
за бициклисте, ергометар за веслање за веслаче, базени или тестови пливања за 
тестирање пливача. 

За процену максималне аеробне способности користе се: субмаксимални 
тестови (прати се линеарна повезаност интензитета рада и срчане фреквенце, или веза 
између потошње кисеоника и срчане фреквенце), теренски тестови ( максимални 
вишестепени тест трчање напред назад, Бип тест). 

Процена максималног аеробног капацитета 

Аеробни капацитет је максимална брзина која се одржава у условима 
стабилног стања за време пролонгираног вежбања (преко 30 минута), то је највећи 
проценат максималне аеробне снаге, и параметар је издржљивости. 

Најуобичајнији лабораторијски тест за процену аеробног капацитета је 
анаеробни праг (лактатни праг), а ту су и тестови критичне снаге и максималне брзине 
трчања (мери се највећа брзина трчања која се може одржати дуже од 5 секунди). 

 

Процена максималне анаеробне способности 

 

Максимална анаеробна способност одражава максимални капацитет АТП-
ПС система за продукцију АТП током веома кратких, максималних такмичарских 
напора у трајању од једне до десет секунди. Дужи напори веома интензивне 
активности, током спортских догађаја, у трајању од 30 до 60 секунди зависе од 
максималног анаеробног капацитета, који примарно терети анаеробну гликолизу за 
синтезу АТП. Продукција лактата је нузпроизвод овог процеса. 

 

Слика 5. Ергометријска евалуација спортисте 
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Жене и спорт 

Разлике међу половима постају изразите тек у пубертету. На физичком плану, 
све до пубертета, девојчице могу да буду више , па чак и физички јаче, од дечака. 

У пубертету код дечака започиње лучење мушког полног хормона тестостерона 
који је одговоран за развој примарних и секундарних полних карактеристика. 

Код девојчица се јавља прва менструација, а код дечака започиње 
сперматогенеза.Све је ово условљено лучењем полних хормона. Након пубертета 
запажамо велике  разлике у антропометријским параметрима као и апсолутној снази. 

Тестостерон код дечака има снажан анаболички ефекат, изазивајући 
хипертрофију мишића, пораст броја еритроцита и садржаја хемоглобина у њима. 

Зато жене и поред интензивног рада на снази, немогу да остваре такву 
хипертрофију мишића као мушкарци. 

Жене имају и мањи аеробни капацитет јер имају мањи број еритроцита и мањи 
садржај хемоглобина у њима. 

Антропометријска мерења су показала да је просечна одрасла жена 10-12 cm 
нижа и 10-15 kg  лакша од просечног одраслог мушкарца. 

Жене поседују апсолутно и релативно ужа рамена и релативно ширу карлицу 

( бокови су шири). Овај последњи податак је у вези са њеном улогом у 
трудноћи и порођају.Под дејством хормона, у трудноћи ( а делимично и током 
менструације), долази до олабљавања неких зглобова карличног појаса. 

Однос трупа према ногама је већи код жена. Кости жене су тање, лакше и мање 
отпорне на трауму. Лигаментарни апарат је знатно слабији код жена што условљава 
чешће повређивање, посебно зглоба колена и стопала. 

Имајући у виду да и мишићи осигуравају зглобове, мања снага мишића утиче 
такође на учесталост повређивања. 

Жене поседују апсолутно и релативно мање срце него мушкарци. То условљава 
мањи ударни волумен који скоро никад не прелази 160ml (код мушкараца може да 
пређе вредност од 200ml). Код жена су измерене највише вредности минутног волумена 
од око 25 литара, а код мушкараца близу 40 литара. 

Познато је да кора надбубрежне жлезде лучи мање количине 
андрогених(мушких) 

Хормона, те стога и код жена постоји одређени степен хипертрофије 
мишића.Неке жене луче веће количине ових хормона и остварују већи учинак при 
тренингу снаге.  

Менструални циклус и трудноћа су два феномена који значајно ометају 
бављење спортом особа женског пола. 
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Прва менструација( менарха) настаје нешто касније код девојчица које се баве 
спортом. Чињеница је да се у дане кад се јавља менструација психофизички статус 
жене мења. Од другог дана након почетка менструације запажа се пораст брзине 
нервно-мишићне реакције која кулминира пред саму овулацију. 

Многе спортисткиње постижу најбоље резултате баш у овом периоду, тј пред 
овулацију. 

Насупрот томе, у спортовима где је потребна прецизност и мирноћа ( 
стреличарство) период менструације није повољан. 

Међутим савремена спортска хигијена и фармакологија омогућавају жени да и 
током менструације тренира. 

Обилне менструације пратигубитак  гвожђа из организма жене што узрокује 
појаву сидеропенијских анемија.Тај губитак се мора надокнадити уносом хране и 
фармаколошким препаратима. Мерења су показала да чак 20 % спортисткиња има 
смањен ниво серумског гвожђа. 

Појава нередовних менструација је честа појава код спортисткиња.Понекад 
долази и до изостанка менструације ( аменореа) која може да траје и по пар 
месеци.Нагла мршављења су главни узрок те појаве.То се објашњава реакцијом 
организма на мањи унос хране самим тим и гвожђа. 

Трудноћа није апсолутна контраиндикација за бављење лаганим спортом које 
не подразумева веће напрезање. 

Због повећаног лучења женског полног хормона естрогена, прва три месеца 
трудноће, изражен је прираштај снаге, јер естроген као и тестостерон поседује одређено 
анаболичко дејство.Неке спортисткиње тек након порођаја постижу своје најбоље 
резултате због повећане хормонске и регенеративне способности током трудноће. 

 

Слика 6 . Спортисткиње 
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СПОРТСКА ТРАУМАТОЛОГИЈА СА ПРВОМ ПОМОЋИ 
 

 

Слика 7. Предилекциона места за спортске повреде 
Бављење врхунским спортом подразумева велике психичке и физичке напоре. 

Пренапрезање локомоторног апарета, падови, судари са чврстим предметимаи другим 
особама, главни су узроци повреда.И поред специјалне опреме и савремених терена и 
борилишта која се данас користе у циљу заштитие спортиста, повреде се релативно 
често дешавају. 

Свака па и лака повреда удаљује спортисту са тренинга и такмичења, што 
ремети његову спортску каријеру. 

Пружање благовремене и адекватне прве помоћи значајно скраћује време 
лечења. Истовремено се смањује могућност преласка акутних у хронична стања 
боловања. 

Неке повреде су веома честе и срећу се у скоро свим спортовима ( истегнуће 
мишића, угануће.) 

Такође сваки спорт поседује своје карактеристичне повреде. 

Одређени број повреда среће се ипак само код спортиста. 

Спортске повреде су макроскопске или микроскопске повреде нормалног 
континуитета ткива које су настале у току такмичења, тренинга, вежби или 
рекреативних активности. 

По механизму настанка, спортске повреде могу бити: 

• Повреде специфичне за спорт или дисциплину 
• Околности повређивања најчешће су јединствене. 

Према механизму настанка спортске повреде могу бити: 

• Контактне (судар, ударац, пад) 
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• Бесконтактне (односи сила,пренапрезање, лош тренинг, претходне 
повреде) 

Према току и настанку спортске повреде могу бити: 

• Хроничне (изазване континуираним стресом током дугог временског 
периода: тениски лакат, тркачке потколенице, скакачко колено) 

• Акутне (изазване изненадним дејством силе: фрактуре, истегнућа, потрес 
мозга) 

Према поврeди ткива спортске повреде могу бити: 

• Мекоткивне (кожа, мишићи, лигаменти, тетиве, хрскавице) 
• Коштане (затворене и отворене) 

Мекоткивне повреде су најчешће повреде и срећу се код скоро свих врста 
спортова.Ту спадају повреде у виду истегнућа, кидања и нагњечења. Истегнућа и 
кидања су по правилу последица пренапрезања док нагњечења настају услед дејства 
спољне силе (удар, притисак). Мекоткивне повреде могу бити затворене (модрице, 
истегнућа) и отворене (посекотине, раздеротине,жуљеви). 

Медицинска наука је остварила већи напредак у лечењу повреда чврстих ткива 
(кости, хрскавице). 

 

 

 

 

Повреде мишића 

Повреде мишића могу бити : 

• истегнућа (distensio) 
• кидање (rupturа) 
• нагњечење (contusio) 
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Слика 8. Процес оштећења и регенерације мишићног ткива  

 

 

 

Истегнуће мишића (Distensio musculi) 

 

Истегнуће мишића представља индиректну повреду која настаје услед 
прекомерног истезања од стране антагонистичких мишића под дејством силе 
гравитације и осталих спољних сила или пак током максималне активне контракције 
датог мишића. 

Овим повредама су најизложенији мишићи задње ложе бута, прави мишић 
бута, двоглави мишић надлакта који поседују висок степен белих мишићних влакана ( 
двозглобни мишићи). 

Током контракције долази до дејства силе која издужује мишићна влакна, што 
погодује настанку истегнућа. 

Истегнуће мишића је по правилу једна макротраума. Дешава се нагло, брзо и 
одмах даје клиничке знаке и симптоме. 

Повреде тетива су скуп микротраума које настају као одраз субмаксималног 
оптерећења које не даје одмах клиничке знаке и симптоме. 
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Истезање мишића представља парцијални дефект мишићног ткива, што значи 
да није захваћен цео попречни пресек мишића. У супротном ради се о кидању или 
руптури. 

Одмах након повреде мишића јавља се запаљенска реакција коју више 
карактерише оток (едем) него крвављење.При тежем оштећењу јавља се значајно 
крвављење.Понекад се могу палпирати унутрашње колекције крви (хематом). Хематом 
(модрица) се временом спушта, под дејством земљине теже, дуж фасција мишића и 
појављује се у поткожном ткиву. Кожа изнад тог места у почетку добија плаву а касније 
зелену боју. 

Кидање малог броја влакана праћено је појавом бола у виду жарења и печења 
при релативно очуваним покретима. 

Код кидања великог броја влакана јавља се изненадни бол у виду убода који 
постепено попушта. Бол се обнавља при извођењу вољних покрета што потпуно 
имобилише зглоб у коме се врши покрет. 

Прва помоћ код истегнућа мишића 

Прва помоћ подразумева примену леда и компресионог завоја. 

Стављање леда је изузетно важно јер спречава истицање крви ( долази до 
сужавања крвних судова). Истовремено долази до скупљања мишића и приближавања 
крајева влакана чиме се олакшава зарастање.Код истегнућа мањег степена компресиони 
завој није неопходан. 

Ову терапију треба применити у првих неколико часова да би се спречило 
накнадно крвављење и настанак отока. 

Аспирин и остали противзапаљенски лекови су од користи у првих неколико 
дана након повреде да би се умањио бол и успорио настанак отока. 

Имобилизација повређеног дела тела је ретко потребна а ако се примени не сме 
да траје дуже од два до три дана.Дужа имобилизација доводи до атрофије мишића и до 
дегенеративних промена у зглобовима (артроза). Имобилизацију треба спровести у 
истегнутом положају мишића. 

Потребно је почети 24h до 48h од повреде са пасивним покретима, као и 
примена наизменично топле и хладна вода. Обично се мишић тушира топлом водом 
максимално подношљиве температуре око три минута а потом хладном водом или се 
ставља лед у трајању од око једног минута. 

Са активним истезањем се започиње најраније трећег дана од повреде и 
спроводи се све до појаве бола. На активне покрете се прелази постепено.Они се изводе 
лагано по правилу без оптерећења (пливање или вожња растерећеног собног бицикла). 

Када се достигне степен опоравка при коме контракција мишића не доводи до 
појаве бола, треба постепено уводити вежбе за јачање мишића (вежбе снаге). 

Враћање на спортски терен чим дође до престанка бола представља велику 
грешку јер може доћи до обнављања повреде!!! 
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Кидање мишића (ruptura) 
Кидање мишића дешава се најчешће у подручју мишићно-тетивног споја 

(пример је спој троглавог мишића листа и Ахилове тетиве). Запажа се дефект у 
мишићном ткиву. 

Руптура може бити потпуна или непотпуна. Непотпуне руптуре мишића се 
третирају као теже дистензије док потпуне руптуре захтевају хируршки третман у циљу 
отклањања хематома и привлачења шавом прекинутих делова . 

 

Слика 9. Почетак пуцања мишића 

 

 

Превенција истегнућа и кидања је од приманог значаја у спорту. 

Повреде се најчешће дешавају или на почетку или на крају тренинга или 
такмичења. На почетку су најчешће због неадекватног загревања организма односно 
самих мишића. Загревањем постижемо радну температуру ангажованих мишића и 
мишић постаје еластичнији и отпорнији на повреду! 

Најчешће у циљу превенције повреда примењује се истезање мишића. 
Најприкладнији вид истезања је статичко истезање мишића где се мишић поставља у 
положај максималне екстензије и одржава се у том положају одређено време. 

 

Нагњечење мишића (contusio) 
То је најчешћа повреда у контактним спортовима (фудбал, бокс, рагби...). 

Највише су изложени мишићи доњих екстремитета (m. quadriceps femoris, m. tibialis 
anterior ). Јавља се хематом и запаљенска реакција на месту ударца. Ако се не лечи, 
хематом бива замењен густим везивним ткивом (формира се ожиљак) који онемогућава 
регенерацију мишићног ткива. Као последица јавља се трајан прекид континуитета 
мишићних влакана. Ова повреда је праћена снажним болом, даје привремену 
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неспособност и тражи дужу рехабилитацију. Прва помоћ се састоји у примени леда и 
примени противзапаљенских лекова ( аспирин, бруфен). Имобилизација није хитна али 
је корисна јер скраћује време опоравка. Имобилизација у положају истегнутог мишића 
смањује величину отока и степен крвављења. Код траума мањег степена, брза 
ресорпција хематома олакшава синтезу беланчевина што доводи до брзог и потпуног 
опоравка код мањих траума. Масажа је контраиндикована јер може да произведе 
даља оштећења!!! Време опоравка варира од 2 дана до 6 месеци зависно од тежине 
повреде. Главна компликација је калцификација ожиљка (myositis ossificans). У неким 
случајевима долази и до оштећења покоснице, која је праћено појавом субпериосталног 
хематома. Ако се у овом случају не примени адекватно лечење долази до бујања 
везивног ткива и калцификације.  

Пример: 

Нагњечење четвороглавог мишића бута брже зацели ако се краће време држи 
нога у положају флексије у зглобу колена. 

Повреде тетива 

Током спортских активности јављају се повреде и запаљења тетива. Повреде 
могу бити у виду истегнућа, делимичне или потпуне руптуре. Најчешће је узрок 
преоптерећње тетиве.Повреде су чешће током хладних дана јер ткиво постаје мање 
еластично на нижим темперстурама (ткиво тетиве не поседује крвне судове). 

Тендинитис (запаљење тетиве) је често последица хроничног оптерећења 
тетиве, често је ту узрок и неадекватна обућа (упала Ахилове тетиве често је 
узрокована ниском петом која појачава истезање тетиве и повећава њено оптерећење 
при трчању). Запаљење тетиве карактерише шкрипање при покретима (крепитације) 
које се запажа при палпацији. Примена топлоте је контраиндована! Најбоље реултате 
даје криотерапија (масажа ледом) уз обавезно мировање. Повољно делују алкохолне и 
бурове облоге. 

Потпуна руптура  (кидање)  тетиве се лечи хируршки. 

Имобилизација убрзава период опоравка. 
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Слика 10. Повреде тетива  

 

Пример: 

Код повреде Ахилове тетиве стопало се имобилише у положају максималне 
плантарне флексије да би се приближили крајеви и олакшало зарастање. 
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Повреде чврстих ткива 

 

Повреде костију 

 

Повреде костију могу бити у виду: 

• Напрснућа (fissure) 
• Преломa (fracture) 

Увек када се након повреде утврди абнормална покретљивост и пипањем осети 
шкрипање (крепитације) треба посумњати на прелом и тражити помоћ лекара!!! Прва 
помоћ се састоји у имобилизацији (помоћу штапова, дашчица, специјалних шина, 
удлага) да би се спречило повређивање крвних судова и нерава оштрим окрајцима. 
Пoсебно су опасни отворени преломи када кост пробије кожу јер тада може доћи до 
већих крварења која могу бити и по живот опасна. У тим ситуацијама теба 
транспортовати повређеног САМО у присуству лекара. Ако се оток, после повређивања 
не повлачи дуже време, а установљено је да прелома нема,треба поновити 
дијагностички поступак да није учињен превид прелома. Најчешћои су преломи кости 
подколенице, подлакта, шаке и стопала.Преломи су последица пада на тврду подлогу, 
контакта са противником у борилачким спортовима (руке) или пак контакта са 
противником у фудбалу (ноге). 

 

Слика 11. Повреде костију 
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Повреде зглобова 

 

 

Слика 12. Повреде зглобова 

Повреде зглобова настају када се под дејством спољне силе прекорачи 
максимална амплитуда покрета у датој равни.При том страдају оне структуре које 
ограничавају покрете као што су лигаменти и кости.Оштећују се и менискуси, дискуси, 
зглобне чауре итд. Повредама су посебно изложени покретни зглобови. Полупокретни 
зглобови , као што су спојеви кичменог стуба, дају поремећаје у виду дисkус херније 
(лумбалгија, ишијалгија).Oко половине свих спортских повреда су повреде зглобова. 

Угануће зглоба (distorsio) представља такву повреду зглоба  где је дошло до 
раздвајања зглобних површина при претераном покрету, услед чега  долази до повреда 
лигамената и зглобне чауре, а зглобне површине се враћају у нормалан положај. 

Ако пак дође до раздвајања зглобних површина и промене њиховог нормалног 
анатомског односа онда је то ишчашење зглоба (luxatio).  

 

Угануће зглоба (distorsio) 

 

Угануће зглоба је веома честа повреда, посебно скочног зглоба. 

Према тежини повреде разликујемо три степена уганућа: 

• Повреда лигамената малог степена, бол је слаб и не ограничава битно 
покретљивост у датом зглобу. 

• Делимично кидање лигамената уз присуство јаког бола који спречава 
активне покрете у датом зглобу, присутан је оток или око зглоба или у 
зглобној шупљини( услед повреде синовијалне опне). 

• Потпуна руптура зглоба, велики оток, поткожни излив крви, као и излив 
крви унутар зглобне шупљинe (hemarthros). 
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Слика 13. Угануће зглоба 

 

 

 

Прва помоћ код уганућа зглоба подразумева моменталну примену леда или 
хладне воде  да би се спречило крвављење или излив у зглоб као и настанак околног 
отока. Екстремитет се имобилише и евентуално стави компресиони завој. Преглед 
лекара је неопходанради утврђивања дијагнозе.Није препоручљиво дуго мировање.Већ 
првих дана од повреде започети са покретима. 

