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Сажетак
Учешће младих у спорту показује узлазни тренд. Постоји јака интеракција између исхране, раста/развоја и постизања успеха у 
спорту. Поједини аспекти физиологије физичког рада код деце узраста 7-12 година, нису довољно јасни.  Процену потреба деце за 
макро/микронутриентима отежава физиолошка варијабилност раста током пубертета. Ипак, може се указати на опште потребе ове 
популационе групе: 1) рехидратација, ради очувања оптималне функције кардиоваскуларног система, заснива се на принципима 
који се примењују код одраслих; 2) задовољење потреба за енергијом и макронутриентима; дневне енергетске потребе, у узрасту 
од 9-13 година износе 1400-3000 Кcal, у зависности од пола, стадијума пубертета и физичких захтева; препоручени унос протеина 
је 1,5-2,2 г/кг ТМ, унос угљених хидрата треба да је изнад 50% дневних енергетских потреба, а унос есенцијалних масних 
киселина треба да је у складу са препорукама и 3) оптималан унос микронутриената обезбеђује се задовољењем енергетских 
потреба и применом балансиране дијете. Најчешћи дефицити минерала, код младих спортиста односе се на гвожђе и калцијум. 
Суплементација витаминско-минералним препаратима није показала бенефицијалне ефекте на раст и физичко достигнуће.

Кључне речи: ДЕЦА / АДОЛЕСЦЕНТИ / СПОРТ / РАСТ/ ИСХРАНА

УВОД

Учешће деце и адолесцената у организова-
ном спорту показује узлазну тенденцију у многим 
земљама света. У Европи заступљеност младих, 
узраста 6-16 година у спорту креће се у распону 
од 53-98%, у зависности од земље. У нашој земљи 
је 55% ученика, узраста 13,6 година, укључено 
у неку спортску активност (Милановић и сар., 
2008).

Правилна исхрана је сигурно једна од глав-
них компоненти раста и сазревања, али и успеха 

у спорту. Учесталије повређивање и обољевање 
спортиста се, поред осталог, може повезати са 
енергетским и нутритивним дефицитима.

Врло често је ограничен број истраживања 
на узорку деце и адолесцената укључених у орга-
низоване спортске активности. Истраживања ове 
популационе групе морају да задовоље етичке 
захтеве и искључују агресивне методе.
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Енергетика мишићне контракције 
код деце
Фактори који одређују утилизацију угље-

них хидрата и масти у енергетском метаболиз-
му одраслих спортиста добро су познати. Главне 
разлике, које се уочавају, када се пореде млади и 
одрасли ,током дуготрајног физичког рада су:

1. нижи садржај гликогена у мишићима код 
деце, што води у ранији утрошак овог по-
лисахарида и

2. потенцијално већа утилизација масти код 
младих спортиста.
Вредности гликогена у мишићима су 50-

60% ниже код деце него што је то код одраслих. 
Количине се повећавају током матурације, тако 
да су оне у старијих дечака сличне вредности-
ма седентерних мушкараца (Boisseau et al., 2000). 
С друге стране, продукција гликогена у јетри и 
његово искоришћавање у ЦНС варирају у завис-
ности од узраста. Повећане потребе мозга за глу-
козом (4 mg/kg/мин) у детињству, прати и већа 
продукција гликогена у јетри (6 mg/kg/мин). Ово 
је једно од тумачења бржег утрошка гликогена 
који се среће код деце (Boisseau et al., 2000).

