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Сажетак 
Врхунске спортисткиње у ритмичкој гимнастици представљају селектирану групу девојака које су изложене високом интензитету 
тренинга у периоду преадолесценције. Конститутивна телесна висина ових спортисткиња бива остварена кроз компензаторни 
„catch up“ раста из чега произилази образац дужег периода раста. Истовремено, присутан застој пубертета, обезбеђује оптималну 
скелетну матурацију. Низак садржај телесних масти je у корелацији са касном појавом менархе. У основи свих одступања примарни 
је значај енергетског дефицита који директно (редукција доступности циркулишућег енергетског супстрата) или индиректно 
(ефекти на раст, коштану матурацију и акумулацију телесних масти) доводи до дисфункције репродуктивног хипоталамуса. 
У циљу очувања нормалног раста и развоја, а тиме и здравља спортисткиња у ритмичкој гимнастици и сличним спортовима, 
неопходно је пратити их у кратким временским интервалима током препубертета и пубертета, истовремено процењујући волумен 
тренинга и начин исхране.

Кључне речи: РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА / РАСТ / ПОЛНИ РАЗВОЈ / ИСХРАНА

УВОД

Карактеристичан соматотип спортисткиња 
у ритмичкој гимнастици (у даљем тексту РГ) 
одликује ниска телесна маса, што подразумева 
низак садржај телесних масти, дуге екстремите-
те и релативно високу снагу у односу на телесну 
масу (мало тело) (Klentrou & Plyley, 2003). Према 
телесној композицији већина ових спортисткиња 
се може сврстати у кошчати морфотип. Један од 
битних фактора успеха у овом спорту је визуелни 
изглед и естетика.

Тренинзи у ритмичкој гимнастици почињу 
у предпубертетском узрасту, да би се добри 
спортски резултати остваривали већ у пубертету 

и током адолесценције. Данас у врхунској РГ тре-
нинзи трају преко 20 сати  (26-28 сати) недељно. 
Седамдесетих година XX века то је било око 15 
сати недељно, а током наредних деценија, као и 
у многим спортовима, број сати вежбања имао 
је узлазну линију. Захтеви у РГ постају посеб-
но велики почетком осамдесетих година, што је 
директно повезано са почетком такмичења на 
Олимпијским играма (Theodorpoulou, Markou, 
Vegenakis, Banardot, Leglise, 2005). 

Већ дуго је јасно да интензиван физички 
рад има утицаја на пубертет и то на иницијацију 
и његову прогресију, праћену по Танеру, као и на 
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појаву менархе. Уз то здравствени ефекти спорт-
ских тренинга условљени су специфичним зах-
тевима спорта (тренинга) и индивидуалним ка-
рактеристикама самог спортисте (пол и консти-
туционалне особености везане за раст и полно 
сазревање) (Theodorpoulou et al., 2005; Wiemann, 
2002).

Промене обрасца раста и пубертет-
ског сазревања, као и појава симптома спорт-
ске тријаде, могу имати озбиљне импликације 
на здравље (губитак коштане масе), укључујући 
и неостваривање генетског максимума раста и 
развоја.

УТИЦАЈ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА 
У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ 
НА РАСТ ТЕЛЕСНЕ ВИСИНЕ 

Општи је став да треба прихватити чиње-
ницу да се у врхунској РГ, као и у неким дру-
гим спортовима (спортска гиманастика, трчање 
на дуге стазе, уметничко клизање, балет, тенис и 
слично) јавља умерен, али сигнификантан застој 
у расту и пубертетском развоју.

Једна од основних карактеристика раста то-
ком пубертета јесте раст телесне висине који се 
одвија по обрасцу специфичном за сваку инди-
видуу. Када се прате промене телесне висине код 
спортисткиња које су од препубертетског перио-
да изложене обимним и интензивним тренинзи-
ма, често се запажа одступање од уобичајеног об-
расца типичног за одређену популацију.