 

Ишчашење зглоба (luxatio) 

 

Појава деформитета зглоба одмах након повређивања је доказ да је дошло до 
ишчашења!!! Бол је веома јак у миру а неиздржљив при покретима. Пратеће појаве су 
кидање лигамената и цепање зглобне чауре. Покрети и пасивни и активни су потпуно 
онемогућени. Прва помоћ, ако је могуће, јесте тренутна репозиција зглоба. Накнадна 
репозиција је веома тешка због спазма мишића. Најчешћа луксација је у зглобовима 
прстију шаке. Репозиција у овим малим зглобовима се врши релативно лако. Изводи се 
тако што се повлачи дистална кост зглоба уз обухватање прстима друге руке самог 
зглоба. Тиме се олакшава враћање проксималног дела у лежиште. Ускакање зглоба у 
лежиште се јасно осети и чује. Зглоб се потом имобилише и преко њега ставља лед. 
Даља терапија се спроводи као код уганућа. 
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Слика 14. Ишчашење зглоба 
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Ране (vulnus) 

 

Рана представља прекид континуитета коже а некад и ткива испод ње ,изазвано 
дејством механичке силе. 

Врсте ране: 

• 1)посекотине (vulnus scissium) 
• 2)раздерине (vulnus lacerum) 
• 3)нагњечине (vulnus contusum) 
• 4)убоди (vulnus punctum) 
• 5)огуљотине (excoriation) 
• 6)пликови (bula) 

 

 

Слика 15. Очуваног континуитета коже 
 

У спорту ране настају при паду, сударима са предметима и контакту са 
противником. Стога су најугроженији делови тела у неким спортовима посебно 
заштићени. 

Прва помоћ: 

• рану добро испрати текућом водом 
• ако рана не крвави обилно треба је оставити да крвави краће време 
• дно ране испрати растворм хидрогена 
• алкохол и јод се не стављају на отворено ткиво, већ служе да се њима 

очисти кожа око ране, да би се спречила инфекција бактеријама које 
живе околно на кожи. 

• преко ране поставити стерилну газу, или чисту марамицу 
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• мала рана се заштићује ханзапластом или слојем газе преко које иде завој 
• веће ране треба третирати од стране лекара (сви размрскани и 

расцепљени делови у рани морају да се уклоне-опсецање ране). 

Спортисти треба да се редовно вакцинишу против тетануса! 

 

Слика 16. Прва помоћ код озледе ткива 
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Пликови 

Пликови су шупљине у површном слоју коже испуњени течношћу богатом 
беланчевинама а понекад и крвљу. Настају услед трења коже са обућом, одећом, 
справама, или трењем делова тела међусобно. Интензивно трење доводи до 
одљубљивања површног слоја покожице и стварања простора за излив течности. 
Настанку плика предходи црвенило тог дела коже са локалним повишењем 
температуре и отоком. Јавља се и бол у виду жарења или печења. Ако се на то место 
одмах стави лед, постоји могућност да не дође до стварања плика. У супротном, ако се 
плик развије а активност настави, доћи ће до одлубљивања спољног дела плика и појаве 
ране по типу огуљотине која се лако може инфицирати. Пликови су чест узрок 
прекидања спортске активности. Лечење пре појаве ране састоји се у чишћењу плика и 
околне коже алкохолом.Потом се узима стерилна игла или се пак обична игла огори на 
пламену. Потом се плик пробуши на месту где је ивица плика црвена и болна.Лаганим 
притиском стерилномазом се исцеди садржај плика.Кожица плика се оставља преко као 
заштита. Преко поставити ханзапласт или газу и завој. 

 

Слика 17. Пликови на кожи 
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Крвављење 

 

Крвављење је процес истицања крви изазван повредом крвних судова. Може 
бити спољашње и унутрашње. Спољашње крвављење се јавља када дође до прекида 
континуитета коже. Унутрашње крвављење се среће код повреда унутрашњих органа( 
јетре и слезине), крвављења чира, полипа црева, хемороида. Појава црне столице 
указује на унутрашње крварење настало због редукције гвожђа у хемоглобину под 
утицајем киселине.  

Спољашња су видљива , унутрашња се дијагностикују. По обиму могу 
постајати ситна крвављења па све до обимних као што је хеморагијски шок. Спољашње 
крвављење може бити артеријско, венско, капиларно.  

Најопасније је артеријско крвављење, које се учава као светло црвена крв која 
се излива у млазевима синхроно са радом срца. У оваквим ситуацијама да не би досло 
до искрвављења, потребно је одмах урадити компресију и то или прстом, песницом или 
завојем до допреме повређеног лекару. 

Венско крвављење има тамно црвену боју и лагано се излива преко коже. 
Спорије је и зауставља се на мали притисак.Ту помаже и компресија обичним завојем. 
Крвављење из великих вена је опасније јер носи ризик од настанка ваздушне емболије . 

Капиларно крвављење се одликује појавом капљица крви у виду росе по кожи. 
Престаје спонтано. Јавља се код огуљотина на кожи. 

Унутрашња крвављења су опаснија. Настају при наглом паду или судару. Могу  
настати у лобањској, грудној или трбушној дупљи.Код крвављења у лобањској дупљи 
повређени осећа јаку главобољу, повраћа, и долази до појаве неједнаких зеница.То 
стање је опасно по живот и тражи хитну неурохируршку интервенцију. 

Грудна и трбушна крвављења воде у шок ако се на време не приступи лечењу. 
Повређени почиње да се жали на малаксалост, вртоглавицу и зујање у ушима, повраћа 
и осећа жеђ.Долази до појаве психомоторног немира а касније и поспаности.Ово стање 
захтева хитно пребацивање у болницу колима хитне помоћи. 

 



39 

 

 

Слика 18. Прва помоћ код крвављења 
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Повреде по спортским гранама 

 
Свака спортска грана поседује своју специфичну трауматологију. 

Фудбал 

Повреде колена, бол у препонама, дисторзије зглоба колена и скочног зглоба, 
истегнућа и контузије мишића. 

Лака атлетика  

Тркачи: спуштено стопало, бурситис, стрес фрактуре,пликови, курије око,набој 
пете,дисторзија и руптура мишића, периоститис. 

Скакачи: набој пете, фрактура стопала, руптура ахилове тетиве,, руптура мишића. 

Бацачи: повреде лакта, прстију, мишића леђа, колена.. 

Дизање тегова 

Дискус хернија, руптуре мишића. 

Бокс 

Потрес мозга, повреде носа, повреде аркаде. 

Рвање 

Дисторзије, луксације,, контузија ушне шкољке. 

Пливање 

Пливачко раме 

Ватерполо 

Повреде ока, уха, дистензије. 

Веслање 

Пликови, оједи, истегнућа и руптуре мишића, периоститис. 

Гимнастика 

Контузије, фрактуре, дискус херније, пликови. 

Смучање 

Повреде лигамената колена, прелом потколенице. 
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Хокеј на леду 

Контузије, бол у препони. 

Кошарка 

Повреде колена (jumpers knee), угануће скочног зглоба, повреде кичменог стуба. 

Рукомет 

Повреде ока, фрактуре лакта, контузија бубрега, повреде рамена. 

Одбојка 

Повреде прстију, дисторзија скочног зглоба. 

Тенис 

Тениски лакат, дисторзија скочног зглоба, повреде рамена. 

Бициклизам 

Лумбаго, преломи костију рамена и лакта при паду, повреде ока и главе ако се не 
носе заштитне наочаре и кацига. 

Јахање 

Повреде мишића примицача ногу , повреде при паду. 

 

Подела спортских активности 

• Такмичарски 
• Рекреативни 
• Групни 
• Индивидуални (контактни и без контакта) 

 

Подела спортских активности према степену  оптерећења: 
1)Спортови који захтевају висок степен опетрећења:пливање, ватерполо, 

фудбал, кошарка, одбојка, тенис, скијање, гимнастика, рвање,рагби 

2)Спортови који захтевају средње до средње виши степен оптерећења:стони 
тенис, бадминтон, голф, бејзбол, куглање, као и спортови који захтевају висок степен 
оптерећења али који се спроводе на рекреативном нивоу 

3)Спортови који захтевају нижи ниво оптерећења:стреличарство, шах... 
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Најчешћи типови спортских повреда 

1)Истегнућа зглоба 

2)Преломи у зонама раста кости 

3)Плантарни фасцитис 

4)Повреде предњих укрштених лигманата 

5)Повреде менискуса 

6)Трауматска дислокација раменог зглоба 

7)Стрес фрактуре: (Kомпартмент синдром) 

-настају акутно, али су хроничне по механизму настанка 
-пукотина дужином кости метатарзалне кости, кости ножја и ручја, тибија (Медијални 
тибијални стрес синдром) 
-склоност, структурне аномалије (равна стопала, пронација стопала), вибрације, 
пренапрезање 
-лоша опрема 

8)Ротатор каф синдром 

9)Остале повреде спортиста: хипотермија, хипертермија, дехидрација 

10)Повреде: ока, уха, зуба ,језика 

11)Потрес мозга 

 

Фактори повређивања 

-Старост 
Старије особе: 
(Повреде мишића и тетива су најчешће, снижена флексибилност ,снижена 
мишићна маса и снага ,смањен доток крви у тетиве). 
Млађе особе: 
(Смањена координација, смањена флексибилност ,неприлагођен тренинг 
,заштитна средства се ретко користе). 

-Пол 
-Претходне повреде 
-Аномалије у грађи 

(Повреде код структурних аномалија настају и код добро дозираних тренинга 
Биомеханичке аномалије могу да се исправе или смање коришћењем разних 
програма или средстава 

Различита дужина екстремитета, X/О ноге, спуштена/равна стопала, феморална 
антеверзија) 
-Флексибилност 

(Повећана флексибилност/хиперпокретљивост повећава ризик за повреде 
лигамената. 
 Снижена флексибилност повећава ризик за повреде мишића и тетива) 

-Физичка способност 
-Мишићни дизбаланс 
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Доминација једног екстремитета важи у спортовима са реквизитима (рекети, 
палице, лопте). 
Дизбаланс снаге већи од 10% између мишићних група може да доведе до 
повреде 
Дизбаланс између разностраних мишићних група и истостраних антагониста и 
агониста 

-БМИ 
-Психолошки фактори 

Неодлучност 
Стрес 
Анксиозност 
Екстровертност/интровертност 
Одговорност 

-Системске болести 
(Недијагностиковано кардиоваскуларно, неуролошко, ендокрино и реуматско 
обољење може да буде разлог повређивања) 

Спољашњи фактори повређивања 
-Површина на којој се тренира 
(Што је површина тврђа, већа је апсорпција вибрација у ткивима) 
-Опрема 
-Позиција у тиму, врста спорта 
(Тип спортске активности и техника која се користи током тренинга/такмичења 
утичу на развој повреде). 
Вештина, искуство, ниво (класа) 
Место у тиму 
Доминација једне стране 
Потребно је да се разумеју силе које се користе 
Препознати које су структуре у ризику 
Одредити биомеханички механизам повреде) 

-Загревање& стретчинг 
-Грешке у тренингу 

(Најчешћи узрок повреда 
Правило :10% Баланс између вежби снаге, издржљивости и флексибилности 
Дани одмора или другачијих активности 
Варијације у тренингу 
Постепено увођење у такмичење 
Припреме) 

-Спољашње силе 
-Климатски фактори 

(Повреде изазване високом температуром и влажношћу ваздуха: синкопа, 
грчеви, 
Исцрпљеност. 
Повреде изазване ниском температуром: смрзотине, хипотермија, Раyнауд, 
астма 
Надморска висина:акутна висинска болест. 

-Спољашњи мотивациони фактори 
(родитељи ,тренер,гледаоци) 
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RICE третман повреда меких ткива 

 
RICE -Престанак активности, спречити додатно повређивање које би 

наступило уколико се настави са активностима. 

-Дати времена спортисти да превазиђе тренутну ситуацију (да бол прође) 

RICE -Хлађење да би се изазвала вазоконстрикција 

-Заустављање или успоравање крварења унутар повреде 

-Заустављање или успоравање формирања упалног отока око места повреде 

-Опрез:не задржавати лед дуже него што је прописано и не наносити га 
директно на кожу. 

RICE -(compression) притисак 

-Механичка вазоконстрикција, спречавање 

крварења 

-Спречавање отицања места повреде 

-Опрез:може да дође до компромитовања циркулације 

RICE -(elevation) 

-Довођење повређеног дела у раван срца да би се лакше одводиле течности из 
региона повреде. 
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Слика 19. RICE третман 

 

 

 

Слика 20. Технике имобилизације екстремитета 
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Када је дозвољен повратак спорту: 

 

1)Потпун опоравак снаге 

2) Потпун опоравак обима покрета 

3)Потпун опоравак брзине 

4) Поптун опоравак баланса и проприоцепције 

5) Поптун опоравак мишићне масе 

6)Потпуна психичка спремност 

 

 

 

 

 

 

 

Повреде главе у спорту и прва помоћ 

 
Било каква повреда главе, лица и врата захтева специјални третман и велику 

бригу због могућних неуролошких компликација и ризика по здравље и живот. 

Повреде главе и врата веома су честе у контактним спортовима услед пада или 
ударца по глави или лицу. 

Серије понављаних удараца у главу дају негативан кумулативни ефекат у виду 
посттрауматских оштећења мозга. 

Повреде главе и лица могу бити разни типови траума. То зависи од 
специфичног механизма повреде, као и од степена снаге која је изазвала повреду. 

Повреде главе могу бити: 
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• повреде поглавине  
• повреде скалпа 
• прелом лобање 
• потрес мозга(comotio cerebri) 
• нагњечење мозга (contusion cerebri) 
• повреде лица (огреботине , посекотине, нагњечења, повреде очију,ушију, 

носа и вилице) 
 

Прва помоћ 

 
Потребно је одмах контактирати лекара, ургентну медицинску екипу, преглед 
неурохирурга је обавезан( у прва 24h потребно је бити под надзором лекара). 
Потребно је строго мировање, престанак тренирања у зависности одтежине повреде од 
пар дана до пар недеља. 
Од терапије препоручено је узимати нестероидне антиинфламаторне лекове  против  
болова, отока ( аспирин, бруфен).У случају појаве отока првоа 2 до 4 дана примењивати 
лед три до четири пута дневно на повређено место, ради смањења отока и упале, а 
касније грејање које помаже да се прошире ситни крвни судови на повређеном месту и 
око њега чиме се појачава циркулација и убрзава излечење. 
Грејање повређеног места (физикална терапија ) применити тек пошто оток спласне. 
Избегавати спортску активностдок бол не престане. 
 
Пажња: Не давати аспирин деци и адолесцентимакоји имају високу температуру 
јер је аспирин повезан са појавом Рејовог синдрома, потенцијално фаталним 
обољењем!!! 
 

Потрес мозга (comotio cerebri) 

 

Настаје при удару главом о тло, при судару са противником.Први симптом је 
моментални и краткотрајни губитак свести.Не даје веће последице осим ако није 
компликован органским оштећењима мозга као што су крвављење или расцеп ткива-
контузија .Потрес мозга изазива функционалне промене у нервном ткиву, као што је 
пролазни поремећај стања свести. 

Прва помоћ код потреса мозга подразумева осигуравање пролазности дисајних 
путева, извући језик ако је запао у ждрело, стављање хладних облога на гаву и што пре 
транспорт лекару! 
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Слика 21. Потрес мозга 

 

 

Слика 22. Нагњечење мозга 

 

Нагњечење-контузија мозга (contusio cerebri) 
Не мора да буде праћена губитком свести. Ако се повређени жали на јаку 

главобољу, повраћа, има неједнаке зенице хитно га морате транспортовати у болницу 
јер се вероватно ради о интракранијалном крвављењу!!! Хематом у лобањској дупљи 
брзо расте и може вршити притисак на виталне центре  у продуженој мождини. 

Општи знаци: проширене или сужене зенице,очи су као у лутке( интактни 
рефлексни покрети очних јабучица), убрзан и успорен пулс,, убрзано дисање, слабост и 
поремећаји чула, поремећаји и слабост у удовима, и поремећаји крвног притиска.Може 
доћи и до губитка свести различитог трајања. 
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Повреде рамена 

 

Смрзнуто раме 

 

Смрзнуто раме или адхезивни капсулитис рамена је стање које се јавља код 
одраслих у доби између 40 и 60 година старости. Чешће погађа жене, него мушкарце. 

Смрзнуто раме појављује се код задебљања и отекнућа меког ткива које 
обавија рамени зглоб. Ово се ткиво назива још и зглобна капсула. Зглобна капсула 
рамена је у потпуности растегнута када је рука подигнута изнад главе, а обешена је 
попут малене врећице у положају спуштене руке. У случајевима смрзнутог рамена, 
сматра се да се оштећено ткиво накупља унутар рамене капсуле, што узрокује њено 
задебљање, натекнуће и укрућивање. То оставља мање простора за горњу рамену кост у 
зглобу и узрокује крут и болан покрет. Није потпуно познато што узрокује смрзнуто 
раме, али чини се да чешће погађа особе које болују од одређених болести, као што је 
дијабетес, болести срца, болести плућа, хипертиреоза, Паркинсонова болест и стања 
повезана са срчаним ударом.  

 

Слика 23. Изглед зглобне чауре код здравог и смрзнутог рамена 

 

Симптоми смрзнутог рамена појављују се поступно. Из почетне неугодности развија се 
у бол и укоченост, обично јаче изражена ноћу те постепено долази до губитка 
покретљивости рамена. То је познато као смрзнута фаза и може трајати неколико 
мјесеци. Након фазе смрзнутог рамена слиједи укочено раме у једном положају које 
води до губитка мишићне масе, али обично није болније. Коначно, наступа фаза 
повлачења отеклине, при чему се постепено повећава опсег покрета и смањење боли и 
укочености. Наведене фазе различито погађају поједине особе и симптоми могу трајати 



50 

 

дуже или краће од описаних. Тијеком свих стадија, обављање свакодневних радњи, као 
што је облачење или вожња, постаје изразито захтевно. 

У лечењу смрзнутог рамена користе се средства за ублажавање боли (аналгетици) и 
физикална терапија. Физиотерапеут вам може препоручити и термотерапију, 
кориштење топлих или хладних облога или кориштење терапије ТЕНС-а 
(електроаналгетска процедура). Мануална је терапија индицирана у готово свим фазама 
смрзнутог рамена. У ријетким случајевима, може се предложити операција рамена или 
ендоскопски захват ради опуштања напетости капсуле. 

 

Ишчашење рамена 

 
 

До ишчашења рамена долази услед пада на испружену шаку или руку или 
због насилног савијања руке преко главе, због директног ударца или пада на раме. 