Деца узраста 7-10 и 12-15 година, без об-
зира да ли тренирају, имају мању способност 
рефосфорилације АТП у анаеробном метаболиз-
му током вежбања високог интензитета, у одно-
су на одрасле. Сматра се да је код деце смањена 
гликолитичка способност услед смањене актив-
ности ензима лактат-дехидрогеназе и фосфо-
руктокиназе. Другачији образац регрутовања 
одређених типова мишићних влакана током кон-
тракције мишића код деце је друго објашњење 
ове појаве (Boisseau et al., 2000). Разлика између 
деце и одраслих у активности ензима гликолизе у 
мишићима нестаје током адолесценције, тако да 
је она врло мала, већ у узрасту од 13-15 година. 
С друге стране, код деце је присутна већа способ-
ност за оксидацију пирувата, што би указивало 
на веће учешће аеробног обезбеђења енергије из 
угљених хидрата (у даљем тексту - УХ) (Boisseau 
et al., 2000).

Већа утилизација масти (повећана липоли за 
и оксидација слободних масних киселина) може 
компензовати редукован гликолитички капацитет 
и тако омогућити да у плазми буде очуван стаби-
лан ниво глукозе, током вежбања (Boisseau et al., 
2000).

Нема разлике у вредностима АТП и креатин-
фосфата (КФ) у мишићима деце и одраслих. Сто-
га, код деце није смањен капацитет за вежбање, 
чије трајање не прелази 10-15 секунди. Тако спор-
тови који су представљени кратким деоницама 
трчања, пливања, скокова, шутирања или удараца 
бивају од деце лако прихваћени. Преадолесценти 
због претходно наведеног имају тешкоћа да одр-
же високи интензитет тренинга који траје преко 
15 секунди до 1-2 минута.

Опоравак деце и адолесцената одвија се 
брже него код одраслих, јер су ниже концентрације 
лактата и водоникових јона у крви, након интер-
валног тренинга високог интензитета (Boisseau 
et al., 2000). Значајан је податак да је максималан 
ниво лактата у крви у директној вези са порастом 
волумена тестиса код дечака током пубертета и 
нивоом тестостерона у пљувачки.

Општа је сагласност да су деца и адолес-
центи добро адаптирани за дуготрајно физичко 
вежбање ((Boisseau et al., 2000; Aucoturier et al., 
2008).

Задовољење енергетских потреба
Повећане енергетске потребе, током пу-

бертета и адолесценције, условљене су убрза-
ним растом и развојем. Спортски тренинзи у за-
висности од карактеристика (интензитет, дужи-
на трајања, учесталост, тип вежбања и др.) до-
датно повећавају енергетске захтеве. Велика 
инди видуа лна варијабилност адолесцентног рас-
та, са своје стране, отежава утврђивање енергет-
ских потреба младе особе. Енергетски захтеви за 
децу између 9. и 13. године се крећу у распону 
од 1415 kcal/дан за седентерне девојчице, до 3038 
kcal/дан за врло активне 13-годишње дечаке. По-
требе су веће за адолесценте узраста 14-18 годи-
на. Крећу се у распону од 1718 kcal/дан за седен-
терне девојчице, до 3804 kcal/дан за врло активне 
дечаке (Petrie et al., 2004).

Било је више истраживања у којима је на-
рочито код младих спортисткиња, посебно у 
естетским спортовима (спортска и ритмичка гим-
настика, уметничко клизање и сл.) забележен 
незадовољавајући енергетски унос током дужег 
временског периода. Негативан енергетски ба-
ланс у овим околностима био је праћен кашњењем 
пубертета, заостајањем у расту, смањеним вред-
ностима коштане густине, повећаним ризиком 
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од повређивања, успореним опоравком, каснијом 
појавом менархе, менструалним дисрегуларно-
стима, као и другим знацима нутритивних дефи-
цита. Код младих спортисткиња у постпубертету 
дуготрајно енергетско исцрпљивање може бити 
праћено олигоменореом, изостанком овулација, 
секундарним аменореама и редукцијом дужи-
не лутеалне фазе циклуса. Редовно се у овак-
вим случајевима бележе изразито ниске вредно-
сти телесних масти и велики психофизички стрес 
(Fialaireet al., 2002; Benjamin, 2007; Loucks, 2007).