Истраживања о расту ритмичарки и дру-
гих младих особа у сличним спортовима су пот-
врдила да конституционална телесна висина 
бива остварена кроз компензаторни „catch up“, 
из чега произилази образац дужег периода рас-
та. У истраживању Георгопулос, Марку, Тео-
дорпулу (2002) највећа брзина раста код ритми-
чарки високог ранга забележена је између 14. и 
16. године (2,8±2,2 цм у 14. год.; 2,6±2,5 цм у 15 
год. и 3,0±2,6 цм у 16. год.), са „пиком“ у 16. го-
дини. Интересантно је да, док је код девојчица 
неспортискиња које су послужиле као контрол-
на група, убрзани раст завршен са 15 година, 
код ритмичарки кривуља убрзаног раста се на-
ставила до 18. године. У популацији просечних 
адолесценткиња са 18 година се очекује заврше-

так највећег дела раста. Очигледно, образац рас-
та ритмичарки који укључује тзв. „catch up“ тре-
ба да омогући да се надокнади у телесној виси-
ни оно што је изгубљено током ранијих фаза пу-
бертета. Подаци Георгопулоса и сар. (2002) су 
јасно показали да је код врхунских РГ „catch up“ 
раста спор и наступа касно. Пошто је куплован 
са застојем пубертета, довољно је времена за 
оптималну скелетну матурацију (Georgopoulos, 
Markou, Theodorpoulou, 2001). Супротно, ако би 
„catch up“ коинцидирао са пубертетским зама-
хом раста, то би као резултат имало сигнифи-
кантни пад телесне висине, због рапидне кошта-
не матурације (Georgopoulos et al. 2002). У овом 
истраживању предвиђена телесна висина је била 
не само достигнута, већ и премашена. Генетски 
фактори су ти који контролишу уочени „catch up“ 
раста телесне висине.

Када су праћене телесна висина и маса су-
белитних ритмичарки у периоду од 1976-1995. у 
Србији, уочeно je да су ове спортисткиње увек има-
ле ниже вредности ТВ и ТМ (сем прве генерације) 
у односу на неспортисткиње. Разлике у виси-
ни нису биле велике и кретале се се у границама 
просечних вредности за дати узраст, што се мог-
ло делом објаснити генетском предиспозицијом, 
односно спортском селекцијом. Морају се узети у 
разматрање и повећани захтеви,  који су се одно-
сили на већи волумен тренинга и  начин исхране 
(Санадер, 2000). 

Процењивање и праћење коштане мату-
рације говори о пређеном делу на путу раста и 
развоја током адолесценције, као и о делу који 
предстоји (Ђорђевић-Никић, 1995). Чињеница 
која најбоље потврђује измењени образац раста и 
пубертетске матурације је умерени, али сигнифи-
кантни застој у коштаном сазревању, који се беле-
жи код младих ритмичарки изложених одређеном 
режиму тренинга.  Георгопулос, Марку, Теодор-
пулу (1999) су у свом истраживању на РГ забе-
лежили успорено коштано сазревање од 1,8 го-
дина у односу на њихову хронолошку старост, 
што је билo статистички сигнификантно (r=0,73; 
p<0,001).

Сматра се да више различитих хормон-
ских фактора доприноси оваквој појави: ни-
ска концентрација полних стероида, као после-
дица ниске секреције гонадостимулина и/или 
поремећај у хомеостази ИГФ-1 (инсулину сли-
чан фактор раста 1). Интензивни физички тре-
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нинзи узрокују хронични психосоцијални стрес 
и модификују нутритивне чиниоце, што се јасно 
манифестује кроз недопустиво ниски енергетски 
унос.  

УТИЦАЈ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА 
У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ 
НА ТЕЛЕСНУ МАСУ И 
КОМПОЗИЦИЈУ
Скор перформанси врхунских ритмичар-

ки је у негативној корелацији са заступљеношћу 
мас ти у укупној телесној композицији.

Низак садржај масти код РГ и сличних 
спортисткиња може представљати заштиту од 
прематурне фузије епифиза. У овој ситуацији 
недостају масти које би биле супстрат за стероид-
ну ароматизацију у масном ткиву (Georgopoulos et 
al. 2002). Масно ткиво је сигнификантан екстра-
гонадални извор естрогена у коме се одвија кон-
верзија андрогена у естрогене, па се отуда може 
разумети закашњење полног развоја (дојке и пу-
бична косматост) углавном под утицајем ниске 
телесне масе.