Рамена кост тада излети из зглоба и штрчи, обично испред и испод рамена,а 
лигаменти и остала везивна ткива бивају истегнути или покидани .У тежим 
случајевима може доћи и до повреде нерава и крвних судова рамена, што понекада 
изазива утрнулост шаке и губитак циркулације у руци. 

Склоност ка ишчашењу рамена може бити наседно , нарочито ако рме испада 
из зглоба често и лако, некад чак и у току спавања. 

Ишчашење рамена је често у контактним спортовима . 

Симптоми:јак бол, ограничени покрети рамена, оток и подлив због унутрашњег 
крварења, раме има деформисан изглед.  

 

Слика 24. Ишчашење рамена 
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Прва помоћ 

Лед, хладне облоге, по налогу лекара примена нестероидних 
антиинфламаторних лекова ( аспирин, бруфен), и по налогу лекара имобилизација-раме 
се ставља у повез или се рука привеже уз груди. 

Пажња: Не давати аспирин деци и адолесцентимакоји имају високу 
температуру јер је аспирин повезан са појавом Рејовог синдрома, потенцијално 
фаталним обољењем!!! 

Мировање 3-6 недеља, примена физикалне терапије за јачање мишића рамена и 
стабилизацију лигамената и тетива. 

Међутим, једном кад се рамеишчаши из свог лежишта, постоји сталан ризикда 
се повреда понови, а некад лекар може да препоручи и операцију ради затезања 
истегнутиг лигамената и тетива. 

 

Пливачко раме 

 

 

Слика 25. Мишићи раменог појаса 

 
Пливачко раме представља истегнуће или веома мало напрснуће надгребеног 

мишића (m. supraspinatusa)  који се налази на горњем делу рамена између врата и 
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горњег дела руке, или пак настаје када дође до истегнућа или напрснућа ротатора-
испреплетане групе мишића, тетива и капсуле која окружује раме и даје му стабилност, 
тарући о кост инад , изазивајући бол , што се назива синдромом посезања. 

Повреда се обично изазива сталним понављањем неког покрета( карате, 
кошарка, пливање, тенис,зидарски радови, сликање) или због неправилно изведеног а 
поновљеног покрета у зглобу рамена.Пливачко раме може да буде резултат било које 
продужене активности при којој је рука испружена изнад главе. 

Симптоми: продоран бол у рамену нарочито ноћу,бол и слабост при пружању 
руке напред и нагоре, ограничена покретљиост рамена при подизању руке у страну. 

Прва помоћ 

Хладне облоге, лед на раме што пре ставите,поштеда од активности док бол не 
престане, примена антиинфламаторних лекова ( аспирин, бруфен),физикална терапија( 
грејање, масажа, ултразвук). 

Пажња: Не давати аспирин деци и адолесцентимакоји имају високу 
температуру јер је аспирин повезан са појавом Рејовог синдрома, потенцијално 
фаталним обољењем!!! 

 

 

Тениски лакат 

 

 
Тениски лакат или тендинитис је упала или мало кидање , напрснуће тетиве 

која повезује мишиће екстензоре са спољашњом епикондилом ( ова група мишића 
помаже да се отвори и исправи шака и ручни зглоб ).  

 

Слика 26. Тениски лакат 
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Ова повреда настаје код често поновљених покрета, најчешће у тенису, код 
неправилно изведеног бекхенда, или услед коришћења неадекватне опреме у тенису,где 
је рекет превише тежак или је дршка рекета или превелика или премала, жице 
лабаве.Може настати и услед трзаја зглоба при тениском сервису. Тениски лакат може 
настати и од директног ударца у спољну страну лакта. Такође осим у тенису, виђа се и 
код:дизача тегова, каратиста,скијања, стреличарства, код пецароша, зидара итд... 

Симптоми су  бол са спољне стране лакта који се може ширити низ подлактицу 
(при самом руковању,окретању кваке на вратима) и ограничена покретљивост у зглобу 
лакта. 

 

Прва помоћ 

Одмах прекините са активностима, ставите лед или хладну облогу,потражите 
савет лекара, примените антиинфламаторне лекове , одсуство од спортских активности 
до престанка бола, примена физикалне терапије за јачање мишића, лигамената и 
тетива,локално апликовање антиинфламаторних препарата, примена бандажера за 
тениски лакат. 

Пажња:Не давати аспирин деци и адолесцентимакоји имају високу 
температуру јер је аспирин повезан са појавом Рејовог синдрома, потенцијално 
фаталним обољењем!!!  

 

Слика 27. Повреде лакта: голф лакат и тениски лакат 
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Повреде ручног зглоба и шаке 

 

 

Ручни зглобови најчешће се повређују у борилачким спортовима и гимнастици. 
Најчешће долази до увртање зглоба шаке, до нагњечења приликом ударца шаке, 
истезања и кидања лигамената. Код гимнастичара постоје разна помагала, попут завоја, 
која држе зглоб у чврстом заштитном положају.  

 

Слика 28. Повреда ручног зглоба и шаке 

Код повреда шаке бол се осећа у корену палца, при покретима шаке и није 
могуће затварање песнице и покретање прстију. Постоји оток, а код прелома се види 
промена боје коже. 

 

Слика 29. Прелом зглоба ручја 

 

Лечење захтева имобилизацију, а опоравак, зависно од степена оштећења, траје 
око два месеца. 

Вреди напоменути да сваки опоравак креће од тренутка када се скине гипс, па 
док се повређени део тела не врати у функцију. Користи се хидротерапија, терапија 
ласером… 
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Повреде грудног коша и трбуха 

Све повреде грудног коша, било његовог зида, било плућа, срца или других 
органа и делова, узрокују поремећаје дисања, диспноичне или апноичне. Поремећаји 
дисања се јављају и у случајевима краниоцеребралних повреда са поремећајем свести. 
Због своје велике површине грудни кош је изложен, како лаким, тако и тешким 
повредама. Потешкоће у дијагностици, могу се понекад јавити због тога, што и теже 
интраторакалне повреде, некад нису праћене виднијим спољним знацима. Међутим у 
већини случајева тежих повреда, непосредно су евидентни знаци поремећаја дисајне 
функције. Овакве повреде захтевају непосредну медицинску помоћ, понекад и 
ургентну, ради спасавања живота повређенога. На срећу, у највећем броју спортова, 
повреде грудног коша су обично лакше природе, што значи без повреде унутрашњих 
органа. Далеко највећи број тешких повреда грудног коша отпада на саобраћајне удесе, 
затим на мотоспортове, бициклизам и зимско спортске брзинске вожње. 

Повреде овога региона деле се на :повреде зида грудног коша и повреде 
унутрашњих органа, тј. интраторакалне повреде. 

Повреде зида грудног коша 
У спортским активностима ређе су огуљотине и огреботине на кожи прса и 

леђа. Шире епидермалне абразије су могуће на грудном кошу и леђима при скоковима 
у воду, у рвача због непрописних струњача или боксера због неправилних удараца. 
Повреде директним деловањем тупе силе на ограниченој површини - контузије зида 
грудног коша могуће су у мањој или већој мери у свим спортовима (удар, судар, пад). 
Њихова тежина зависи од степена повреде поткожног масног ткива и капилара. 
Понављане контузије, могу узроковати на грудима нејасно ограничене индурације, због 
ожиљавања оштећеног ткива (тзв. трауматска масна некроза). Ово треба имати на уму 
при прегледу такмичарки изложених таквим траумама (рукомет, кошарка, одбојка), да 
би се правила разлика од других могућих индурација предела дојке и њене околине. 

Нешто озбиљније контузије су локализоване на лумбодорзалној фасцији. 
Контузија може узроковати већи хематом, који се локализује између  два листа 
лумбодорзалне фасције , теже се  лечи, јер и после евакуације има тенденцу рецидива. 
Лечење се састоји у ограничавању активности, поштеди, апликацији леда и компресији. 

Од већег значаја су мишићне повреде у пределу грудног коша, настале 
индиректно, као последица прекомерно снажних контракција насупрот отпору. Ређе су 
повреде последица прекомерног истезања. Ове дистензионе повреде (истегнућа) 
карактеришу се наглом, акутном појавом бола у погођеном мишићу. Често је погођен 
m.pectoralis major , некaд и обострано. Бол је најјаче изражен на полазиштима, 
припојима или мускуло-тендинозним прелазима. У случајевима лакших повреда, 
симптоми се смирују за неколико дана. У случају тежих повреда, праћених хеморагијом 
(оток, хематом), примењују се правила базичне терапије. 

 Много чешће су овакве повреде локализоване на мишићима леђа. Нарочито се 
срећу у дизача терета, веслача, тркача на дугим стазама, фудбалера и кошаркаша. У 
клиничкој слици до-минира болни мишићни спазам, који је видан и палпабилан. 
Пажљивим и опрезним испитивањем, може се постићи пун обим покрета, за разлику од 
дисторзионих повреда кичменог стуба, где је покретљивост скоро потпуно ограничена. 
Дизачи терета и рвачи су често погођени акутном дистензијом обе паравертебралне 



56 

 

групе, нарочито лумбалне, при чему је присутан обострано спазам и осетљивост 
инсерција на карлици. Тркачи на дугим стазама, нарочито ако су лордотични 
доживљавају акутни спазам обично при крају 3000 метара, али ова је појава 
рефлекторне природе. После прекомерних бацачких напрезања, бацачи диска и 
кладива, добијају акутни болни спазам у левој или десној паравертебралној регији 
(обично у левој). У веслача се најшеће појављује акутни болни спазам паравертебралне 
мускулатуре у случајевима, када екипа није равномерна у снази, техници и степену 
залагања.  

У случају понављаних тегоба, локализованих на мишићима леђа,потребно је 
прегледом у пронираном положају утврдити постојање локализоваоих жаришта у 
мишићима која треба разликовати од акутних повреда. У случајевима акутних 
дистензија, уколико се не ради о евидентним изливиma, лечење се састоји у загревању 
(инфрацрвена лампа, топао туш) и охрабрењу повређеног да непосредно започне са 
вежбама, прво лаким, а затим по смањивању болне осетљивости и са постепеним 
отперећивањем. 

Уганућа - дисторзија - међупршљенских лигаментарних структура, настају при 
ексцесивним покретима који прелазе границе нормалне покретљивости. Повреде 
лигамената, које настају том приликом због њиховог супроставИјања прекомерном 
отварању међу пршљенских простора могу да представљају дисторзије сва три степена. 
Приликом повређивања осети се изненадан, оштар бол, који није јасно ограничен, али 
се појачава на притисак спинозних наставака. Сваки па и најмањи покрет је болан, а 
мишићни спазам јако изражен. За разлику од мишићних повреда, где се дозвољавају 
рани покрети, овде је поступак супротан. Уз примену базичних принципа терапије, 
есенцијална је дужа поштеда. Очигледно је да оваква симптоматологија захтева 
брижљиву радиоиошку претрагу, ради искључења коштаних лезија. Тек кад потпуно 
ишчезне болна остељивост, почиње се опрезно са изометричким вежбама. Повређени се 
враћа активностима, када се успостави потпун обим безболних покрета и поврати 
мишићна снага. 

 

Повреде унутрашњих органа 

 

Могу настати услед прелома костију грудног коша: 

Прелом ребара је делимични или потпуни прекид континуитета ребара, настао 
као последица дејства механичке силе која надмашује отпорност коштаног ткива. 
Механичка сила на месту деловања оштећује и меке структуре па су преломи ребара 
често удружени са нагњечењем, огуљотином или раздерином.Прелому ребра обично 
претходи значајна повреда и већина прелома ребара су последица несрећног догађаја 
(саобраћајна несрећа, пад са веће висине).  

Основни симптом је бол при удисају! 

Опасност:преломљено ребро може изазвати повреду плеуре и настанак 
пнеумоторакса, повреда великих крвних судова у грудном кошу, по живот опасно 
стање.Потребан је хитан транспорт повређеног у болницу!!! 
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PNEUMOTHORAX  представља улазак ваздуха у плеуралну шупљину . 

Прелом грудне кости веома често је удружен и са преломом ребара  . 

Повреда настаје најчешће услед пада са веће висине, саобраћајне несреће. 

Од симптома имамо:  бол, крепитације, едем 

Фрактурна линија стернума је обично попречна, место прелома је врло болно. 
Приликом дисања се може приметити место прелома грудне кости. Често се јавља 
отежано дисање које је веома болно, а то нам може указивати на присуство тешких 
оштећења срца и плућа. Потребан је хитан транспорт повређеног у болницу !!! 

Лечење је конзервативно тј ублажавање болова. Код дислокације фрагмената је 
потребна оперативна репозиција и фиксација. Ако се ради о тежој повреди која је 
праћена повредом срца и/или плућа некад је потребна и механичка вентилација (зависи 
од степена повреде). 

Контузије трбуха могу да дају крвављења из унутрашњих органа( руптура јетре 
и слезине). Унутрашња крвављења су веома подмукла јер не дају представу о 
крвављењу. 

Знаци циркулаторног шока: трбух тврд као даска,губитак боје у лицу, убрзано 
дисање, пад крвног притиска, опасност од смрти! 

Повреде кичменог стуба могу бити настати услед пада, снажног ударца, у 
саобраћајним несрећама, при тежим спортским повредама (скок на главу у воду, 
скијашке повреде)  и то од блажих облика: истегнуће или укљештење дискуса па до 
тежих облика инвалидитета који могу дати  трајне последице и одузетост дела или 
целог тела ( хемиплегије, параплегије, квадриплегије). За овакав тип повреда од 
пресудног значаја у лечењу је правовремена примена оперативног захвата и физикална 
терапија . 

Контузија тестиса је веома болана повреда.Често се јавља хематом у 
мошницама. 

Прва помоћ: примена леда, подизање и фуксирање тестиса. 

Трауме у пределу слабина –ударац, могу да изазову повреду бубрега када се 
јавља крв у мокраћи.Ово стање је веома озбиљно и тражи хитну стручну помоћ. 
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Бол у слабинама  (лумбаго)  и  ишијас 
 

Болови у слабинама ( лумбаго) представља запаљење мишића које настаје 
услед преоптерећења, а поспешује га излагање хладноћи, посебно са знојавом мајицом. 

Прва помоћ. Примена аналгетика, одмор, топле облоге, а ако за неколико дана 
не прође потребно је консултовати лекара. 

Ишијас (ischialgia)  карактерише појава бола који се спушта дуж задње стране 
бутине. Проузрокован је пролапсом интервертебралног дискуса (discus hernia). У 
основи ове повреде је руптура фиброзног прстена ( anulus fibrosus) и излазак пулпозног 
једра(nucleus pulposus), што доводи до компресије корена нерава. 

Веома је честа повреда код дизача тегова, веслача, гимнастичера.Настаје због 
дизања терета, или пак при скоку у гимнастици ( сабијање) када може доћи и до 
фрактуре пршљенова. 

Неправилан положај при дизању тега са тла чест је узрок настанка дискус 
херније!!! Претерано савијен положај при дизању терета са тла, често уз увијање трупа-
торзију,представља главни узрок ове повреде. 

Симптоми ишијаса: особа тешко хода, заузима принудни положај при коме 
осећа најмањи бол ( анталгични положај). 

При прегледу уочава се позитиван Лазаревићев знак. Позитиван Лазаревићев 
знак представља појава бола који се јавља у лежећем положају при савијању ноге у 
куку са исправљеним коленима а пре достизања 90 степени тј правог угла. 

Прва помоћ: мировање, средства против болова, обавезан преглед неуролога и 
физијатра. 
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Нагњечење или напрснуће мишића спојеног са боком кука 
То је повреда која је веома честа у контактним спортовима( фудбал, карате, 

одбојка), а изазвана је ударцем у кук или падом на кук. 

Симптом је бол  у куку који се појачава неколико часова након повређивања уз 
могућу ограничену покретљивост.Присутна је модрица на месту повреде. 

Прва помоћ 

Поставите лед на карличну кост на месту повреде што пре, примена 
антиинфламаторних лекова, преглед  лекара, мировање, ношење ојачања за кукове. 

Повреде мишића ноге 

1)Повреде примицача (адуктора )у зглобу кука, честе код фудбалера,тркача 
преко препона, смучара,скакача у вис, настају услед проклизавања на мокрој трави или 
блату тј када се у фази максималне екстензије или абдукције појави отпор при враћању 
у првобитни положај ( лопта или нога противника). 

2)Повреде слузних кеса на великом трохантеру (бурситис) су честе код 
голмана и рукометаша који при паду повређују кук и представљају трауматско 
запаљење. 

3)Истегнуће мишића бута (m.rectus femoris , m.biceps femoris) 

Прва помоћ: хладне облоге, компресивни завој , примена антиинфламаторних 
лекова,  привремена поштеда од спортских активности док бол не прође, физикална 
терапија 

 

Синдром болне препоне (спортска кила) 

 
Међу најчешће синдроме пренапрезања спортиста спада синдром болне 

препоне. Овај синдром је карактеристичан за одређене спортове као што су фудбал, 
рагби, спортови са прескоцима, спортови у којима су великом понављаном стресу 
изложени мишићи примицачи, прави и коси трбушни мишићи.Бол у препони може 
бити последица различитих узрока. Може бити последица проблема са гениталијама 
или са мокраћним органима, што је обично праћено и другим тегобама од стране 
наведених органа. Препонски бол се може појавити и код настанка препонске киле, што 
је праћено слабошћу трбушног зида и појавом отока у пределу препоне при напору. Бол 
у препони код спортиста најчешће је последица упале припоја трбушних мишића или 
мишића примицача ноге, који имају заједнички припој у препонском пределу. Овај 
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синдром преоптерећења мишићног припоја препоне зове се још и спортска кила 
.Симптоми болне препоне: Бол у пределу препоне који се појачава при трчању, 
спринту, ротацијама.Подизање ногу или трупа од подлоге појачава бол.Стискање лопте 
ногама (контракција примицача) појачава бол.Бол на почетку или на крају тренинга у 
пределу препоне, јутарњи бол у пределу препоне. Кашљање и кијање појачавају бол у 
препони. Иако једна трећина спортиста може навести одређени тренутак повређивања, 
углавном болна препона почиње постепено, у почетку дискретним тегобама које се 
постепено појачавају.Спортска хернија није права кила. Ради се о препотерећењу и 
упали припоја мишића у пределу препоне.Циљеви у лечењу препонског синдрома су: 
смирење упале припоја мишића на препонским костима ,постепено јачање мишића 
стабилизатора трупа, трбушне мусклуатуре, мишића примицача ноге ,повећане 
флексибилности и еластичности трбушних и препонских мишића, као и целог 
кинетичког ланца покрета, враћање у општу и специфичну кондицију за одређени 
спорт. 