У борилачким спортовима (бокс, кара-
те, рвање и сл.) постоји категоризација пре-
ма телесној маси, када спортисти имају потре-
бу за брзом редукцијом телесне масе. Тада се 
често прибегава ригорозним хипоенергетским 
дијетама, праћеним јаким тренинзима. У тим пе-
риодима се осим енергетског, могу утврдити  и 
различити дефицити есенцијалних нутриената 
(есенцијалне аминокиселине, калцијум, гвожђе, 
цинк, антиоксидативни витамини и друго). Резул-
тати истраживања на младим рвачима, који у так-
мичарском периоду рапидно смањују своју ТМ, 
показују да је недовољан енергетски унос, праћен 
малим уносом протеина (0,9 g kg-1дан-1), што све 
заједно смањује мишићну масу, а у директној је 
вези са смањењем снаге и силе мишића (Horswell, 
1990). Наведена дијетна одступања током так-
мичарске сезоне, прати и алтерација у функцији 
осовине хипоталамус-хипофиза-тестиси и осови-
не хормон раста-инсулину сличан фактор раста 1 
(Roemich et al., 1997). 

„Catch up“ раста се врло често бележи као 
физиолошки одговор на енергетско исцрпљивање 
у обе наведене групе спортова. Тада се у перио-
дима ван такмичења, побољшава квалитет ис-
хране, а организам младих спортиста компензује 
настали дефицит. У већини случајева бележи 
се надокнада изгубљеног и достизање, или чак 
премашивање прогнозиране ТВ (Horswell, 1990; 
Roemich et al., 1997).

Угљени хидрати
Угљени хидрати (УХ) су примарни енергет-

ски супстрат за физички рад током већине спорт-
ских активности. Повећање интензитета рада ди-
ректно је повезано са већим искоришћавањем глу-
козе и гликогена. Садржај гликогена у мишићима 
је главни лимитирајући фактор дужине рада у 
спортовима издржљивости. Препоручени унос 
угљених хидрата (DRI – Daily Recommanded 
Intake) од 100 g дневно за узрасте 9-18 година од-
носи се на неопходну количину глукозе за нормал-
ну функцију мозга (Petrie et al., 2004). Ресинтеза 
мишићног гликогена, након тренинга, подразуме-
ва повећани унос угљених хидрата. Највеће вред-
ности уноса угљених хидрата бележе се у спорто-
вима издржљивости 352±127 g/дан код девојака 
(17,4±1,4 год.), затим код рвача 367±123 g/дан у 
предтакмичарској сезони, у америчком фудба-
лу 366±170 g/дан и код фудбалера, 526±62 g/дан 
(Petrie et al., 2004).

Још увек није јасно да ли је исхрана бога-
та угљеним хидратима бенефиција за младе спор-
тисте, посебно у спортовима који трају дуже од 
1-1,5 сат. Ипак, препоруке су да унос УХ, буде 
већи од 50% укупног енергетског уноса. Житари-
це, поврће и воће, као главни носиоци угљених хи-
драта, али и витамини, минерали и дијетна влак-
на, сигурно би допринели обезбеђењу довољне 
енергије за рад, обнови мишићног гликогена и 
очувању протеинског пула у организму.

Масти
Препоруке за унос масти код младих спор-

тиста су сличне онима код одраслих и изно-
се 25-30% укупног енергетског уноса. Велики 
значај есенцијалних масних киселина условио 
је постојање прецизних препорука (АI- adequat 
intake) за унос ове врсте масних киселина (Табе-
ла 1) Унос засићених масних киселина не треба 
да буде већи од 10% укупног енергетског уноса 
(Petrie et al., 2004; Aucoturier et al., 2008).