Јасно је да постоји минимум телесне масе 
за телесну висину и у вези са тим критичан однос 
суве мишићне масе у односу на садржај телесних 
масти, који вероватно представљају кључне фак-
торе индукције менархе.

Истраживањем које је рађено на светским и 
европским шампионатима у периоду 1997-2004. 
године, а обухватило је 423 врхунске ритмичарке, 
узраста 11-23 године из 32 земље (са свих конти-
нената), добијени су корисни подаци о расту ових 
спортисткиња. Индекс телесне масе износио је 
16,9±1,8 kg/m2, а заступљеност телесних масти 
15,5±4,6%. Ове вредности су пратили застој у 
скелетној матурацији, пубертету, као и закаснела 
менарха (14,6 год.) (Theodorpolou et al. 2005).

У истраживању Стојиљковић и сар. (1995) 
на субелитним ритмичаркама Србије утврђено је 
да имају 10,5% масног ткива у телесној компо-
зицији, што је статистички значајно мање него 
код неспортисткиња, док је ТМ била за 15% мања 
у односу на контролну, што је било на граници 
статистичке значајности.

УТИЦАЈ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА 
У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ НА 
ПОЛНО САЗРЕВАЊЕ
Јасно је да су код највећег броја  врхунских 

ритмичарки раст и пубертетски развој у заостат-
ку, те се утврђивањем коштане старости добија 
права слика раста и развоја. Праћењем овог па-
раметра може се са великом поузданошћу пред-
видети динамика полног развоја и појава менархе 
(Georgopoulos et al. 1999.)

Генетски фактори имају значаја за појаву 
ме нархе, па се овај показатељ полног развоја 
код спортисткиња прати у односу на менар-
ху мајке и сестара, водећи рачуна о њиховој ан-
гажованости у сличним спортовима, током мла-
дости. Истраживања указују да је варијанса 37% 
за менарху и генетику (Klentrou & Plyley, 2003). 
Кашњење менархе, аменореа и олигоменореа 
код спортисткиња се среће у 6-79% случајева 
(Theodorpolou et al., 2005). Данас се узима да је 
одступање од оптималног одсуство знакова се-
кундарних сексуалних карактеристика са наврше-
них 14 година, као и изостанак менархе са навр-
шених 16 година.

Већ дуго се сматра да постоји корелација 
између заступљености масти у телесној компо-
зицији са појавом менархе и регуларношћу мен-
струалних циклуса.

Предиктивни значај ТМ, индекса телесне 
ма се и процента масти у телесној композицији за 
појаву менархе јасно се уочава када се пореде ови 
параметри код пременархалних и менархалних 
ритмичарки.

У истраживањима полног сазревања ритми-
чарки уочено је да је СДс телесне масе фактор који 
најзначајније одређује развој дојки (Theodorpolou 
et al. 2005). Познато је да су развој дојки и појава 
и одржавање регуларних менструација повезани 
са нивоом естрогена, који може бити и екстра-
гонадалног порекла (масно ткиво). Кад год код 
спортискиња постоји: 1) низак садржај телесних 
масти, 2) ниска ТМ, 3) низак енергетски унос и 4) 
тренинзи високог интензитета, реално је очекива-
ти кашњење менархе (Theodorpolou et al. 2005). 
Ниске масти и интензивни тренинзи стога остају 
најпредиктивнији фактори раста и полног развоја 
ритмичарки.

Tеодорполу и сар. (2005) су у свом истра-
живању на врхунским РГ утврдили да је норма-
лан развој дојки од 2-4 стадијума (по Танеру) 
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трајао 1,96±0,93 година, што је указивало на очу-
вани образац прогресије полног сазревања. 

Нормалан развој пубичне косматости (пу-
барха) одвија се под утицајем андрогена надбу-
брежне жлезде. У истраживањима се показало да 
је код спортисткиња у ритмичкој и спортској гим-
настици пубарха условљена узрастом започињања 
спортских тренинга (Theodorpolou, 2005). Тако 
балерине које започињу тренинге у узрасту 8-9 
год. са само 3,5-7,3 сати/недељно имају пубар-
ху у очекиваном узрасту, док гимнастичарке које 
започињу тренинге са 6,5-7,4 године, 30 сати/
недељно, доживљавају развој ове полне каракте-
ристике у каснијем узрасту.