Повреде колена у спорту и прва помоћ 

 
Зглоб колена је најсложенији по својој грађи зглоб у телу, који функционише 

по принципу шарке на вратима па поседује веома малу могућност ротације. 

Лако се повређује, а повреде могу некад бити такве да спортисту трајно 
елиминишу из даљњег бављења спортом. 

Повреде колена могу настати на различите начине. При паду може доћи до 
дислокације чашице (луксација пателе) или до прелома (фрактура пателе). При 
оптерећењу колена може доћи до хроничног оштећења хрскавице са унутрашње стране 
( хондропатија) чија је карактеристика појава бола после дугог седења, бол при чучњу 
или при ходу уз степенице. У контактним спортовима , нарочито у фудбалу, али и у 
другим спортовима, скијање,честе су повреде лигамената. Повреде лигамената коленог 
зглоба настају при дејству бочне силе и то или са спољашње стране када се повређује 
унутрашњи колатерални лигамент, или дејство бочне силе са унутрашње стране када 
се повређује спољашњи колатерални лигамент. 

 

 

Слика 30. Изглед нормалног и покиданог предњег укрштеног лигамента 
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Прва помоћ код повреде оба лигамента је стављање леда и имобилизација. Ако 
је у питању само истегнуће, за убрзано лечење додатно апликовати алкохолне облоге 
јер алкохол скупља лигаменте а шири крвне судове што убрзава зарастање. 

Повреда укрштених лигамената дешава се при увртању ноге или тела, обично 
при доскоку, при чему може доћи до пуцања ( руптуре) или авулзије (чупање дела 
кости за коју се припаја лигамент). Тада се чује звук пуцања, јавља се јак оток који 
говори у прилог повреде колена или менискуса. Лечење оваквих повреда захтева 
оперативни захват, мада и поред тога често доводе до трајног  спортског инвалидитета . 

Нагњечење и руптура менискуса су честе повреде у фудбалу где обично 
страда унутрашњи менискус који је покретљивији и лако се укљешти између бутне 
кости и голењаче.Оштра ивица голењаче пресеца прдњи рог менискуса. Узрок оваквих 
повреда су у фудбалу најчешће крампони на копачкама који фиксирају стопало за тло и 
спречавају ротацију потколенице при окретању бутне кости. 

Знаци укљештења и руптуре менискуса су оштар бол уз звук пуцања и блокада 
савијања у коленом зглобу. 

Прва помоћ код оваквих повреда је примена хладних облога и мировање, а 
коначно збрињавање повреде је репозиција од стране лекара. 

Тркачко колено је обољење које погађа тркаче и остале спортисте, а 
представља оштећење хрскавице која покрива задњи део чашице колена, при чему 
таква места су стврднута на чашици па се тару непосредно о фемур , што изазива бол, 
трење и крцкање колена. 

 Основни симптом је туп бол у колену или иза колена, или бол са спољашње 
стране једног или оба колена  до оштрих пробода.Бол при клечању, чучњу, ходу уз или 
низ степенице.Јавља се оток колена и слабост четвороглавог мишића бута 

Дешава се код преоптерћења коленог зглоба или код обољења као што је 
хондромалација, код повећане претрчане километраже без предходног привикавања на 
нову стазу (обично су спољни део и пета патике похабани) што оптерећује 
илиотибијални тракт ди доводи до његовог напрснућа. 

Тркачко колено се среће код тркача, фудбалера, тенисера, бициклистадизача 
тегова 

Ово обољење се може кориговати улошцима за обућу који омогућавају стопалу 
потпору и правилно гажење при трчању. 

Прва помоћ је стављање леда, компресија, подизање екстремитета  и примена 
антиинфламаторних лекова. Потребан је одмор у трајању од 3 до 6 недеља. 

Ако играч има  неко васкуларно обољење или дијабетес  треба се  посаветовати 
са лекаром пре коришћења еластичног завоја .У тежим облицима хондромалације лекар 
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може преписати убризгавање кортикостероидног лека у колено. Пливајте ради вежбања 
док се колено не залечи. 

Повреде потколенице 
Кости потколенице су изложене дејству механичке силе посебно у фудбалу. 

Ударац у цеваницу ( тј предњи део ноге испод колена ) изазива веома јак бол –
контузија голењаче. Чести су и преломи костију потколенице и то вишеструки и 
отворени. При претераним истезањима мишића листа, може настати запаљење тетива 
са делимичном или потпуном руптуром.  

Повреда цеванице 
Повреда цеванице изазива бол , оток,жигање, и утрнулост који се јављају са 

предње стране потколенице а узроковани  су  претераним оптерећењем , дуготрајним 
трчањем без одмарања,прекомерном тежином а бављењем спортом после периода 
неактивности.  Могу се јавити расцепи цеванице који су резултат напрснућа или 
кидања мишића  m.tibialis anterior на месту где се спаја са голењачом на предњој страни 
ноге,фрактуре од оптерећења на голењачи,мало напрснућа или упале танке мембране 
(периостеума), или синдром предњег одељка у којем мишићи отичу током вежбања. 

Прва помоћ: лед, хладне облоге, мировање, аналгетици, ношење удлаге док се 
повреда не излечи,елевација екстремитета, и по потреби компреиони завој. 

Правилно загревање са вежбама истезања је превенција нових повреда. 

Повреде Aхилове тетиве 
Повреде Ахилове тетиве  често могу настати при доскоцима када долази до 

авулзије тј откидања дела петне кости а све због претераног истеѕања мишића 
листа.При руптури или авулзији чује се прасак, повређени не може да хода, има осећај 
као да га је неко ударио у пределу пете. 

 

Слика 31. Повреда Ахилове тетиве 

Код пренапрезања настаје запаљење Ахилове тетиве која шкрипи при 
покретима крепитације), осетљива је , болнаи отечена. Као прва помоћ код 
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пренапрезања Ахилове тетиве ефикасна је масажа ледом ( криотерапија) уз примену 
алкохолних облога. Превентивно боље је носити патике са високом петом ради заштите 
тетиве од претераног истезања. Руптура Ахилове тетиве се лечи хируршким путем. 

Повреде скочног зглоба и прва помоћ 
 

Повреде скочног зглоба представљају најчешће повреде у спорту, око 15% свих 
спортских повреда представља ова врста повреда. Највећи број повреда скочног зглоба 
представљају уганућа са повредом спљашњих лигамената (око 85%), које настају при 
механизму извртања (инверзије) стопала. Далеко ређе, свега око 3% повреда, 
представљају повреда унутрашње (медијалне) стране скочног зглоба. Након повреде 
присутан је бол са спољашње стране зглоба, отежано је ослањање на повређену ногу и 
убрзо настаје оток на месту повреде. 

                                     

Слика 32. Повреда скочног зглоба 

 

Угануће (дисторзија) се класификује у три категорије: 

• Истегнуће лигамената (дистензија) 
• Делимично кидање лигамената (парцијална руптура) 
• Потпуно кидање лигамената (комплетна руптура) 

У зависности од изражености отока и способности ослањања на повређену 
ногу након повреде можемо се оријентисати о тежини повреде. Уколико је оток благо 
изражен и могућ је ход са поштедним ослањањем на повређену ногу повреда је 
истегнуће лигамената. У случају великог отока и немогућности ослонца на ногу 
највероватније се ради о кидању лигамената. Код оваквих повреда најважније је не 
превидети могући прелом коштаних структура (потребно урадити рендген снимак 
скочног зглоба). Прегледом лекара утврђује се постојање болне осетљивости у пределу 
коштаних структура зглоба (сумња на прелом), као и компетентност лигамената 
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скочног глоба (нестаблиност скочног зглоба). Повреде скочног зглоба са кидањем 
лигамената узрок су нестабилности зглоба, што се проверава посебним тестовима. 
Највећи проблем у лечењу тежих уганућа скочног зглоба (покидани лигаменти) 
представља могућност настанка хроничне нестабилности зглоба са честим понављаним 
уганућима. 

 

Лечење повреда скочног зглоба 
Лечење повреда скочног зглоба спроводи се у три фазе. Циљ лечења је потпуно 

функционално оспособљавање спортисте за враћане у спортску активност са 
минималним ризиком за поновно повређивање.Прва фаза обухвата период од 48-72h  
од настанка повреде. У овој фази примењују се принципи акутног лечења спортских 
повреда RICE метод. Примењује се лед локално у трајњу од 10-15минута, затим 
еластична бандажа еластичним завојем, мировање са подигнутом ногом. Третман ледом 
понављати на свака два сата (у почетку, после проредити). Циљ ове фазе је борба 
против настанка отока и хематома.Друга фаза представља период имобилизације или 
бандажирања и траје од 1 до 3 недеље, у зависности од тежине повреде. Код сумње на 
кидање лигамената поставља се имобилизација (ортоза или гипс), док је код истегнућа 
довољна еластична бандажа са мировањем. Када оток и бол нестану почиње се са 
постепеним вежбама опружања и прегибања стопала (флексија, екстензија) са строгим 
избегавањем покрета извртања и ротације (инверзија, еверзија).Трећа фаза када је 
повређени без симптома и оток се повукао, дозвољава се пун ослонац на повређену 
ногу, вежба се пун обим покрета и креће се са вежбама јачања мишића. Мишићи који 
окружују повређени зглоб дају подршку и стабилност скочном зглобу, тако да је 
њихово јачање од прсудног значаја за функционални опоравак и превенцију нове 
повреде. Веома важно место у овој фази имају вежбе проприоцепције на 
балансерима.Током рехабилитације повреде скочног зглоба примењују се различите 
методе физикалне терапије за отклањање бола, отока и подстицање регенерације ткива 
на месту повреде. У ту сврху апликују се хидротерапија, топло-хладне купке, 
ултразвук, електротерапија, магнетотерапија, ласер...). Важно место има и примена 
кинезитерапије, као и постављање кинезитејпинга.Циљ рехабилитације повреда 
скочног зглоба је потпуни функционални опоравак повређеног зглоба и оспособљаваје 
за враћање у игру са отклањањем ризика за поновну повреду.Повређени је спреман за 
повратак у игру када нема болова у повређеном зглобу, остварен је пун обим покрета 
зглоба, 90% снаге мишића у поређењу са здравом ногом. После повреде скочног зглоба 
постоји 2-3 пута већи ризик за поновни настанак повреде, па се препоручује 
превентивна употреба бандажера или ортоза. Обавезно је одржавање снаге и 
еластичности мишића, као и загревање пре физичке активности. 
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Плантарни фасцитис 

 

Слика 33. Плантарни фасцитис 

Упала плантарне фасције понекад погоршана зупчастом наслагом калцијума 
квржицом која се развија на петној кости представља плантарни фасцитис. 

Настаје код пренапрезања услед трчања на дуге стазе, услед такмичења у 
спортовима на тврдој подлози, због слабости сводова стопала,услед ношења обуће са 
крутом петом, код жена се чешће среће услед ношења високих потпетица. 

Симптоми: бол у пети се јавља одмах након устајања ујутру, тада је први корак 
најболнији, парадоксално ходање може да боли а трчање не.Постоји осећај као да је 
каменчић упао у ципелу. 

Прва помоћ: примена RICE метода и преглед лекара  
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ДЕХИДРАЦИЈА И РЕХИДРАЦИЈА СПОРТИСТА 

Вода представља основни медијум у људском организму који са једне стране 
транспортује хранљиве и друге материје, а са друге стране представља средину за 
одигравање бројних метаболичких процеса. Осим путем зноја и урина, у сваком 
организму вода се непрекидно губи и процесом названим перспиратио инсенсибиле, 
односно кроз издисање ваздуха засићеног воденом паром. Сваки од ових процеса 
губљења воде интензивнији је код физички активних особа у односу на особе које 
мирују. На пример, знојење је код спортиста значајно веће, пошто се на овај начин 
организам ослобађа вишка топлоте. Наиме, исправање зноја са површине коже 
представља ендотерман процес, односно превођење воде са површине коже (зној) у 
водену пару (исправање) троши извесну количину топлотне енергије, која се у 
условима физичке активности у вишку ствара у телу. На овај начин утренирани 
спортиста може да изгуби и по неколико литара воде за сат активности. Шта више, 
стицањем кондиције и аклиматизацијом на топлоту спортиста постаје способан да 
излучи све веће количине воде, односно зноја у току физичке активности. Ово се 
постиже адаптацијом знојних жлезда које постају ефикасније, знојење започиње при 
нижој унутрашњој температури организма, а зној садржи све мање минерала, односно 
минерали се "штеде", за разлику од воде која се све више губи. Ова адаптација је 
дугорочно гледано веома користан механизам и представља велику предност у чувању 
спортисте од фаталних последица топлотног удара у току тренинга или такмичења. 

Дехидрација је губитак воде из организма у количини која премашује количину 
унете течности. 

Дехидрација се јавља када организам губи више воде него што је унето. 
Најчешће је праћена поремећајем у равнотежи минералних соли, односно електролита - 
посебно поремећаја у концентрацији натријума и калијума. 

Најчешћи узроци дехидрације умереног степена су повраћање и пролив. На 
дехидрацију су посебно осетљива деца, те је надокнада течности и електролита у 
дечјем узрасту изузетно битна. 

Дехидрација се веома често јавља код спортиста, посебно у летњем тренажном 
периоду. Дехидрација мења мишићни метаболизам, али и негативно утиче на менталне 
функције, пре свега концентрацију и координацију, тако да је адекватна рехидрација 
током и након тренинга неопходна за одржавање адекватне размене материја. 

Знаци и симптоми дехидрације 
.На почетку дехидрације јавља се осећај сувоће у устима и жеђ, а касније и 
повишена температура, умор, вртоглавица, грчеви у ногама и рукама. Како се 
дехидратација појачава, долази до: 

• црвенила лица 
• тамножуте боје урина мучнине и повраћања 
• убрзаног рада срца 
• убрзаног плитког дисања раздражијивости 

У тешким случајевима, дехидратација може да доведе и до смрти. 
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Неки спортови који се одвијају у хладној средини, као што је на пример 
пливање, иако не изазивају потребу за знојењем у циљу ослобађања вишка топлоте, 
ипак доводе до појачаног губитка воде из организма путем бубрега, пошто у хладној 
средини долази до такозване централизације крвотока, односно преусмеравања крви у 
унутрашње органе (срце, јетру и бубреге), што изазива бржу филтрацију у бубрежном 
систему и повећање стварања урина. И на овај начин, организам губи воду.  

Најзад, појачано дисање, нарочито отворених уста, којим се у организму 
спортисте обезбеђује већи доток кисеоника, доводи до губитка воде на већ описани 
начин, невидљивом перспирацијом која подразумева већу количину воде у паром 
засићеном издахнутом ваздуху. 

Вода је најзаступљеније једињење у човековом организму. Мерењем су 
добијени подаци да спортиста телесне масе од 75 кг у свом телу садржи око 45 л воде. 
Спортисти су мускулознији од остале популације и кости су им у просеку гушће, тако 
да је тај садржај процентуално мањи него у телу особе која не тренира. Вода је у већем 
проценту од просечног заступљена у мишићном ткиву (чини 75-80% мишићне масе), 
што је изузетно значајно када се зна да вода учествује у свим енергетским процесима, 
па тако и у процесима добијања енергије у мишићима, која доводи до покретања тела, 
што је основа спортске активности. Зато није ни чудно да се у савременој спортској 
медицини инсистира на оптималној хидрацији код спортиста. Овај став потврђују и 
резултати испитивања дехидрираних спортиста, где се уочава да чак и мањи губитак 
воде из организма (око 5% телесне масе, што значи око 3 л код нашег просечног 
спортисте) без изузетка доводи до значајног смањења физичке способности (чак до 
50%!). 

У замку лоших спортских резултата као последице дехидрације најчешће 
упадају такмичари у спортовима где постоје тежинске категорије, па у циљу да се 
смањи тежина и достигне нижа категорија, спортиста форсира губљење воде (сауном, 
физичким напором без уноса воде и диуретицима). На овај начин је могуће за кратко 
време достићи жељену тежину, али по правилу данак плаћа спортски резултат, односно 
спортиста нема потребну снагу и завршава такмичење слабим пласманом.  

Процес одржавања адекватне хидрисаности организма започиње фазом 
прехидрације. Ова фаза подразумева да се у организам пре такмичења (или пре 
интензивног тренинга) унесе што више воде. Међутим, није једноставно постићи 
максималан ефекат хидрисаности без стварања одређеног дискомфора који може 
утицати на спортски резултат; на пример, одједном попијена већа количина воде 
изазваће непријатан осећај "бућкања" у желуцу, који може да омета спортисту, а ако 
моменат узимања воде није добро испланиран, доћи ће до појачане филтрације путем 
бубрега и вода ће из пожељних компартмана (интерстицијум), где је на располагању за 
одвијање интензивних метаболичких процеса, прећи у мокраћну бешику, где више није 
доступна за те процесе.  

Најбоља хидрисаност  се постиже када се вода узима у току четири сата пре 
такмичења, у мањим количинама (око 150 мл на сваких 30 минута), што укупно износи 
1000-1200 мл. Циљ је да се унета вода што спорије апсорбује, да би се обезбедило да 
апсорпција траје и за време такмичења. То се постиже на тај начин што се уноси вода 
ниже температуре (из фрижидера), а постоје и комерцијални препарати на бази 
полимера глицерола, са додатком минерала и других угљених хидрата, који такође 
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успоравају апсорпцију воде. Навикавањем на овакав режим, нелагодност коју 
проузрокује унос оволике количине воде своди се на минимум. 

Уколико спортска активност траје краће време – до 45 минута у континуитету, 
на пример једно полувреме фудбалске утакмице – сматра се да правилно спроведена 
прехидрација обезбеђује адекватну хидрисаност спортисте (под условом да је 
спољашња температура у опсегу комфора). То значи да није потребно у том периоду 
додатно уносити воду. Наравно, ако је спољашња температура висока, или се из других 
разлога појача знојење (на пример услед повећане влажности ваздуха или услед 
ношења непропусне одеће), потребно је унети додатну количину воде. Иако човек 
поседује механизам регулације хидрисаности преко осећаја жеђи, искуства говоре да 
није мудро у потпуности се ослонити на то, већ треба приступити програмској и 
планираној надокнади течности, односно такозваној транзиторној хидрацији – уносу 
воде током саме физичке активности. Овај режим се спроводи тако што спортиста 
уноси мање количине воде (по 150-200 мл) у размацима од по 20-30 минута, без обзира 
да ли се осећа жеђ или не. Наиме, спортиста у жељи да постигне што бољи резултат, 
свесно, а врло често и несвесно, занемарује и потискује све импулсе из организма који 
могу представљати фактор ометања: бол из уморних и прегрејаних мишића, сувоћу 
уста, грчеве у дијафрагми услед недостатка кисеоника, па тако и жеђ. Стога 
транзиторна хидратација представља режим који спортиста једноставно мора усвојити 
као образац понашања у току тренинга или такмичења који ће мју сачувати здравље и 
повећати спортску способност. 