Табела 1. Адекватан унос есенцијалних масних киселина, према полу и узрасту.
пол Узраст (год.) Линолна к. (g) Линолеинска к. (g)
Ж 9-13 10 1
Ж 14-18 11 1,1
М 9-13 12 1,2
М 14-18 16 1,6
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Редукционе дијете, које се спроводе код 
спортиста који раде на постизању одређене ТМ 
или телесне композиције, морају се базирати на 
очувању минумума телесних масти у организ-
му. Тако се узима да за девојке масна компонен-
та не треба да буде мања од 14%, а за младиће 7% 
(Petrie et al., 2004; Aucoturier et al., 2008).

Протеини
Значај оптималног уноса протеина код 

спортиста током пубертета и адолесценције је ви-

шеструк. Осим опште подршке расту, унос ами-
нокиселина важан је за развој мишићне масе и 
целокупне безмасне телесне компоненте. Опште 
правило, по коме ће се аминокиселине искористи-
ти на најбољи начин у организму, задовољењем 
енергетских потреба, у овом случају је од примар-
ног значаја (Horswill, 1990, Roemich et al., 1997).

Сматра се да се препоруке за унос протеи-
на, које се односе на одрасле спортисте, а износе 
12-15% дневног енергетског уноса, могу приме-
нити код деце и адолесцената (Petrie et al., 2004).  

Табела 2. Унос протеина (g kg-1дан-1) деце и адолесцената, рачунато као 12-15% дневног енергетског 
уноса

Пол, узраст ТМ (kg) Енергетске потребе 
(kcal/дан)

Протеини 12-15%
(g kg-1дан-1)

Девојчица, 9 год. 29 1390 1,44-1,78
Адолесцент, 18 год. 67,2 3804 1,7-2,12

Унос течности и терморегулација код 
деце и адолесцената током спортског 
тренинга
Неколико је значајних фактора који утичу 

на регулисање телесне температуре током физич-
ког рада: узраст, антропометријске карактеристи-
ке, максимална потрошња кисеоника (VО2 max) и 
степен аклиматизације.

Степен знојења код препубертетских деча-
ка, током вежбања, значајно је мањи (скоро ½ ) у 
односу на младе одрасле мушкарце (Bar-Or, 1989; 
Inbar et al., 2004; Rowland, 2008). Однос теле-
сне површине и ТМ је већи у поређењу са одрас-
лима. Већи је метаболички одговор у осносу на 
ТМ – нижа је економика вежбања. Редукован је 
срчани аутпут, при датом метаболичком нивоу и 
спорија је аклиматизација на високу температу-
ру (Bar-Or, 1989; Rowland, 2008). Концентрација 
електролита у зноју деце је нижа (Inbar et al., 
2004). Базирано на овим опсервацијама органи-
зам препубертетске деце је традиционално сма-
тран „мање ефективним у терморегулацији“ у од-
носу на одрасле, са повећаним ризиком од боле-
сти насталих услед топлотног прегрејавања. Да-
нас, карактеристике физиолошког одговора и ре-
зултата вежбања, у условима високе температу-
ре, нису довољно јасне код младих, али најновија 
сазнања, указују да не постоје значајне разлике 

Прихваћена је законитост да ће повећани 
енергетски захтеви изазвани физичким тренинзи-
ма, условити повећање енергетског уноса, а очу-
вани баланс макронутриената, значиће и сразмер-
но повећање уноса протеина. Подаци из литера-
туре говоре да у разним спортовима код младих 
спортиста бивају задовољене потребе за опти-
малним уносом протеина. Забележен је највећи 
унос протеина код хокејаша 2,2±0,5 g kg-1дaн-1 

(12,5±0,5 год.), док је најнижи износио 0,96±0,6 
г кг-1дан-1, код рвача (16,0±1,9 год.), у сезони када 
је спроведена редукција ТМ од 3,5%. Приликом 
одређивања потреба за протеинима код деце мно-
ги физиолози и нутриционисти препоручују да 
тај унос буде за спортове издржљивости 1,2-1,6  
кг-1дан-1, а у спортовима снаге 1,2-1,7 г кг-1 дан-1 