ЗНАЧАЈ ОПТИМАЛНЕ ИСХРАНЕ 
ЗА РАСТ СПОРТИСТКИЊА У 
РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ
Познате су и опште прихваћене теорије 

о примарном значају енергетског дефицита за 
дисфункцију репродуктивног хипоталамуса код 
спортиста и других младих људи (Klentrou & 
Plyley, 2003). 

Акутна редукција енергетске доступности 
испод 25 ккал/кг суве мишићне масе, узрокује 
смањење Т3 (тријодтиронина). Ова адаптација хор-
мона штитне жлезде условљава метаболичке про-
мене и пад ЛХ (лутеинизирајући хормон)-пулсева. 
Редукција ЛХ-пулсева је много израженија, након 
озбиљних дијетних рестрикција, него након ек-
вивалентних енергетских дефицита условљених 
повећаним енергетским утрошком. Тако се проме-
не у ЛХ-пулсевима превенирају код спортисткиња 
адекватним енергетским уносом. Стога је јасно да 
је неадекватни енергетски унос примарни фактор 
супресије фертилитета, пре него други аспекти 
интензивног вежбања (Nemet, Connolly, Pontelo, 
2004; Borer, 2003).

Мало је истраживања којима се добијају 
детаљни подаци о енергетско-нутритивним ка-
рактеристикама исхране ритмичарки. Доступ-
ни подаци о овој проблематици односе се на 
спортисткиње у спортској гимнастици, узраста од 
10 година, које тренирају 15 сати недељно (Filaire 
& Lac, 2002). У овом истраживању спортисткиње 
су биле у енергетском балансу, наиме дневни енер-
гетски унос је одговарао утрошку енергије. Теле-
сна висина, маса и заступљеност телесних масти 

имале су ниже вредности у односу на референт-
не вредности за дату популацију (Француска). У 
светлу ових података потврђује се значај консти-
туционалних фактора и спортске селекције. Ну-
тритивна анализа је показала дефиците за вита-
мине Е и Б6, дијетна влакна и полинезасићене 
масне киселине. Унос калцијума је имао граничне 
вредности. Унос протеина и масти је превазила-
зио препоруке, на рачун мањег уноса угљених хи-
драта. Добијени подаци о нутритивној вредности 
исхране сличне су вредностима које се добијају 
често у анализама исхране младих спортиста, као 
и опште популације деце у земљама развијеног 
света, указујући на значај стручног праћења и 
кориговања исхране младих. Чињеница је да 15 
сати недељних тренинга, колико је забележено 
у овом истраживању, омогућава да се задовоље 
енергетски захтеви, уз корекције нутритивног 
уноса. 

Нереални циљеви везани за телесну масу 
и композицију у спортовима код којих је битна 
естетика, уз изузетно високи волумен тренинга, 
врло често су праћени значајним одступањима од 
енергетско-нутритивних потреба младог организ-
ма.

ПРОМЕНЕ У ЕНДОКРИНИМ 
ФУНКЦИЈАМА БИТНЕ ЗА РАСТ 
И ПОЛНИ РАЗВОЈ
Генерално, студије пресека указују да је фи-

зичко вежбање код адолесценткиња повезано са 
адаптацијом система хормон раста – инсулину 
сличан фактор раста 1 (ХР-ИРФ-1), указујући на 
хормонску експресију – анаболичко стање. У при-
лог овој чињеници је позитивна корелација про-
сека ноћног нивоа хормона раста и нивоа утре-
нираности. При томе постоји сигнификантна 
корелација просека лучења хормона раста и пика 
пораста телесне висине (Eliakim, Brasel, Mohan, 
Barstow, 1996; Felsing, Brasel, Cooper, 1992). По-
раст инсулину сличног фактора раста -1 код утре-
нираних испитаника резултат је добро познатог 
механизма, када пораст нивоа хормона раста сти-
мулише повећану продукцију ИРФ -1 у јетри. У 
оваквим условима очекиван је и пораст везујућих 
протеина за хормон раста (ХР-ВП). ИРФ-1 је по-
знати митоген у скелетним мишићима. Нађена 
је и сигнификантна корелација између волуме-
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на мишића (хипертрофија и хиперплазија) и 
циркулишућег ИГФ-1 (Еliakim et al., 1996). 