Најзад, након завршене спортске активности, потребно је надокнадити сву 
изгубљену течност. То се најбоље спроводи тако што се процени изгубљена количина 
из разлике у телесној маси пре и после такмичења. При субмаксималној физичкој 
активности у трајању од 90 минута, у контролисним топлим условима у климатској 
комори, млади, здрави и утренирани мушкарци губе између 800 и 1500 г телесне масе и 
управо та количина треба да се надокнати спровођењем процеса рехидрације. На овај 
начин у потпуности се чува водено-електролитски биланс, односно задржава се 
равнотежа између важних електролита, као што су натријум, калијум као и укупна 
осмолалности телесних течности. 

У случајевима прекомерне дехидрације , спортиста треба да пије 1,5l воде на 
сваки изгубљени килограм телесне тежине. 

Веома је важно додати мале количине соли, 20-60mmol/l , што одговара 1/3 
мале кашчице на литар воде. 
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Грчеви код спортиста 

Мишићни грчеви представљају невољно и врло болно грчење мишића. 

Грч ( спазам)  мишића се може јавити готово свуда у телу.У спорту грч ножних 
мишића је веома честа појава нарочито грч мишића задње бутне ложе, четвороглавог 
мишића бута,као и мишића листова.Симптоми мишићног грча обухватају: изненадан и 
оштар бол у мишићима (најчешће у ногама), појаву чврсте кврге на болном месту коју 
можете да напипате или чак да видите.Грчевима у мишићима су посебно изложени 
спортисти који се баве неким спортом при високим температурама, али и особе које 
пуно седе и имају неуравнотежену исхрану. До грча мишића долази услед снажне и јаке 
контракције мишића, проузроковане због смањених резерви кисеоника и гликогена, 
због дисбаланса електролита, због дехидрације, лоше прокрвљености мишића, 
уклештења нерва. Може се јавити било кад и било где,али чешће током или након 
спортске активности због преоптерећења мишића. 

Прва помоћ је масажа, истезање и грејање грченог мишића. 

За спречавање грчева корисно је узимати намирнице богате натријумом 
(кухињска со или базични натријум у виду натријумхидрогенкарбоната), калијумом, 
калцијумом и магнезијумом. 
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ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА 

 

Слика 34. Механизми терморегулације организма 
Терморегулација је способност организма да одржава телесну температуру у 

оптималним границама и један од аспеката процеса хомеостазе. 

Тело човека топлоту највише генерише у дубоким органима, посебно у јетри, 
мозгу и срцу, и згрченим скелетним мишићима . Људи кроз еволутивни развој били су 
приморани да се адаптирају на велику разноврсност климе, укључујући ту и топло-
влажну и топло-суву, а и данас то чине. За људе, прилагођавање различитим 
климатским условима укључује не само физиолошке механизмиме које је он стеко кроз 
еволутивни развој, већ и свесно развијене механизме културне адаптације боравка у 
животној средини .   

Нормална телесна температура човека се креће у распону од 36,3°C – 
37,1°C (+,- 1,95 стандардна девијација), стим што различити делови тела имају 
различиту температуру, која варира са температуром околине. Удови су углавном 
хладнији од осталих делова тела. Ректална (чмарна) температура представља 
унутрашњу температуру тела и најмање варира зависно од спољашње температуре. 
Нормално је орална (устна) температрура за 0,5°C нижа од ректалне, али на њу могу да 
утичу многи фактори, као што су уношење топлих и хладних напитака, жвакање гуме и 
дисање на уста. 

Организам човека користи четири основна начина (механизма) за губитак 
топлоте: конвекцију, кондукцију, зрачење и испаравање. 

Ако је температура коже већа од околине, тело може изгубити топлоту 
зрачењем и проводљивошћу. Али, ако је температура околине већа од коже, тело 
заправо добија топлоту зрачењем и проводљивошћу. У таквим условима, једино 
средство којим тело може да се ослободи вишка топлоте је механизам испаравања. 
Дакле, када је температура виша од температуре коже, било шта да спречава адекватно 
испаравање изазваће пораст унутрашње телесне температуре. Током продуженог 
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субмаксималног вежбања, губитак топлоте на ниским температурама се постиже 
механизмима кондукције и евапорације (75%) а на високим температурама готово 
искључиво евапорацијом зноја (100%)!!! 

Током спортских активности, испаравање постаје главни правац губитка 
топлоте!!!  Влага утиче на терморегулацију тако што ограничава испаравање зноја и на 
тај начин смањује губитка топлоте . 

Кожа помаже у хомеостази организма (одржавањем различитих фактора тела 
константним нпр. температуру). Она то чини тако што реагује другачије у топлим и 
хладним условима, тако да унутрашња температура тела стално остаје мање-више 
константна. Вазодилатација крвних судова и знојење су примарни начина на који људи 
покушавају да изгубе вишак топлоте тела . 

Примарна улога циркулације крви кроз мишиће је производња енергије, док је 
циркулација крви кроз кожу задужена за одржавање константне температуре и 
хомеостазе тела. 

Аклиматизација на топлоту има за резултат ранији почетак знојења и већи 
степен знојења током вежбања. 

 

 

 

Испаравање зноја 
Овај процес функционише тако што знојне жлезде луче зној на површину коже 

што омогућава хлађење тела испаравањем, тако што се вода претвара у водену пару. 
Том приликом се ослобађа топлота у вредности од 2,4 kj/ml зноја. Губитак течности 
знојењем може бити и преко 2  l/h , чиме се тело ослобађа вишка топлотне енергије од 
4.500 kj. Количина зноја који ће испаравати зависи од брзине кретања ваздуха и 
влажности ваздуха, тако да се у мирном или влагом засићеном ваздуху зној накупља на 
кожи. Уколико не долази до испаравања зноја он остаје на кожи што спречава његово 
даље лучење и самим тим хлађење организма. Из овог разлога важно је да се обезбеди 
проток ваздуха до кже, нарочито у оним подручјима где је површина коже највећа да 
би се максимално повећало рашлађивање тела испаравањем. Управо због тога је важно 
какву одећу за вежбање носите и од ког материјала је направљена. 

У случајевима када се не можете довољно рaсхладити може доћи до 
хипертермије, односно превеликог загревања. Најтежа последица хипертермије може 
бити топлотни удар, али се најчешће виђа топотна исцрпљеност. 

Како расте интензитет физичке активности, расте и степен стварања топлоте. 
Производња топлоте током физичке активности је 15-20 пута већа него у миру. У 
топлим, сувим условима, испаравањем зноја може се елиминисати до 98% топлоте. 

Велика ефикасност одавања топлоте у људи зависи од добро развијене 
способности за знојење, које се у људи одвија скоро са целе површине тела и од 
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динамичног повећања протока крви кроз кожу. Кардиоваскуларни одговор на дејство 
топлоте и физичког напора од кључног је значаја за регулацију температуре. 

 Када напорно тренирате и када се пуно знојите, проток крви кроз Вашу кожу у 
циљу одавања вишка топлоте може се повећати са вредности од 0.2-0.5  l/min  у 
термонеутралним условима, до преко 7-8  l/min у условима топле средине. Исто тако 
количина крви коју срце пумпа у току једног минута може да се повећа са око 6,4 
литара у минути на максималних 131 литара у минути. 

Међу факторима ризика за настанак топлотне болести најзначајнија је 
дехидрација. Она  изазива повишење унутрашње температуре и кардиоваскуларно 
оптерећење. Осим на физичку способност, дехидрација негативно утиче и на психичке 
функције. 

За сваки проценат изгубљене телесне масе, унутрашња температура се додатно 
подиже за 0.15-0.2 степена, а срчана фреквенца за по 5 удара на минут. Током физичке 
активности у топлој средини може се изгубити чак 6-10% телесне масе, а знаци 
дехидрације се јављају при губитку од 3%. Дехидрација смањује физичку и менталну 
способност по топлом времену. Комбинација топлотног стреса и умерене дехидрације 
(губитак 4% телесне масе) може смањити физичку способност за 50% у односу на 
еухидрацију и умерене услове.  

Мозак ствара вишак топлоте кроз безбројне реакције које се у њему одигравају. 
Чак и мисаони процес ствара топлоту. Зато мозак има комплексан систем крвних 
судова, који га чувају од прегрејавања, тако што повећавају проток крви кроз танак слој 
коже на глави, омогућавајући топлоти да лако напушта тело. 

Зато је ефикасност наведених метода које користи тело човека у 
терморегулацији, стално под утицајем климе неког поднебља, степена аклиматизације у 
којем се налази организам сваког појединца, али и његова културолошка и технолошка 
адаптација. 

Око 2/3 просечне човекове тежине отпада на воду, а готово 3/4 те воде налази 
се у ћелијама. У организму човека има око 60% воде; у мишићном ткиву 75% (значај 
воде и гликогена), у можданом ткиву 80%, у плућима 90%, а у масном ткиву 10%. 

На основу ових података за сваког спортисту може да се израчуна количина 
воде коју он поседује у организму. Спортиста телесне масе од 75кг има 45. л воде у 
телу. Равнотежа воде тесно је повезана са терморегулацијом, а центри се налазе у 
хипоталамусу. Стална потреба воде у организму износи 2600мл. Унутар организма 
метаболички се створи 300мл, а остало 2300мл мора да се унесе. Главни потрошачи 
воде су: плућа 600мл, кожа 400мл, бубрези 1300мл и црева 300мл. Спортисти имају 
мање воде у себи и зато постоји потреба за њеним уношењем.  

Вода је у телу подељена на два простора:  

• интерцелуларни 60% 
• екстрацелуларни 40% 

Вода чини 75 - 80% мишићне масе. То је веома значајно са аспекта оптерећења 
метаболизма, процеса дехидратације и рехидратације и процеса терморегулације. У 
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процесу обављања рада мишић поседује способност да трансферише хемијску енергију 
у механичку са степеном искоришћења од  25 - 30%, док се остатак енергије претвара у 
топлотну коју организам, односно мишићно ткиво, мора да елиминише да би се 
постигла толико значајна хомеотермна равнотежа од 36 - 37°C. 

Производња топлоте током мишићне активности је увек већа него њен губитак 
и то доводи до повећања телесне температуре. 

При субмаксималном оптерећењу од око 50% VO2 max телесна температура се 
повећава за 1 степен (од 37°C на 38°C) а на максималном оптерећењу од око 3 степена 
(са 37°C на 40°C).Температура у мишићима који вежбају је око 0,7°C већа него у 
другим деловима тела. 

 

 

 

Термогенеза 

 
Термогенеза је процес стварања топлоте у организмима. Најчешће се јавља код 

топлокрвних животиња мада у природи постоје и неке термогенетске биљке.  

 

Слика 35. Термогенеза 

У физиологији, термогенеза је терморегулациони одговор организма животиња 
на хладноћу у виду грчења мишића или интензивирање метаболичких процеса у 
ткивима организма како би се спречило рашлађење на ниским температурама. 

Главни процеси за продукцију топлоте су: мишићна активности повезана с 
физичком активношћу, невољне контракције мишића, или дрхтавица и термогенеза 
заснована на повећању метаболизма, без учешћа мишићних контракција. Ови процеси 
подржани су од стране аутономног нервног система (примарно симпатикуса) и 
хормоналне активности (примарно, хормона штитне жлезде тироксина и хормона 
неуротрансмитера нервног система, адреналина). 
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Постоје четири начина на који тело ствара топлоту: 

• Дрхтање 
• Не дрхтајућа термогенеза 
• Термогенеза мрког масног ткива 
• Хипоталамична регулација 

Дрхтање је ослобађање топлоте у току невољне контракције мишића. Нервни 
систем активира групу скелетних мишића и изазива брзе мишићне контракције. Јавља 
се физички некористан рад, и ослобађа се хемијска енергија која се претвара у 
топлотну. 

Не дрхтајућа термогенеза настаје активацијом ензимског система који 
учествује у метаболизму масти, при чему се оксидирацијом масти ослобађа топлота. 

Мрко масно ткиво се налази између рамена и на врату и специјализовано је за 
за брзу и масивну продукцију топлоте. 

Хипоталамична регулација телесне температуре (преоптичко подручје у 
предњем делу хипоталамуса).С повећањем температуре тела, хипоталамус радећи као 
термостат,стимулише знојне жлезде, што доводи до повећања губитка топлоте путем 
евапорације. 

Сунчаница 

Дужи боравак на сунцу са откривеном главом може да произведе многе штетне 
промене у организму.Посебно су на дејство ултравиолетних зрака осетљиви лобања и 
мрежњача ока . 

 Сунчеви зраци утичу на мождане опне тако да се крвни судови у њима 
значајно шире ( вазодилатација). Овај процес доводи до ширења можданих опни, што 
проузрокује главобољу.Ако се настави са излагањем сунчевом зрачењу долази до 
вазодилатације и у самом можданом ткиву.Даље ширење крвних судова мозга, 
повећава притисак на мождано ткиво што изазива повраћање . 

Потом настају: пораст телесне температуре, општа слабост, вртоглавица и 
несвестица. 

Лечење сунчанице 

Особу пренесите у хладну просторију, положите га на под,са ногама 
подигнутим уза зид.Направите промају.Тело треба хладити хладном водом. Поставите 
хладне облоге или кесе са ледом на главу.Ако је потребно потражите помоћ лекара. 

Превентива сунчанице: ношење капе, прелазак у хлад ако је могуће, пијење 
хладних напитака, хиперхидратација пре и рехидратација током тренинга и такмичења. 
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Топлотни удар 

Физичка активност у условима повишене спољне температуре, као и повишене 
влажности ваздуха, често доводи до појаве стања које се означава као топлотни удар. 
Непропустива одећа има огромну улогу у развоју топлотног удара. 

Топлотни удар настаје услед дехидратације и прекида знојења! Прекидом 
знојења долази до наглог поаста телесне температуре, која лако може да порасте и 
изнад 40 степени. 

Топлотни удар почиње прво осећајем малаксалости, спортиста је зајапурен у 
лицу, жали се на главобољу, осећа мучнину. Кожа је сува, језик се лепи у устима, пулс 
је убрзан и мекан. Први симптоми топлотног удара су узнемиреност и грчеви мишића. 
Пад крвног притиска доводи до циркулаторног колапса, а услед прегрејавања 

централног нервног система може доћи и до губитка свести. 

 

Прва помоћ код топлотног удара 

Спортиста мора да се пренесе у хладну просторију и да се положи на под са 
ногама положеним уза зид.Тиме се поправља циркулација, јер се у том положају срце и 
мозак боље снабдевају крвљу.У циљу хлађења треба направити промају ( укључити 
вентилатор ако постоји). Тело треба хладити ледом или хладном водом. Болесник 
обично није у стању да пије, а унесену течност одмах поврати. Обавезно потржити 
помоћ лекара! Превентива: хиперхидратација пре вежбања  и рехидратација током 
вежбања и такмичења. 

 

Слика 36. Прва помоћ код топлотног удара 
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СИНДРОМИ ФИЗИЧКЕ ИСЦРПЉЕНОСТИ 

Замор представља одбрану организма од претераног напора који може да 
оштети здравље.Напор који прелази 90%  физичких могућности је нефизиолошка 
појава када се преоптерећују кардиоваскуларни, нервни, мишићни систем, а често се 
дешава  када се вештачки отклања замор при употреби допинг средстава. 

Поремећаји који тада могу настати су:ортостатски колапс,, хипогликемијска 
криза,запаљења мишића,појаве беланчевина у мокраћи. 

Физичка оптерећења која остварују врхунски спортисти представљају напор 
који је неостварив за обичне људе. Често и напор средњег интензитета за врхунског 
спортисту, код слабо утренираног спортисте изазива енорман замор, који је праћен 
дуготрајном исцрпљеношћу организма. 

Ортостатски колапс 

Ортостатски колапс ( ортос=усправан, колапс=попуштање тонуса мишића) је 
стање које одликује нагли губитак свести при остајању у усправном положају након 
максималног физичког напрезања. 

Пр ако тркач при проласку кроз циљ, нагло стане, може да дође до губитка 
свести јер се моментално прекида активност мишићне пумпе у листовима ногу 
(m.triceps surae се назива помоћно срце). При том венски прилив у срце нагло опада, 
што доводи до пада крвног притиска. Пошто портиста остаје у усправном положају, 
највиша тачка тела ће добити најмање крви (гравитациона исхемија) а то је у овом 
случају мозак. 

Након пада оставити потребно је спортисту оставити да лежи са ногама 
подигнутим уза зид да би се крв вратила у мозак. 

Спортистима се зато препоручује да наставе са лаганим трчањем, по могућству 
на предњем делу стопала, да би се јаче ангажовали мишићи листа.ако је спортиста 
толико исцрпљен да не може више да се креће ,треба га поставити у лежећи положај са 
ногама подигнутим пар минута док се не поврати боја у лицу. 

Хипогликемијска криза 

Ово стање је изазвано наглим падом концентрације глукозе у крви.Њему по 
правилу предходи неадекватан унос угљених хидрата који доводи до смањења резерви 
гликогена у организму. 

Симптоми хипогликемијске кризесе огледају у појави малаксалости, 
поспаности,главобоље, мучнине и повраћања, све до појаве грчева мишића и губитка 
свести (хипогликемијски шок). 
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Ово стање је веома опасно и лечи се давањем слатких напитака ( ако спортиста 
може да пије ) или се даје интравенским путем глукоза од стране лекара. 

С тога се препоручује да обок пред тренинг буде богат лако сварљивим 
полисахаридима, као и да се након напорног тренинга унесе храна која се састоји из 
смеше моно, ди-  и  полисахарида (кекс, банане, сладак сендвич, кифла). 

Тиме се спречава процес глуконеогенезе на рачун разградње беланчевина 
мишића. 

Спортска атлетска болест 

Спортска атлетска болест је акутно стање које настаје при максималном 
анаеробном раду када се стварају велике количине млечне киселине ( и преко 30mmol/l 
концентрација лактата у крви).Међутим у питању је локална ацидоза где се pH крви 
брзо нормализује. 

Симптоми спортске болести су малаксалост, главобоља, вртоглавица, који могу 
да трају од неколико сати до неколико дана. 

Обустава физичке активности је неминовна због слабости мишића, посебно 
миокарда.Ово стање се лечи конзумирањем млека и осталих напитака (воћни сокови). 