(Petrie et al, 2004).
Питања која сигурно остају отворена од-

носе се на спортове и фазе у тренажном процесу 
када постоје изузетно велики енергетски захтеви, 
условљени тренингом и/или када треба спрове-
сти рестрикцију енергетског уноса, да би се реду-
ковале телесне масти или постигла такмичарска 
ТМ. Сигурно да треба проучити ситуације када 
се поклапају тешки спортски тренинзи са адо-
лесцентним замахом раста. Препорука је да унос 
протеина тада не буде мањи од 1,5 g kg-1дан-1.
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између одраслих и деце. Степен дехидратације и 
ризик од обољења насталих као резултат топлот-
ног стреса не разликује се између деце и одраслих 
(Inbar et al., 2004; Rowland, 2008).

Базирано на основном волумену излуче-
ног урина од 22 g kg-1·дан-1 и очекиваном волу-

мену одређиваном према енергетском утрош-
ку у килокалоријама, треба одредити потребан 
унос течности код младих спортиста. У табели 
3 приказани су сумарни подаци степена знојења 
код младих спортиста у неким групама спортова 
(Petrie et al., 2004).

Табела 3. Степен знојења код деце и адолесцената у неким спортовима (РВ-релативна влажност) 
према Petrie et al. (2004)

Испитаници Врста вежбања Узраст 
(год.)

Пол (бр. 
испитаника)

Степен 
знојења 

(просек±СД) 
(мл/час)

Услови 
средине

Триатлонци* Лаб. дуатлон 12,5-14,8 Муш. (7) 640±370 непознати

Триатлонци* Лаб. дуатлон 12,5-14,8 Жен. (8) 510±226 непознати

Триатлонци* Лаб. дуатлон 15,0-17,1 Муш. (9) 1260±170 непознати

Триатлонци* Лаб. дуатлон 15,0-17,1 Жен. (8) 710±379 непознати

Тимски и индив. 
спорт ¤

Лаб. трчање, 
бицикл, 13,0±1 Муш. (9) 937±342 25,5ºC; 

РВ:27,3%
Тимски и индив. 
спорт ¤

Лаб. трчање
бицикл 17,0±1 Жен. (6) 567±165 26,5ºC;

РВ:27,3%

Тенис, рвање,
бокс, атлетика и 
пливање

Бицикл 
ергометар, 
у тропским 
условима

11-14 Муш. (12) 566±110 33,0 ºC;
РВ:58,5%

Тенис 
(студија случаја) Тениски терен 17 Муш. (1) 2500 31,6 ºC; 

РВ:62%

* Сигнификантна зависност степена знојења од узраста
¤ Степен знојења је био сигнификантно нижи код младих у односу на одрасле у истим условима тренинга и 
спољашње средине.

Унос течности
Адекватан унос течности током и након 

спортског тренинга је од примарног значаја за 
здравље учесника и постизање успеха у спорту. 
Дехидратација ремети нормалну функцију кар-
диоваскуларног система и терморегулацију, што 
посебно код дуготрајног вежбања у условима 
високе температуре може довести до озбиљних 
поремећаја у организму. Губитак течности од 
1-2% ТМ смањује издржљивост, изазивајући 
промене у ЦНС-у. Истраживања in vitro указују 
да дехидратација убрзава разградњу гликоге-

на и протеина у ћелији, што настаје као резул-
тат измењене осмоларности. Супротно, увећање 
садржаја воде иницира синтезу протеина. Већи 
степен дехидратације у организму  праћен је 
озбиљним промена у функцији ћелије. 