Величина и образац секреције хормона 
раста зависи од интензитета и обима физичког 
вежбања. Деца и адолесценти који су укључени 
у физичке тренинге великог волумена и интен-
зитета, нижа су за свој хронолошки узраст, расту 
спорије и често имају ниске концентрације ИРФ-
1 у плазми (Borer, 2003; Еliakim et al, 1996, Nemet 
et al, 2004). 

Функционална осовина ендокриних жлез-
да хипоталамус-хипофиза-гонаде може бити пре-
кинута сигналима који су резултат неодговарајуће 
скелетне матурације, дефицитом енергетских ре-
зерви, редукцијом енергетске доступности и стре-
сом. Промене ове осовине се манифестују у фор-
ми касније појаве менархе (примарна аменореа), 
нерегуларности менструалних циклуса (олиго-
менореа) или секундарне аменорее. Редукована 
фреквенција пулсева гонадотропин рилизинг хор-
мона (Гн-РХ), нефункционалност одговарајућег 
броја Гн-РХ – рецептора на гонадотропине, уз су-
примиране амплитуде пулсева гонадотропина, 
узрокују прекид осовине хипоталамус-хипофиза-
гонаде. 

Уместо да почне са 12,8 година (просечан 
узраст за менарху код неспортисткиња), менарха 
код спортисткиња често касни од једне до неколи-
ко година. Код спортисткиња као што су: тркачи-
це, гимнастичарке и балерине, застој почетка пу-
бертета је 1-2 године. Свака година интензивних 
тренинга пре менархе, доводи до закашњења исте 
у просеку 5 месеци, сугеришући о супресивним 
ефектима вежбања, преко фактора који иницирају 
пубертет – који су испољавали кумулативни ефе-
кат (Borer, 2003).

Код наведених спортисткиња, дуже него 
што је то у просечној популацији, одржава се 
препубертетски образац нискофреквентних 
ЛХ-пулсева, праћених измењеном релацијом 
фоликулостимулирајући-лутеинизирајући хор-
мон (ФСХ-ЛХ) - у корист ФСХ и одсуство порас-
та секреције естрадиола, што је све заједно неоп-
ходно за нормалну прогресију пубертета.

Секреција гонадотропина и пубертетски 
развој се поново успостављају код аменореичних-
анорексичних  спортисткиња - адолесценткиња, 
када се смање захтеви њихових тренинга, или када 
се њихов енергетски унос повећа, чак и у одсу-
ству пораста секреције естрадиола, који је важан 

за нормалну прогресију пубертета. Ове чињенице 
сугеришу да енергетски недостатак може да из-
мени хормонска збивања, што је узрок промена 
иницијације и прогресије пубертета. Енергетски 
дефицит то изазива директно кроз редукцију до-
ступности циркулишућег енергетског супстра-
та или индиректно кроз ефекте на раст, коштану 
матурацију и акумулацију телесних масти. 

Хормонски циклус жена у постпуберте-
ту може бити поремећен дуготрајним тренинзи-
ма које одликују високи енергетски захтеви. Тада 
се то може испољити редукцијом дужине лутеал-
не фазе, олигоменореом, изостанком овулација и 
секундарном аменореом. Инциденца секундар-
не аменорее је учесталија код младих жена, као 
и оних које нису рађале. И у овом случају амено-
реа је праћена недовољним енергетским уносом, 
ниским телесним мастима и израженим психофи-
зичким стресом (Borer, 2003).