Спортска протеинурија 

Спортска протеинурија представља повећану количину беланчевина из  крви 
(албумина,хемоглобина,миоглобина) у мокраћи спортисте ( албуминурија, 
хемоглобинурија,миоглобинурија ). 

То је појава која се  среће код спортова издржљивости као и код контактних 
спортова. 

Спортска албуминурија је физиолошка појава и не прави посебне сметње јер се 
губе мале количине беланчевина на рачун повећане пропустљивости гломерула бубрега 
током напора. 

Хемоглобинурија је последица појачаног радспадања еритроцита ( хемолиза) , 
јавља се код контактних спортова, и повезана је са трауматским оштећењем бубрега. 

Миоглобинурија је пропратна појава топлотног удара када долази до масивног 
разграђивања мишића и зачепљења бубрежних тубула миоглобином што оштећује 
функцију бубрега. 
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ДЕЈСТВО ПОВИШЕНОГ БАРОМЕТАРСКОГ 
ПРИТИСКА 

Овом дејству се излажу рониоци и радници у кесонима (специјалне коморе које 
се спустају на дно ради копања темеља за стубове мостова). 

Мерења су показала да 10 метара воденог стуба остварује притисак од 1 
бара.Ако се зна да на површини тај притисак износи нормално 1 бар  ( 1 атмосфера) на 
10 метара дубине тај притисак ће износити 2 бара, на 20 метара 3 бара итд... 

Да би се омогућило дисање, потребно је да притисак гасова који улазе у плућа 
не буде мањи од притиска воденог стуба на датој дубини.Тај се притисак убацује у 
плућа директно из боце преко доводног црева и регулатора, или се остварује 
компресором са површине. 

Кесонска болест 
Кесонска болест се јавља тек при наглом изласку рониоца  на површину воде. 

Настаје због повећаног растварања азота у организму и то претежно у масном ткиву ,јер 
је азот 5 пута растворљивији у мастима него у води  а нормално се  мало раствара у 
организму, услед чега долази до појаве гасне емболије због ослобађања мехурића азота 
( растворени азот је прешао у гасовито стање).Мехури гаса запушавају крвне судове и 
ометајупроток крви што може довести до смрт. Зато је потребно кесона одмах вратити  
на предходну дубину, када азот поново бива растворен и симптоми се губе. 

Зато се изроњавање мора обављати постепено! 

Ронилачка болест 
Ронилац мора да поседује потпуно здрава плућа, синусе и срдње уво.Ако 

постоји прекид комуникације ових  делова тела са спољном средином, ваздух ће се у 
њима компримовати те ће доћи до нагњечења ових региона уз појаву јаких болова. 

Ваздух се у телесним шупљинама понаша према  Bojil Mariotovom закону  
p x v =const.  

што значи да се запремина гаса смањује ако притисак расте. 
При наглом изроњавању са затвореним устима, пад притиска воденог стуба 

изазива ширење гасова у плућима. То може да буде узрок прскања алвеола плућа,, уз 
појаву крвављења, ваздушне емболије или пнеумоторакса. 

Пацијент се тада хитно мора пребацити у здравствену установу јер лечење 
гасне емболије тражи посебну барокомору. 

Тровање кисеоником 
Постоје два облика тровања кисеоником: 

• плућни облик (запаљење плућа и дисајних путева) 
• неуро-токсични облик (мука, повраћање, сужење видног поља, грчеви). 

Роњење са удисањем чистог кисеоника се дозвољава до дубине воде од само 7 m. 
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Тровање азотом 
Настаје као последица удисања чистог ваздуха под притиском ,када се 

запажају: 

• на дубини од 40 метара ,симптоми тзв . азотне наркозе ( вртоглавица, 
конфузно стање) које наликује дејству алкохола и зове се дубинско 
пијанство 

• на већој дубини гасна емболија, кесонска, ронилачка болест . 

Већем ризику тровања азотом изложене су особе са већим процентом масти у 
телу.посебно су експониране женске особе јер имају већи проценат масти у телу. 

С тога су рониоци и радници у кесонима мршаве особе. 
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ИСХРАНА СПОРТИСТА 

 

УВОД 

Наша храна је састављена из познатих разноврсних састојака, а сви они 
развијају одређена дејства у организму. Као носиоци енергије од значаја су: угљени 
хидрати, масти и беланчевине. 

Задатак исхране спортисте је да утрошене резерве попуни брзо и потпуно, као 
и да створи повољну полазну тачку путем наменских залиха за будуће напоре. 

Енергетска потреба спортисте је првенствено зависна од напора тренинга, а 
утолико је већа што је напор и временско трајање тренинга веће. На величину 
енергетских потреба при тренингу утичу и садржај тренинга, околна температура,врста 
тла, воде, напори условљени стањем околине. Такође, већа потреба за калоријама је код 
особа мушког у односу на особе женског пола, код младих  је више израженија него код 
одраслих особа, а она достиже своју највећу вредност између 12 и 18 године живота 
(убрзан раст и развој, интензивније кретање). 

Први захтев који се при исхрани спортисте поставља јесте њена висока 
вредност.она мора да одговори условима који се без поговора захтевају за високу 
физичку способност у оквирима тренинга и такмичења. 

Радни учинак=Добитак енергије од хране и залиха. 

Преображај носилаца енергије (угљених хидрата, масти и беланчевина) у 
механички рад или топлоту, догађа се у постепеном процесу разградње који се 
регулише ензимима створеним у ћелијама.Енергија која се у овом процесу ослобађа, 
користи се за правилно одвијање органских функција.Ако су потрошња и довод 
енергије у равнотежи, тада целокупна енергија бива преведена у рад или топлоту. Под 
енергијом подразумевамо способност да се изврши рад или створи топлота. Од највеће 
важности за исхрану спортисте је позитиван енергетски биланс. 

Потрошња енергије и енергија коју садржи животна намирница, 
изражавају се у калоријама. 

Једна килокалорија (kcal=1.000 калорија) представља количину топлоте која је 
потребна да би се загрејао 1 литар воде од 14,5 степени Целзиусових на 15,5 степени 
Целзиусових. 

Сагоревањем 1 грама угљених хидрата, или 1 грама беланчевине,подиже се 
температура воде од 1 литра за 4,1 степен Целзиусових. При сагоревању 1 грама масти 
подиже се температура 1 литра воде  за 9,3 степена Целзиусових., што значи да је 
вредност сагоревања за масти више него двоструко већа од беланчевина или угљених 
хидрата. 
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Свакако да различите вредности сагоревања играју велику улогу при 
усклађивању добијања и потрошње енергије. Зато се при билансу за подмиривање 
енергетских потреба не гледа само на количину утрошених намирница већ и на њихов 
састав. 

Животне намирнице имају различит садржај у погледу високоенергетских 
материја: угљених хидрата, масти, беланчевина  али и воде, минералних соли,и 
баластних материјала  који  су енергетски без значаја. 

Разликујемо пет биланса исхране: 

• биланс калорија (служи за стварање равнотеже између ефективне 
потрошње енергије и узимања хране)  

• биланс хранљивих материја (однос угљених хидрата, масти и 
беланчевина)  

• биланс минералних материја 
• витамински биланс 
• биланс течности (подмирење потреба за водом). 

 

За енергетску потребу спортисте важни су: 

• базални метаболизам 
• метаболизам стваралачког учинка (одговара појачаној потреби енергије, 

изнад величине основног метаболизма, која је потребна као утрошак за 
моторни рад тела, рад мишића) 

• специфично динамичко дејство хране (то је она енергија која је потребна 
организму да преради узету храну и то  је за беланчевине 22%, за масти 
4 %, и за угљене хидрате око 8 % већи у односу на базални 
метаболизам) 

• метаболизам варења. 

Калорије хранљивих састојака: 

1 gr протеина = 4kcal (килокалорије) 

1 gr масти = 9kcal 

1 gr угљених хидрата = 4 kcal 

1 gr алкохола = 7 kcal 

1 gr органске киселине = 3 kcal 

1 kcal= 4,196 кЈ (килоџула) 

100 калорија из масти гоји једнако као 100 калорија из протеина или угљених 
хидрата. Једина је разлика у томе, што 1 г масти има 9 калорија, а 1 г протеина или 
угљених хидрата по 4 калорије. 
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Слика 37. Табела дневних потреба калорија по половима 

 

Основне смернице за састављање оброка спортисте 

-3 главна оброка и 2 ужине 

-Правилан однос макронутријената у % енергије 

-Заступљеност свих група намирница 

-Адекватан енергетски унос 

-Водити рачуна о уносу микронутријената и воде 

Препоруке за унос макронутријената: 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ – 55 до 60% укупне количине 

МАСТИ – испод 30% укупне количине 

ПРОТЕИНИ – 10 до 15% укупне количине . 
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Енергетско гориво за активне мишиће 

Енергија је есенцијална за све облике живота, и представља способност за 
вршење рада. 

Аденозин –трифосфат (ATP) је једињење које у свом саставу поседује 
високоенергетске фосфатне везе чија се хемијска енергија директно претвара у 
механички рад. Концентрација ATP a у ћелијама је врло мала и непрекидно се троши, 
па је неопходно да се унос и разградња храњљивих материја одвија континуирано. 

Целокупан хемизам и енергетика мишићне активности заснива се на разградњи 
и обнављању аденозин-трифосфата. 

У мишићним ћелијама постоје три метаболичка процеса током којих долази до 
стварања ATPa:  

• фосфагенски 
• лактацидни (гликолиза) 
• аеробни (оксидативни). 

Прва два процеса се одвијају у анаеробним условима ( без присуства 
кисеоника) а трећи у аеробним (у присуству кисеоника). 

У раду високог интензитета првенствено се ангажују брзи анаеробни 
механизми, док у раду средњег и ниског интензитета доминирају аеробни процеси. 

При разградњи ATPa долази до одвајања неорганског фосфата (Pi) и 
ослобађања енергије (8-10kcal).У овој хемијској реакцији настаје аденозин –дифосфат 
(ADP). 

Најбржу ресинтезу ATP a у ћелији омогућује фосфагено једињење под називом 
креатин фосфат (CP). Он обезбеђује енергију за вршење рада у трајању највише 5-6 
секунди. 

Разградњом управо ова два једињења обезбеђује се великим делом енергија за 
физички рад код брзих и брзо снажних спортских активности! 

Ако се рад високог интензитета настави, тада енергију обезбеђује анаеробна 
гликолиза, тј лактацидни систем, кога карактерише велика брзина стварања енергије 
услед  за рад који је везан за снажне мишићне контракције у трајању од 20 секунди до 
1-2 минута. Тада долази до разлагања гликогена до глукозе, глукозе до млечне 
киселине и њених соли.Током гликолизе ослобађа се свега 2 молекула АТPa. 

Уколико је мишићне контракција таква да је доток кисеоника задовољавајући, 
тада на снагу ступа аеробни систем за продукцију енергије, чији су угљени хидрати и 
масти основни хемијски супстрати. 

Однос између енергетског удела масти и угљених хидрата, током физичких 
активности,одређен је релативним интензитетом аеробног рада, тј процентуалном 
вредношћу максималног утрошка кисеоника (%max VO2 ). Масти као енергетски 
супстрат доминирају при лаком раду, који траје неколико сати, када је утрошак 
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кисеоника мањи од 50% VO2 max, а када је преко 60 % доминантни извор енергије су 
угљени хидрати. Током одмора 60-65 % енергије се обезбеђује оксидацијом масти а 
остатак из угљених хидрата. У аеробним условима рада разалање глукозе које почиње 
гликолизом, наставља се у Кребсов циклус ( циклус лимунске киселине ) а завршава се 
стварањем 38 молекула АТPa.То је најбогатији енергетски механизам мишићног 
влакна. Који се одвија у органелама ћелије -митохондријама 

 

УТИЦАЈ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА НА 
МЕТАБОЛИЗАМ 

Организам човека се може посматрати као једна мишићна машина где нервни 
систем управља мишићним контракцијама,а посредством дигестивног 
системаобезбеђују се потребни нутритиенти, где су при том и кардиоваскуларни и 
респираторни систем одговорни за допремање кнеопходног кисеоника до ћелија и 
ткива. 

Потрошња енергије у току спорта и рекреације, може се повећати 50 пута у 
односу на стање у току сна, а на њу утичу интензитет мишићног рада,степен 
увежбаности, одступање од оптималне масе, мастима преобилна исхрана.. 

Повећан утрошак енергије постији током али и након физичког вежбања што 
доприноси уз адекватну исхрану редукцији телесне масе. Потрошња енергије током 
физичког вежбања је већа уколико су у рад укључене веће мишићне групе, као и ако се 
вежба високим интензитетом, континуирано током дужег периода. 

Храну можемо поделити по групама на: 

• беланчевине 
• угљени хидрати 
• масти 
• влакна 
• витамини 
• минерали 
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УГЉЕНИ ХИДРАТИ У ИСХРАНИ СПОРТИСТА 

Угљени хидрати у свакодневној исхрани здравог човека треба да обезбеде 55-
60% од укупног дневног енергетског уноса, а код припрема за спортска такмичења и 
преко 70% дневног енергетског уноса. 

Угљени хидрати су органска једињења састављена од угљеника, водоника и 
кисеоника у различитим комбинацијама.Представљају најзначајнију храну за већину 
људи. Према хемијској структури могу бити:  

• моносахариди (глукоза, фруктоза, галактоза)  
• дисахариди (сахароза, лактоза,и малтоза) 
• олигосахариди (поврће) 
• полисахариди (скроб, гликоген,дијетна влакна, малтодекстрини) 

Једино се глукоза може искористити у мишићним влакнима за добијање 
енергије, док фруктоза из воћа и млечни шећер галактоза морају бити прво 
конвертоване у глукозу. 

Сахароза је најзаступљенији дисахарид у исхрани, и чини 20-25 %  дневног 
енергетског уноса савременог човека, састављена је из фруктозе и глукозе, и налази се 
у белом и жутом шећеру и меду.Малтозе има у цереалијама, клицама семена и пиву. 

Скроб је комплексни угљени хидрат кога има у намирницама као што су: 
кромпир, банане, семење, пиринач,кукуруз, хлеб, пецива, тестенине.Постоје две форме 
скроба то су амилопектин и амилоза. Скроб би требао чинити 50 % целокупног дневног 
уноса угљених хидрата. 

Угљени хидрати се у ткивима животиња депонују једино у облику гликогена. 

Влакна дијетна не могу бити разложена и апсорбована у гастроинтестиналном 
тракту човека ( целулоза, пектин). 

Угљени хидрати који су најчешће заступљени у напицима намењеним 
спортистима су: глукоза, фруктоза, сахароза, малтодекстрини и скроб (амилопектин). 

Највећи дневни унос угљених хидрата обезбеђује се преко намирница као што 
су:хлеб, цереалије,поврће, воће. Намирнице као што су: колачи, торте, слаткиши и мед 
садрже велику количину угљених хидрата али су то највећим делом тзв. прости шећери 
које у исхрани треба редуковати. Они бивају врло брзо апсорбовани у цревима те 
доводе до наглог поврћања концентрације глукозе у крви на шта се надовезује нагло 
ослобађање инсулина чијом активношћу долази до брзог уласка глукозе у ћелије. 

Одржавање стабилног нивоа глукозе у крви повољније је за високо физички 
активне особе, па се у исхрани даје предност полисахаридима. 

Разлагање угљених хидрата почоње у устима под дејством ензима амилазе а 
завршава се у цревима  где  крајњи продукти процеса разградње ( хидролизе) угљених 
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хидрата бивају апсорбовани и транспортовани преко цревног зида у крвне судове,вену 
порте, јетру, мишиће и друга ткива. 

Показано је ипак да превелики унос угљених хидрата који се спорије апсорбују 
из црева узрокују настанак гастроинтестиналног дистреса који се манифестује 
непријатностима: грчеви, болови, убрзано пражњење црева. 

Сваки човек има три резервоара угљених хидрата ( у јетри и мишићима у 
форми гликогена,у крви у виду глукозе). 

Резерве угљених хидрата у крви су  свега око 5 гр. 

Дужина рада која се одвија у аеробним условима ограничена је количином 
депонованог гликогена у активним мишићима.Смањењем учешћа мишићног гликогена 
у обезбеђењу енергије за мишићни рад, повећава се учешће глукозе у крви. 

Хемијски процеси који се одвијају у јетри доприносе очувању нормалног нивоа 
глукозе у крви унутар уских физиолошких граница , што је врло битно за функцију 
централног нервног система. Глукоза коју јетра ослобађа у крвоток потиче не само из 
гликогена већ и из процеса глуконеогенезе. 

Глуконеогенеза је процес настајања глукозе или гликогена из 
неугљенохидратних извора.Овај процес се одвија у јетри, бубрезима.. 

У јетри се налази око 100гр гликогена, што је условљено узимањем хране, 
физичком активношћу, добом дана. 

Количина гликогена у мишићима износи око 250-300гр код неутренираних 
особа па код добро утренираних спортиста преко 500гр. 

Сматра се да током физичких активности које су комплексне и дуго трају може 
бити утрошено око 80% депонованог гликогена. 

Суплементи угљених хидрата су ниски по обиму и концентровани по садржају 
угљени хидрати.Њихова количина, начин и време уноса условњени су интензитетом, 
трајањем вежбања и условима спољашње средине (температуром, влажношћу 
ваздуха..).Њиховом употребом умањује се настананак умора а побољшавају се 
резултати такмичења. 

Суплементација угњеним хидратима током вежбања посебно је значајна за 
спортисте у дисциплинама у којима доминира способност издржљивости које трају два 
сата или дуже а умереног су интензитета. 

Раствори угљених хидрата које је пожељно узимати непосредно пре и током 
такмичења треба да имају висок гликемички индекс: мед,глукоза, малтоза,шаргарепа, 
пашканат,корнфлекс.. 

Избор оброка пре такмичења или тренинга (1-2 сата пре активности) 

• мусли (или пахуљице) + млеко или јогурт 
• палачинке са еурокремом и кексом 
• сутлијаш 
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• роловано пециво или сендвич 
• воћна салата + воћни јогурт 
• шпагети са парадајз сосом 
• куван кромпир са сиром 
• оброк од течног суплемента 
• шејк од млека + воће + јогурт или сладолед 

Оброци прикладни за унос у току вежбања 

• 600-800 мл спортског пића 
• 2 кесице спортског гела 
• 1-1,5 спортске чоколадице 
• 2 табле муслија 
• ролат филован са џемом или медом 2 банане или 3 средње воћке 
• 80 гр чоколаде 
• 100 гр воћног колача 
• 80 гр сушеног воћа 

Пример ужине непосредно након вежбања (циљ је надокнадити 1гр УХ / кг ТТ 
у првом сату)   

• 250-350 мл течног суплемента или милк шејка 
• 500 мл чоколадног млека 
• спортска чоколадица + 200 мл спортског пића 
• 60 гр муслија + млеко 
• 1 сендвич са сиром, месом или пилетином 
• 1 велика воћка или 300 мл спортског пића 
• 1 шоља воћне салате + 200 гр воћног јогурта 
• 200 гр воћног јогурта + 30 гр мусли табле 
• 250 гр куваног кромпира са сиром 
• 150 гр танке пице 
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МАСТИ (ЛИПИДИ) У ИСХРАНИ СПОРТИСТА 

Липиди који су значајни за организам човека обухватају триглицериде ( 
неутралне масти ),фофолипиде и стероиде, укључујући и продукте њиховог 
метаболизма. 