Највећи степен губитка течности бележи се 
код физичког рада који траје континуирано пре-
ко 1-1,5 сат. У тим околностима треба обезбедити 
адекватан унос течности пре, током и након тре-
нинга/такмичења. Неопходно је да млади спорти-
ста усвоји план узимања течности, који ће по свом 
квантитету, саставу и времену узимања максимал-
но смањити могућност настанка значајног степе-
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на дехидратације. Обојени напици, који садрже 
адекватне количине угљених хидрата и натријум-
хлорида (УХ 30-80 g/l; NaCl 400-1100 mg/l), 
најбоље су прихваћени и могу да обезбеде надо-
кнаду онога што је изгубљено, а тиме превенирају 
термални стрес. Иако је концентрација натријума 
у зноју деце нешто нижа, него код одраслих, ве-
лики губитак течности од неколико литара ева-
порацијом, може бити праћен значајним дефици-
том натријума. 

Надокнада у периоду опоравка треба да 
обу хвати унос натријум-хлорида, калијума и маг-
незијума, који поред осталог треба да спрече на-
станак мишићних грчева.

Спортисти који морају да одрже телес-
ну масу у одређеним границама, као што је то 
код оних који су категорисани према телесној 
маси (борилачки спортови) често прибегавају 
добровољној дехидратацији, која се изазива на 
различите начине. Оваква пракса је ризична и ре-
зултат је непознавања поступака за успешну и 
безбедну редукцију телесне масе.

Минерали и витамини
Дуготрајни физички рад, који је присутан у 

спортовима издржљивости, носи са собом ризик 
од недовољног уноса минерала, који се у највећој 
мери губе знојењем. 

Најчешћи дефицити минерала код младих 
спортиста односе се на гвожђе и калцијум.

Гвожђе

Током пубертета повећавају се потребе 
за гвожђем. Убрзани раст целокупног организ-
ма, мишићне масе, повећана синтеза хемоглоби-
на и појава менструација, главни су фактори који 
условљавају повећање потреба за уносом гвожђа. 
Садржај гвожђа у организму зависи од уноса, 
апсорпције и губитака из организма. Учесталост 
хипосидеремијске анемије код спортиста одгова-
ра оној код неспортиста (Ehn et al., 1980; Louse 
et al, 1993). Регуларни тренинзи издржљивости, 
посебно дуготрајна трчања, могу предиспонира-
ти ка већем губитку гвожђа (Ђорђевић-Никић, 
1995). Сматра се да овакви тренинзи изазивају 
већи степен хемоглобинурије и миоглобинурије, 
услед повећане деструкције еритроцита (хемо-
лиза) и мишићних влакана (миолиза) (Peeling et 

al., 2007). Томе треба додати и губитке  настале 
знојењем и путем гастроинтестиналног тракта. У 
неким истраживањима на одраслим спортисти-
ма је утврђен дефицит серумског гвожђа у 40% 
жена и 17 % мушкараца тркача, што се није мог-
ло сматрати анемијом, али се везује за смањење 
перформанси (аеробни капацитет) битних за ове 
спортове. Инциденца оваквих промена гвожђа се 
увећава како напредује спортска сезона. Зато се 
ови спортисти сврставају у групу „под ризиком“ и 
препоручује им се повећани унос гвожђа. Новија 
истраживања су показала да код спортисткиња 
са сниженим садржајем феритина у крви (≤35 
μg/l), интрамускуларна примена гвожђа није до-
вела до побољшања физичких параметара бит-
них за дуготрајан рад (submax и max VO2, срча-
не фреквенције или лактата у крви). Ипак, сма-
тра се да ће овакав унос спречити настанак 
анемије (Peeling et al., 2007). Адекватан унос на-
мирница које садрже тзв. хем-гвожђе, као и до-
бра комбинација хранљивих материја које тре-
ба да оптимизирају апсорпцију гвожђа (проте-
ини, аскорбинска киселина) ће у највећем броју 
случајева обезбедити задовољавајући унос овог 
значајног минерала. Најбољи предиктор статуса 
гвожђа у организму је пропорција укупних проте-
ина у дијети. С друге стране, унос УХ и масти је 
у негативној корелацији са феритином у плазми. 

Проблем могу да представљају обилнија 
менструална крварења код младих спортисткиња 
које су укључене у активности које захтевају ни-
зак енергетски унос до 2000 kcal дневно. 