Примарни узрок који ремети фертилитет 
код спортисткиња је супресија амплитуде ЛХ-
пулсева узрокована падом активности хипотала-
мусног ГнРх –пулс генератора. Оваква ситуација 
узрокује дефект лутеалне фазе или ановулацију 
и аменореу. Скраћење лутеалне фазе прати 
продужење фоликуларне фазе менструалног ци-
клуса. Измењена секреторна функција корпус лу-
теума манифесује се неадекватном количином и 
секрецијом прогестерона. Грешке овулације и 
аменореа су последица смањене секреције естра-
диола и недостатка естрадиолног позитивног 
фидбека за секрецију гонадотропина. У недостат-
ку  фертилности која је повезана са јаким спорт-
ским тренинзима, обично нема промена сензи-
тивности хипофизе на ГнРХ (Borer, 2003).

ЗНАЧАЈ ЛЕПТИНА ЗА НОРМАЛАН 
РАСТ И ПОЛНИ РАЗВОЈ
Лептин је цитокин, откривен 1994. године. 

Синтетише се у потпуности у масном ткиву и из 
њега ослобађа у зависности од масне масе тела. 
Своје ефекте испољава на хипоталамус, скелетне 
мишиће, масно ткиво и јетру. Сматра се да ути-
че на унос хране и метаболички утрошак енергије 
(Borer, 2003). 

Губитак телесних масти (незадовољавајући 
енергетски унос), а посебно низак ниво масти 
код аменореичних спортисткиња, узрокује драма-
тичну редукцију концентрације лептина у плаз-
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ми. Пад лептина утиче на секрецију гонадотро-
пина, а тиме на ниво полних стероида, посебно 
кроз недостатак супресије апетит-стимулишућег 
неуропептида Y (NPY). Према томе, смањење 
нивоа лептина у серуму врши супресивни ефе-
кат на репродуктивну осовину, која може бити 
обновљена егзогеном администрацијом ове суп-
станце (Weimann, 2002).

Постулирано је да је лептин веза између де-
поа масти, пубертетског развоја и секреције ЛХ-
рилизинг хормона. Лучење лептина се повећава 
у лутеалној фази менструалног циклуса. Код 
спортисткиња са аменореом дневни образац 
лучења лептина изостаје. Варијације нивоа леп-
тина могу утицати на развој и очување репродук-
тивних функција, што се уочава код спортисткиња 
укључених у спортове који захтевају одређену 
естетику (Weimann, 2002).

ТРИЈАДА СПОРТИСТКИЊА
Тријада спортисткиња (female athlete triade) 

је озбиљно и раширено патолошко стање, које ка-
рактеришу: поремећаји навика у исхрани (по-
себно анорексија нервоза), аменореа (изостанак 
менструација дуже од три месеца у континуи-
тету) и прематурна остеопенија (остеопороза је 
само у случајевима смањења коштане густине - 
БМД (DEXA) за више од 2,5 СД испод просека 
за младе одрасле особе). Наведена тријада запра-
во обухвата: малнутрицију, дефицијенцију естро-
гена и калцијума и остеопенију (Klentrou et al., 

2003). Сигнификантна остеопенија (Т скор = -2,0) 
код двадесетогодишњакиње може указивати на 
лошију прогнозу будућег коштаног здравља, него 
што је остеопороза код жене од 65 година са Т 
скором -2,6 (Benjamin, 2007).

Стварна преваленца спортске тријаде је 
непозната. Подаци се за спортисткиње крећу 
у распону 3,4-66%, у односу на популацију 
неспортисткиња, где то износи 2-5% (Bеnjamin, 
2007).

Ризик од настанка спортске тријаде посеб-
но је изражен у спортовима где се захтева грацил-
на појава, рад на изградњи мишићне масе у пре-
а долесцентном периоду, као и учешће у спорто-
вима у којима постоје класе према ТМ.

ЗАКЉУЧАК

Врхунске спортисткиње у ритмичкој гимна-
стици представљају селектирану групу девојака 
које су изложене високом интензитету тренинга у 
периоду преадолесценције.

У циљу очувања и остварења конституци-
оналног потенцијала раста и развоја, а тиме и 
здравља спортисткиња у ритмичкој гимнастици 
и сличним спортовима, неопходно је пратити их 
у кратким временским интервалима током препу-
бертета и пубертета, истовремено процењујући 
волумен тренинга и начин исхране.
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