Разлагањем триглицерида ( хидролизом) ослобађа се глицерол и слободне 
масне киселине које у митохондријама подлежу процесима бета оксидације до 
стадијума ацетилног остатка, када се разлагање наставља у Кребсовом циклусу. 

Осим што су значајан енергетски извор,извесна минимална количина липида у 
организму је неопходна да би се обезбедило снабдевање есенцијалним масним 
киселинама ( линолеинска ) и витаминима растворљивим у мастима.Есенцијалне масне 
киселине улазе у састав ћелијске мембране, те на тај начин утичу на кретање елемената 
између ћелијског и ванћелијског простора..Ове масне киселине су битне за 
метаболизам холестерола, а такође представљају прекурсоре хормонима сличних 
једињења-еикосаноида који су носиоци значајних функција у организмз. 

 

Слика 38. Препоруке за унос масти 

Мала количина делова триглицерида смештена је у мишићним ћелијама.У 
једном килограму мишићне масе налази се од 5 до 15 гр липида што представља 5 % од 
укупне количине липида у масном ткиву.Извесна количина липида циркулише у крви, 
везана за протеине албумине. 

Код спортиста масно ткиво чини 5-15 % код мушкараца и 10-25 % код жена 
што је донекле условљено и спортском дисциплином. 
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Телесна композиција код спортиста у различитим дисциплинама 

 Мушкарци% Жене% 

 Мишићи Масти Кости Мишићи Масти Кости 

фудбал 50-53 8-10 18-20    

кошарка 50-53 8-10 19-22 49-52 10-14 17-20 

рукомет 50-53 8-10 18-20 48-51 10-13 16-18 

ватерполо 50-54 10-13 18-21    

пливање 50-53 10-13 18-20 48-52 10-16 16-19 

гимнастика 50-52 5-8 16-18 47-51 6-9 15-17 

тенис 50-53 8-10 18-20 48-51 10-13 16-19 

Слика 39. табеларни приказ телесне композиције код спортиста подељено у различитим 

дисциплинама 

 

У тренинзима за повећење способности издржљивости, повећава се капацитет 
скелетним мишића да користе липиде као енергетски супстрат, те се на тај начин штеде 
угљени хидрати.Тренинг повећава способност за ослобађање слободних масних 
киселина. 

Спортисти би требали у војој исхрани да уносе највише 20 до 30 % 
мати.Редукција уноса масти може се остварити уносом немасног меса као и припремом 
хране уз минимално коришћење масноће.Требало би да биљна уља доминирају у 
исхрани, а на тај начин би био редукован унос засићених масних киселина.Есенцијалне 
масне киселине морају бити заступљене у исхрани најмање 1-7 %.Корисне масне 
киселине у исхрани спортиста су omega-3 масне киселине и триглицериди са средње 
дугим ланцима.  
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БЕЛАНЧЕВИНЕ ( ПРОТЕИНИ ) У ИСХРАНИ 

Протеини су незаменљиви састојци у исхрани спортиста. Њихова улога је 
веома важна како за резултате тако и за правилно функционисање организма. Протеини 
су изграђени од амино-киселина и у организму учествују у изградњи ткива, хормона, 
ензима. Основна једињења која чине амонокиселине су: угљеник, кисеоник, водоник, 
азот. 

Амино-киселине се деле на есенцијалне и неесенцијалне. Есенцијалне амино-
киселине се не синтетишу у огранизму те се морају уносити храном, јер учествују у 
иградњи неопходних састојака за људски организам. За људски организам је битно 
двадесет амино-киселина од којих је осам есенцијално. 

Протеини животињског порекла садрже све есенцијалне амино-киселине те 
сметрају висококвалитетним протеинима. Месо, риба, јаја, млеко и млечни производи 
су намирнице са највећом количином протеина. Приликом конзумације ових 
намирница треба водити рачуна и о количини масти у производу. Добра комбинација 
намирница биљног порекла може у приличној мери задовољити организам али је 
свакако дефицитарнија есенцијалним амино-киселинама. 

Главна улога протеина у организму је градивна. Учествовањем у изградњи тела 
обезбеђују овијање великог броја функција у организму: 

• Учествују у изградњи ткива, антитела,хормона,ензима 
• Учествују у одржавању ацидо-базне равнотеже 
• Имају и транспортну улогу –граде хемоглобин који преноси кисеоник. 

Потребе за протеинима зависе од година, пола, физицке активност. Одрасле 
здраве особе које се не баве спортом би требало да уносе од 10-15% од укупног 
енергетског уноса сто одговара 0.8-1 грам по килограму телесне масе. С обиром да 
спортисти троше више енергије логичноје да ће им и потребе за протеинима бити веће. 

 

 

Неактивни, одрасли 0.8 

Спортисти, такмичари 1.2-1.8 

Адолесценти, спортисти 1.6-1.8 

Рекреативци, одрасли 1-1.5 

Изградња мишићне масе, 
одрасли 

1.4-1.8 

Слика 40. Препоруке за дневни унос протеина  у зависности од физичке утренираности 
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• спортисти обично имају већу безмасну телесну масу за чије је одржавање 
потребно више протеина; 

• спортисти путем урина губе извесну количину протеина (феномен познат 
као протеинурија), посебно код продуженог вежбања високог 
интензитета; 

• спортисти сагоревају малу количину протеина (око 5%) за време физичке 
активности; 

• спортистима је потребна додатна количина протеина да би се опоравили 
од микро-оштећења мишића која се јављају као последица интензивног 
тренинга. 

И поред тога што су потребе спортиста за протеинима повећане, већина 
спортиста уноси много више протеина из хране или суплемената него што им је 
потребно – није редак случај да многи дизачи тегова уносе и невероватних 5 грама 
протеина по килограму телесне масе дневно! Нажалост, не само да нема оправадања за 
овакав прекомеран унос већ ове мегадозе могу проузроковати и озбиљно угрожавање 
метаболизма и здравствене ефекте. Међутим, постоји и група спортиста која треба 
пажљиво да прати унос протеина јер за њих унос довољне количине протеина може 
представљати проблем. То су млади спортисти који имају комбиноване захтеве 
тренинга, раста и развоја, спортисти који ограничавају унос хране због постизања 
жељене тежине или телесног профила (нпр. гимнастичари, скакачи у воду, уметнички 
клизачи), спортисти вегетаријанци који не једу месо, рибу, јаја или млечне производе и 
спортисти који ограничавају унос хране из религиозних или културолошких разлога. 

Сагоревање протеина у енергетске сврхе апсолутно је бесмислено расипање 
ових важних хранљивих материја. Протеини су због претходно описаних функција 
(структурне, регулаторне, заштитне и механичке) веома драгоцене материје и њихово 
сагоревање уместо других горива (угљених хидрата и масти) је сценарио који је 
потребно избегавати. 

Осим тога, када се протеини сагоревају као гориво, хемијски елемент азот (који 
садрже само протеини а нема га у мастима и угљеним хидратима) мора да се одстрани 
из организма - када се ослабађамо азотног остатка повећава се и количина воде која се 
губи путем урина. Стога, јављају се две нежељене последице: сагоревањем се губе 
вредни протеини и повећава се ризик од дехидрације (губитка телесне воде). Уз то, 
доказано је да типови ишране који се заснивају на високом уносу протеина повећавају 
излучивање калцијума путем урина, што представља посебан проблем за жене, због 
повећања ризика од остеопорозе у каснијем животу. 
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Адекватан унос протеина код физички активних 
особа 

Адекватан унос протеина у великој мери одговара адекватном уносу укупне 
количине калорија. Неадекватан унос енергетских хранљивих материја код спортисте 
изазива сагоревање протеина за добијање енергије (некада и више од 20%), чиме мање 
протеина остаје расположиво за остале важне функције. Стандардно начело у ишрани је 
да угљени хидрати имају улогу штедње протеина. То значи да ако спортиста унесе 
довољно угљених хидрата у енергетске сврхе, онда ће протеини бити поштеђени 
сагоревања. Истраживања показују да максимална стопа утилизације протеина за све 
неенергетске сврхе (не само синтезу мишићних протеина !!!) износи приближно 1,5 
грам протеина по килограму телесне масе. Ако се премаши та количина, организам 
мора да одлучи шта ће учинити са вишком протеина. Део вишка може да се сачува у 
виду масти, а део да се сагори и потроши као извор енергије. Пошто сагоревањем 
протеина настаје много метаболичког отпада, пожељније је потребе за енергијом 
обезбеђивати адекватним уносом угљених хидрата, који се сматрају горивом чистијем 
за сагоревање. Међутим, буквално све научне студије које су се бавиле укупном 
потрошњом енергије спортиста указују на то да спортисти уносе мање калорија (пре 
свега пореклом из сложених угљених хидрата) него што би требало да би се подржале 
све комбиноване потребе физичке активности, раста и одржавања ткива. Циљ већине 
спортиста је да остану у стању тзв. азотног баланса, у коме колико год протеинског 
азота да уђе у организам (нпр. путем ишране) или се у њему произведе, толико се из 
система и излучи. Негативан азотни баланс указује на то да се више азота излучује него 
што се уноси, што је стање које ће неумитно изазвати губитак мишићне масе. 
Позитиван азотни баланс указује на то да више азота задржава него што се излучује, а 
такво стање указује на повећање садржаја мишића у структури тела. Количина 
протеина која је потребна да се одржи стање азотног баланса код одраслих особа које 
нису физички активне је 0,8 грама протеина по килограму телесне масе, док спортисти 
треба да уносе 1,2 до 1,7 грама протеина дневно по килограму телесне масе. Препоруке 
и за спортисте и за оне који то нису морају да се заснивају пре свега на укупном 
калоријском уносу који задовољава потребе за енергијом. 

Дневни унос протеина (грама по килограму телесне масе) 

• Седентарни мушкарци и жене0.8 
• Врхунски спортисти у спортовима аеробне издржљивости1.6 
• Спортисти у спортовима аеробне издржљивости (умерени интензитет)1.2 
• Рекреативни спортисти у активностима аеробне издржљивости0.8-1.0 
• Фудбалери, спортисти у спортови снаге1.4-1.7 
• Тренинг снаге (рана фаза)1.5-1.7 
• Тренинг снаге (стационарно стање)1.0-1.2 
• Спортисткиње~15% мање него спортисти 
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Намирнице богате протеинима за спортисте 

Свака од следећих намирница обезбеђује приближно 10 грама протеина.Те 
намирнице имају умерено низак садржај масти и богате су другим храњивим 
материјама. 

Намирнице животињског порекла 

• 2 мала јајета 
• 30 г (1.5 кришка) ниско масног сира 
• 70 г свежег сира 
• 1 шоља (250 мл) обраног млека 
• 35 г крте говедине, јагњетине или свињетине (кувана тежина) 
• 40 г крте пилетине (кувана тежина) 
• 50 г рибе на жару 
• 50 г конзервисане туне или лососа 
• 200 г обраног јогурта 

Намирнице биљног порекла 

• 4 кришке(120 г) интегралног хлеба 
• 3 шоље (90 г) цереалија од целог зрна житарице 
• 2 шоље (330 г) куванеих тестенина 
• 3 шоље (400 г) куваног пиринча 
• 3/4 шоље (150 г) сочива или пасуља 
• 200 г запеченог пасуља 
• 120 г тофуа 
• 60 г ораха или лешника 

Штедња на угљеним хидратима у корист беланчевина ремети равнотежу 
храњљивих материја. Не треба замењивати оброке протеинским напитцима ! 

Повољне комбинације намирница у области беланчевина: 

• Житарице са млечним произвдима(мусли са млеком, интегрални хлеб са 
сиром,тесто са сиром), 

• или са махунаркама (пасуљ , или грашак или сочиво са тестом, пиринчем 
или кромпиром),  

• или са јајима(палачинке, вафли), 
• или кромпир печен у љусци са јајима или млечним производима. 
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ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ У ИСХРАНИ 
СПОРТИСТА (МИКРОНУТРИЈЕНТИ) 

Најважнији витамини и минерали и њихови најбогатији извори су: 

• витамин А (за добар вид, здраву кожу, имунитет) шаргарепа, зелено и 
жуто поврце, јаја, жуто воће, млеко и млечни производи 

• витамин Б1 (за очување нерава и енергију) квасац, интегрални хлеб, зрна 
пшенице, кромпир, немасна свињетина, млеко 

• витамин Б2 (за снагу и раст) свињска џигерица јетре, пивски квасац, кељ, 
спанаћ, млеко … 

• витамин Б6 (за метаболизам аминокиселина) интегрални хлеб, телеца 
џигерица, скуша, сушена сојина клица, махунарке, паприке… 

• витамин Б12 (за раст еритоцита и очување нервног система) свињска 
џигерица, телеци бубрези, скуша, морски лосос… 

• витамин Ц (антиоксиданс) црна рибизла, паприке, броколи, киви, кељ, 
јагода, грејпфруит, наранџа, шипак… 

• витамин Д (за јаке кости) рибље уље, лосос, гргеч, риба, јаја, маслац 
• витамин Е (антиоксиданс) авокадо, паприка, кељ, маслац, јаја… 
• витамин К (за згрушавање крви, користан је за кости) прокељ, келераба, 

карфиол, пилеце груди, говедина, шампињони 
• Биотин (одржавање шећера у крви) језграсти плодови, воце, пивски 

квасац, интегрални пиринач… 
• Бакар (битан за рад ензима) махунарке, грашак, шљиве, интегрална 

пшеница… 
• Цинк (за очување ноктију и коже) пшеницне клице, семенке, јаја, млеко у 

праху, сенф… 
o Симптоми недостатка цинка:беле мрље на ноктима,успорено 

зарастање рана,опадање косе, умор, честе прехладе. 
• Фосфор (очување десни и зуба) интегралне житарице, јаја, семенке, 

језграсти плодови… 
• Фолна киселина (спречава анемију) шаргарепа, квасац, жуманце, диња, 

кајсија, црно ражано брашно… 
• Гвожђе (побољшава отпорност организма, везује се за хемоглобин) 

црвено месо, џигерица, житарице, риба, жуманце, језграсти плодови, 
суве брескве, пасуљ… 

o Симптоми недостатка гвожђа су:неуобичајен умор,тромост, 
смањена способност за рад и спремност за рад,ранице у угловима 
уста,сметње у рату косе и ноктију, бледа боја коже. 

• Хлор (варење, гипкост, спречава опадање косе) маслине 
• Хром (снижава крвни притисак) кукурузно уље 
• Јод (штитна жлезда, коса, зуби, ментална активност) црни лук 
• Калцијум (градња ћелија, костију, нервног система, спречава замор) 

млеко, јогурт, сир, интегралне житарице, зелено поврће, језграсти 
плодови, ораси, сусам… 

• Калијум (регулише пренос електричних импулса) агруми, диња, парадајз, 
јабуково сирће, банана, кромпир, суве кајсије… 



96 

 

• Магнезијум (битан за функцију нерава и мишића) смокве, лимун, 
грејпфрут, бадем, тамно зелено поврце… 

o Симптоми недостатка магнезијума су:ноћни грчеви у 
мишићима,грчеви и дрхтање мишића,дрхтање 
руку,несаница,стагнирање спортских резултат,честе главобоље 

• Селен (антиоксиданс) мекиње, пшеничне клице, црни лук, парадајз, 
прокељ, бразилски орах… 

Најчешћи дефицити минерала код спортиста је недостатак гвожђа и калцијума. 

Неадекватан статус гвожђа, највероватније због недостатка микронутријената 
међу спортском популацијом, сличан је као и код опште популације. Неадекватан 
статус гвожђа може да проузрокује смањење физичке активности. Смањена 
концентрација хемоглобина која настаје као резултат повећања волумена плазме због 
исцрпљујућих тренинга често се зове спортска анемија и не нарушава способност 
тренирања. Упркос опречним мишљењима у литератури, постоји доказ да смањење 
гвожђа у одсуству анемије (нпр. смањена концентрација феритина у серуму) може 
нарушити тренирање. У том смислу, спортисти који имају смањење депоа гвожђа у 
крви жале се на премор и теже се опорављају између серије такмичења и сесија 
тренинга. Пошто низак ниво феритина може прогресивно постајати све нижи и на крају 
довести до сидеропенијске анемије, потребно је пратити спортисте који имају висок 
ризик од мањка гвожђа као и предузети одређене интервенције чим ниво гвожђа почне 
знатно и симптоматично да опада. 

Неки спортисти могу имати проблем са стањем калцијума и здрављем костију. 
Ниска густина или мала тежина костију код спортиста звучи контрадикторно, јер се 
вежбе сматрају најбољом заштитом здравља костију. Ово најћешче настаје због 
смањеног уноса млека и млечних производа у ишрани спортиста. Уколико спортиста не 
може или не жели да конзумира млечне производе, треба користити замене од соје 
обогаћене калцијумом. 
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ТЕЛЕСНА КОМПОЗИЦИЈА 

Постоји мишљење да за сваког спортисту постоји оптимална телесна маса за 
постизање врхунских резултата, и да се спортисти који прелазе ту масу могу сврстати у 
оне са прекомерном телесном масом. 

За многе спортисте се може утврдити да њихову прекомерну телесну масу 
највећим делом чини мишићна маса а да је заступљеост масног ткива углавном на 
доњиј граници. 

Телесна маса човека се састоји од  безмасне и масне компоненте . 

Битна маст као компонента остаје и током гладовања у телу , док резервна маст 
као небитна маст присутна је у поткожном масном ткиву, трбушној шупљини и жутој 
коштаној сржи и она се троши пак током гладовања а нагомилава током дебљања. 

Постоји више различитих техника за одређивање телесне композиције: 

• Дензитометрија-подводно вагање 
• Хидрометрија 
• Радиографија 
• Анализа  телесне импеданце 
• Ултразвучна техника 
• Антропометрија 

Дензитометрија је директна метода мерења телесне композиције, веома често 
коришћена,веома приступачна за валидацију других метода мерења. 

Принцип ове технике се ослања на Архимедовом закону. 

Израчунавање масе и густине тела врши се тако што испитаник прво издахне 
ваздух из плућа а затим бива потопљен у воду. 

Хидрометрија представља технику одређивања тоталног садржаја воде у телу 
применом изотопа, тј обележеног елемета. 

Радиографија обухвата компјутеризовану томографију, магнетну резонанца, 
нуклеарне технике.  

Анализа телесне импеданце је метода којом се мери се отпор тела, а он је 
пропорционалан запремини воде у телу. 

Ултразвучна техника се примењује за мерења поткожног масног ткива. 

Антропометрија је примењива и у лабораторији и ван ње, у различитим 
ситуацијама.Инструменти за мерења који се користе су преносиви. Процедуре нису 
инвазивнеПримењива је на већем броју испитаника. 

Постоје мишења да је објективна анализа телесне композиције тј телесне масе 
први корак у анализи нутриционог статуса спортисте.Начин исхране има врло битан 
утицај на телесну композицију, а првенствено на зступљеност масне компоненте. 
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Промене у телесној композицији које настају као резултат телесног вежбања 
зависе од:врсте и облика тренинга, од  заступљености и дистрибуције телесних масти, 
од узраста, пола и генетских фактора. 

Старење доводи до редукције броја мишићних влакана, и то опада за око 40% 
од 20 до 80 године, и то нарочито после 50 године живота. 

Пораст телесне масе је неизбежан када целокупни енергетски унос превазилази 
утрошак енергије и обрнуто. 

Зато физичко вежбање , посебно аеробног типа, доводи до губитка у телесној 
маси због повећаног енергетског утрошка али без промена у енергетском уносу. 

Циљ је да редукција телесне масе иде на рачун масне компоненте телесног 
састава. 

Мушкарци млађег животног доба, највероватније губе телесне масти у 
знатнијем степену него жене сличних година. 

Такође постоји већа вероватноћа да ће старије особе женског пола  губити 
значајније на телесној маси него млађе. 

 

ИСХРАНА ПРЕ И ТОКОМ ВЕЖБАЊА 

Унос хране пре и током тренинга има за циљ следеће: 

• Да обезбеди довољно енергије за мишићни рад ( посебно током 
активности које трају дуже од 90 минута) 

• Да сачува нормалан ниво глукозе у крви, а тиме и одложи настанак умора 
• Да обезбеди нормално функционисање дигестивног тракта 
• Да допринесе осећају сигурности да је унета извесна количина 

одговарајуће хране. 

Забележено је да се у 30-50% случајева у спортовима где је способност 
издржљивости посебно изражена могу јавити симптоми дигестивних тегома  као што су 
грчеви, болови у пределу желудца, мучнина ,повраћање, дијареја ( посебно код 
почетника, код врло младих и неискусних спортиста, код жена у одређеним фазама 
менструационог циклуса због утицаја хормона, као и код вежбања високог интензитета, 
услед стреса и менталне напетости, од врсте хране унете пред такмичење која се тешко 
вари, већи унос кофеина и слаткиша пред вежбање, услед дехидратације, као и због 
самих хормоналних промена током вежбања). 

Најмања учесталост дигестивних сметњи забележена је код активности које се 
изводе у релативно стабилном положају као што су:пливање, бициклизам. 

Један од основних принципа приликом планирања и састављања оброка  је да 
треба свакодневно уносити довољну количину угљених хидрата у малим оброцима ( 
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ужине) око сат времена пре тренинга што ће отклонити осећај глади и сачувати ниво 
глукозе у крви.То могу бити намирнице као што су банане,оброк од овсених 
пахуљица,сочиво, јогурт, јабуке ако тренинг траје преко 60 минута.А ако тренинг траје 
краће од 60 минута треба одабрати лаганију храну  : хлеб, пециво, крекери, тестенина 
са ниским садржајем масти а са доста угљених хидрата. 

Пред тренинг се не препоручује храна која је богата протеинима и масним 
материјама као што су масне врсте сира, меса јер то захтева комплекснију дигестију и 
дуже задржавање у желудцу. 

Понекад се може препоручити храна богата протеинима али са ниским 
степеном масноће пред такмичење и то:  два до три листа немасне ћуретине или 
пилетине као сендвич, један до два комада или кашика сира од обраног млека, са 
хлебом, један до два испечена јаја на тостеру, или чаша обраног млека са житарицама и 
бананом. 

Оптимално време за узимање оброка пре вежбања: 

• Ако је почетак  вежбање у ранијим јутарњим часовима око 8 h ујутру 
Предходне вечери треба узети оброк са високим садржајем угљених 
хидрата као и велику количину течности. Доручак на дан тренинга јести 
што раније око шест, пола седам  а енергетска вредност овог оброка 
треба да буде између 200-400kcal ( јогурт, банана, чај ). 

• Ако је почетак вежбања око 10h  пре подне доручак треба имати око  
седам сати. 

• Ако је почетак вежбања 14 h  поподне  могу постојати две могућности 
:или   обилнији доручак и лагани ручак или само један обилнији оброк 
око 10 сати. 

• Ако је почетак вежбања у 20h  увече ( кошаркашка утакмица)  Доручак и 
ручак су оилни и богати угљеним хидратима , а вечера може бити око 17 
h  или уместо ње лагани оброк између 18-19h.Читавог дана пре почетка 
тренинга или утакмице треба узимати велике количине течности. 

• Ако је целодневни тренинг или такмичење 

Треба два дана пре такмичење смањити интензитет вежбања а дан пре 
такмичења се одмарати.Узимати оброке са високим садржајем угљених хидрата и са 
доста течности.Током дана такмичења треба узимати мале оброке богате угљеним 
хидратима на 1,5 до 2 сата, са редовним обављањем физиолошких потреба у току дана. 

Узимањем 200 – 240 ml течности (добар спортски напитак је изотон, садржи 
најмање 800mg natrijuma po litru , и око 60 грама угљених хидрата по литру, може 
садржати смешу малтодекстрина и простих угљених хидрата као што су глукоза и 
фруктоза ) на  15-20 минута током напорног вежбања може се спречити развој 
дехидратације. 
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ИСХРАНА У ПЕРИОДУ ОПОРАВКА 

После завршеног тренинга или такмичења потребно је што пре надокнадити  
све нутриенте који су утошени током вежбања, а истовремено створити потребне 
резерве за наредни тренинг које ће спречити настанак и развој хроничног умора. 

После трнинга потребно је надокнадити следеће нутиенте: 

• Надокнадити течности и електролите (натријума и калијума посебно) 

• Надокнадити угљене хидрате и протеине. 

Спортиста који одмах после спортског напрезања пије биолошки вредну 
течност искусиће прави турбо опоравак.Опоравак подстичу напитци који поред 
угљених хидрата садрже и магнезијум, калијум,амино киселине које подстичу опоравак 
и цинк. 

Први корак који ће омогућити да рехидратација буде добро спроведена је 
познавање приближне количине течности која је изгубљена током спортског тренинга. 
То можемо најлакше постићи мерењем телесне масе пре и после тренинга. Пожељно је 
да тај губитак не буде већи од 25 телесне масе, што би износило приближно 1,5 kg за 
мушкарце телесне масе око 75 kg. 

Узимањем 200 – 240 ml течности (добар спортски напитак је изотон, садржи 
најмање 800mg natrijuma po litru , и око 60 грама угљених хидрата по литру, може 
садржати смешу малтодекстрина и простих угљених хидрата као што су глукоза и 
фруктоза ) на  15-20 минута током напорног вежбања може се спречити развој 
дехидратације. 

Напици који се могу употребити за надокнаду течности: 
вода,сокови,супе,лубеница,воће као што су цитрусно воће, лубеница. 

Показатељ добре рехидратације су изглед урина,урин је светле боје и бистар 
као и учестало уринирање. 

Током врло напорног физичког вежбања које траје 2-3 сата, знојењем се може 
изгубити 1800-5600mg натријума ( у 450 грама зноја налази се 400-700mg натријума).У 
оваквим околностима, током самог вежбања треба узимати напитке и храну који 
садрже високу концентрацију натријум-хлорида. 

Како уочити недостатак натријума током спортских активности: 

• повишен пулс 
• тешко подношење напрезања 
• појава грчева од напрезања 
• појачано излучивање урина 
• мука, повраћање. 

Извори натријума су или кухињска со или базични натријум у виду 
натријумхидрогенкарбоната. 
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Током тешког вежбања, када се утроши 1200-1800kcal у трајању од 2-3 сата, 
може се изгубити 300-800 mg калијума ( у 450 грама зноја налази се између 80-100mg 
калијума ). 

Калијум ће најбрже бити надокнађен узимањем сока од парадајза, кајсије, 
наранџе, ананаса, или узимањем чисте оде и банана који су богати извор калијума. 

Такође ако гликогенске резерве нису сасвим пуне и ако уз то током напрезања 
организам не добије довољно угљених хидрата и аминокиселина, оно ће употребити 
сопствену залиху беланчевина. 

Брза ресинтеза гликогена у мишићима износи око 5% по часу, па је стога за 
потпуну ресинтезу потребно око 20 сати. 

Пун резервоар аминокиселина нуди организму најбољу заштиту од повреда 
тетива и жила током прекомерног тренинга и ослабљеног имунитета. 

Протеини као и угљени хидрати стимулишу ослобађање инсулина-хормона 
који је најодговорнији за улазак глукозе у мишићне ћелије ( на тај начин је омогућена 
синтеза гликогена). 

Зато би спортски напитак требало да садржи и беланчевине поред угљених 
хидрата ( нарочито су погодне млечне беланчевине). 

Оптимални однос угљених хидрата и беланчевина је 3-4:1  ( тј 1 грам протеина 
на свака 3 или 4 грама угљених хидрата). За 60грама угљених хидрата колико 
организам може да прими за сат када је под оптерећењем, то износи 15-20 грама 
беланчевина.Намирнице које су добра комбинација су : млеко са житарицама, ћуретина 
са хлебом, тестенина са немасним месом. 

Како ћете препознати да је организам начео ре зерве амино-киселина: 

• прехладе после дужих тренинга или трка 
• проблеми са тетивама или жилама након дужих тренинга или трка 
• симптоми умора упркос дугом времену опоравка 
• недостатак напретка у тренингу. 

Преглед спортски напитака са параметрима учинка-беланчевинама,угљеним 
хидратима натријумом калијумом може се добити од лекара који се баве спортском 
медицином. 

 

 

 

 

 



102 

 

ПОРЕМЕЋАЈИ ХРАЊЕЊА КОД СПОРТИСТА 

Два најчешћа поремећаја храњења која се сусрећу код спортиста су: 

• анорексија 
• булимија. 

Поред ова два најчешћа поремећаја, споменућемо и проблем који се већ сада не 
тако ретко јавља међу младим спортисткињама а то је проблем зван  женска спортска 
тријада. 

Анорексија 
Анорексија подразумева самоиницијативно гладовање, које условљава 

мршавост,а у складу са тим је врло ниска заступљеност масног ткива. 

То су особе које држе рестриктивне дијете да би кориговале своју телесну 
масу, а при том вежбају високим интензитетом. 

Услед веома ниског енергетског уноса настаје низ промена у организму које се 
најчешће манифестују аменореом, стрес фрактурама ( преломи услед 
повреда),рекурентним повредама, опадањем косе, а са друге стране појавом косматости 
( финих маља на лицу и рукама код жена), а везано је за поремећај лучења полних 
хормона. 

Ту су и преосетљивост на ниже температуе, акралних делова 
екстремитета,снижена фреквенца срчаног рада.Поремећаји у сфери психе као што 
сустрах од увећања телесне масе односно масног ткива,избегавање узимања хране у 
присуству других особа,пад концентрације, асоцијално понашање. Ове особе су веома 
често екстремно предане раду, учењу, вежбању. 

Када се анорексија са свим пратећим симптомима већ развила потребно је 
постепено повећавати енергетски унос око 100kcal недељно.Енергетска вредност три 
главна оброка у току дана треба да износи око 500kcal. 

Повећање телесне масе за 2-3 килограма које настаје као резултат кориговања 
исхране и измена у тренинзима доводи до поновног успостављања менструационог 
циклуса. 

При утврђивању дијете која треба да доведе до редукције телесне масе 
енергетски унос не треба смањити за више од 20%.Масти у исхрани треба да чине око 
20% тј 40-60грама на дан.Да би се сачувала квалитетна вредност оброка 2-4 пута 
недељно треба уносити неку врсту црвеног немасног меса. 

Унос калцијума и протеина може се обезбедити обраним млеком и млечним 
производима. 
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Булимија (bulimia nervosa) 
Булимија је такав поремећај храњења који се карактерише поновљеним 

епизодама уношењанеуобичајено велике количине хране.Особа није у стању да 
контолише величину и врсту унете хране.. 

Овакво стање је затим праћено  самоизазваним повраћањем , учесталим 
коришћењем лаксатива,диуретика а све због последичног осећаја кривице због велике 
количине хране која је унета а са жељом да се спречи увећање телесне масе. 

Женска спортска тријада 
Женска спортска тријада се односи на међусобни однос поремећаја исхране, 

аменореје и преране остеопорозе, који се често заједнички истовремено јављају .То је 
проблем спортсткиња које су укључене у спортове  у којима је посебно битна телесна 
композиција ( гимнастика, уметничко клизање, плес, трчање). Њихово стално 
фокусирање на постизање и одржавање идеалне телесне масе или оптималне количине 
телесне мастије често основни узрок женске спортске тријаде.Интеракција између 
интензивног тренинга, поремећене шеме исхрне и хормонских поремећаја може 
негативно утицатии на процес сазревања костију. Учесталост поремећаја менструалног 
циклуса зависи од врсте спорта и интензитета тренинга .Ендокрини проблеми могу да 
изазову менструални поремећај,прерану остеопорозу и проблеме раста и развоја. 
Неухрањеност може довести до кардиоваскуларних и гастроинтестиналних проблема 
.Мора постојати један мултидисциплинаран приступ у решавању ове 
проблематике.Читав тим  састављен од  психолога, нутриционисте, лекара и тренера 
треба да реши овај проблем. У случају да се не лечи женска спортска тријада могу 
настати дугорочне психичке, медицинске, ортопедске последице. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

НУТРИТИВНА ЕРГОГЕНА ПОМОЋ 

Нутритивни ергогени су супстанце за које се претпоставља на основу њихових 
физиолошких функција да имају позитивног ефекта на неке физичке и менталне 
способности ( утичу на будност и умор) које су битне за спортско достигнуће. 

Ова средства су алтернатива анаболичким стероидима и другим недозвољеним 
стимулативним средствима у спорту. 

У нутритивне ергогене спадају : 

1)Амино-киселине: аргинин/орнитин, аминокиселине рачвастог ланца, 
триптофан, аспартат. 

2)Инозин  

(препоручени протокол за суплементацију инозином је  6 грама током два дана) 

Припада групи пурин нуклеотида.Доста дуго се користи као дозвољено 
средство за побољшање физичких способности  ( спортови снаге) посебно у 
комбинацији са калијум оротатом. Инозин олакшава синтезу ATPa и повећава 
доступност гликогена и кисеоника у ткивима.Инозин је доступан каочист или у 
комбинацији  са C0Q10. 

3)Креатин (креатин фосфат CP) 

( протокол узимања препарата је пет дана пре такмичења, 5 грама дневно, 
подељено у 4 дозе) 

Креатин фосфат је једињење које је најзначајније за брзу ресинтезу и очување 
нормалне концентрације ATPa у ћелији.Спортови у којим доминирају брзинске и 
брзинско снажне активности енергетски су обезбеђени посредством овог система. 

Креатин фосфат одлаже настанак умора и чува моторичке способности 
организма. 

Може се уносити или путе хране ( месо, риба), зато вегетаријанци имају мањи 
унос креатина или у облику прашкасте супстанце или таблета. 

Креатин се не налази на листи забрањених препарата Међународног 
Олимпијског комитета. 

4) Коензим Q10 (ubihinon) 

То је липид присутан у митохондријама ћелија.Ово једињење има велику улогу 
у аеробној продукцији енергије.Има улогу антиоксиданса посебно у срчаном мишићу и 
у скелетним мишићима. Користи се и у терапеутске сврхе код кардиоваскуларних 
обољења.иузетно добре резултате даје код спортова издржљивости. 

5) L-karnitin 

(препорука је 2гrама карнитина неколико месеци) 
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Ово једињење стимулише оксидацију дуголанчаних масних киселина утичући 
на њихов транспорт кроз унутрашњу мембрану митохондрија, што доприноси 
повећаној искористљивости липида за добијање енергије,а то би водило и уштеди 
гликогена.Тиме се успорава настанак умора и престанак вежбања. 

6) Natrijum bikarbonat/natrijum citrat  

То је алкална со која има важну улогу у одржавању ацидобазне равнотеже у 
крви. 

Претпоставка је да би додатни унос ове соли смањио акумулацију млечне 
киселине која се убрзано ствара током интензивних спортских активности.Тиме се 
успорава настанак умора и продужава вежбање. 

Међутим у неким истраживањима је описан гастроинтестинални дистрес  који 
се манифестује дијарејом и оштећењем зида желудца. 

Зато је препорука да се користи натријум цитрат који има сличне ефекте на 
пуферски капацитет а при томе не изазива проблеме у дози од 0,5 грама по килограму 
телесне масе. 

7) Соли фосфата 

Фосфор има важну улогу у енергетском метаболизму (ATP-CP system,B 
vitamini). 

Побољшава срчану вунцију и количину кисеоника у ткивима у току вежбања, 
доводи до пада продукције лактата. 
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Слика 41. Калоријска вредност  и процентуално учешће протеина, масти и угљених хидрата житарица 

без глутена 
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Слика 42. Калоријска 

вредност и 

процентуално 

учешће протеина 

,масти и угљених 

хидрата у поврћу 
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Слика 43. Калоријска вредност и процентуално учешће протеина, масти и угљених хидрата у воћу 
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Слика 44. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата код печурака 

 

Слика 45. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата код заслађивача и  

слаткиша 
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Слика 46. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата у изнутрицама 
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Слика 47. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата код меса и месних 

прерађевина 
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Слика 48. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата у месним прерађевинама 

 

Слика 49. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата код хране типа дивљачи 
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Слика 50. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата у јајима 
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Слика 51.  Калоријска вредност и садржај протеина масти и угљених хидрата код различитих врста 

рибе 
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Слика 52. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата код речних врста риба 
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Слика 53. Калоријска вредност и садржај масти различитих врста масноћа 
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Слика 54. Калоријска вредност и садржај масти различитих врста масноћа 
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Слика 55. Калоријска вредност и садржај протеина, масти и угљених хидрата код различитих врста 

зачина 

 

Слика 56. Калоријска вредност различитих врста напитака 