У већини других спортова, повећаним енер-
гетским уносом обезбеђује се задовољавајући 
унос гвожђа. 

Хематолошки параметри и физичке пер-
форманце су фактори који одређују околности за 
узимање фармацеутских препарата гвожђа. 

Калцијум

Физичко вежбање нема директног утицаја 
на садржај калцијума у организму. Ипак, бит-
но је подсећање да је задовољавајући унос и 
искоришћавање калцијума до 25. године живо-
та, гарант коштаног здравља у каснијем живот-
ном добу. Спортисткиње у естетским спорто-
вима (гимнастика, уметничко клизање, балет и 
сл.) препознају се често као група под ризиком 
за настанак и развој остеопеније и стрес фрак-
тура. Недовољни садржај калцијума у костима 
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праћен је често малнутрицијом и дефицијенцијом 
естрогена. Спортисткиње, које са обимним тре-
нинзима започињу у препубертетском пери-
оду и настављају их током пубертета, а уз то је 
често присутан недовољан енергетски унос, 
представљају ризичну групу за развој остеопеније 
и других нежељених појава. Дуготрајан дефи-
цит енергетског уноса, условљен великим енер-
гетским утрошком, током спортских тренинга, 
праћен је ниским вредностима телесних масти. 
Резултат оваквих промена у организму је касније 
започињање и успорена прогресија пубертета 
(Capust et al., 2000; Fialaire et al., 2002; Loucks et al., 
2007). Сматра се да ће повећани унос калцијума 
(до 1500 mg дневно), уз задовољење енергетских 
потреба омогућити превенцију, односно поправи-
ти овакво стање у организму спортисткиња. 

Нутритивна суплементација
Коришћење нутритивних суплемената ви-

тамина/минерала све је учесталије међу мла-
дим спортистима, посебно адолесцентима. У 
САД  учесталост употребе ове врсте суплемена-
та је око 46% (Petrie et al, 2004). Упркос растућем 
интересовању за суплементе у досадашњим 
истраживањима није доказано да корисници су-
племената имају било какве бенефиције од упо-
требе суплемената (Petrie et al., 2004; Calfe et al., 
2006; Armstrong et al., 1996). Повољни ефекти на 
укупан раст и спортски успех код здравих нормал-
но ухрањених младих спортиста нису утврђени. 
Спортисткиње се најчешће одлучују за суплемен-
те који по њиховом мишљењу треба да обезбеде 
опоравак, јачање имунитета и очување здравља. 
Мотиви спортиста за узимањем нутритивних су-
племената односе се првенствено на побољшање 
достигнућа (нутритивни ергогени) (Calfe et al., 
2006). Код оба пола присутна је висока преваленца 
употреба витаминско/минералних препарата. Ну-
тритивна суплементација је често нерационална 
и није заснована на стварним потребама спортисте. 

Најчешће је суплементација код деце и адо-
лесцената спортиста оправдана у периодима када 
се ради на редукцији или одржању ниске теле-
сне масе, што је праћено недовољним енергет-
ским уносом (спортови категорисани према ТМ, 
естетски спортови и др.). Ту су и ситуације када 
постоје изразито велике енергетске потребе, уче-
стали тренинзи и кратко време опоравка.

Ризици суплементације односе се на преко-
мерни унос (компетиција између нутриената), као 
и присуство штетних и допинг супстанци у ну-
тритивним додацима (Calfe et al., 2006; Armstrong 
et al., 1996).

ЗАКЉУЧАК

Задовољење нутритивних потреба деце 
један је од основних предуслова остваривања 
генетске предиспозиције за раст и развој током 
адолесценције. Енергетика мишићне контракције, 
физиолошке и анатомске карактеристике организ-
ма деце и одговор на тежак физички рад, имају 
своје особености, које још увек нису довољно 
проучене. Основне препоруке за унос макрону-
триената, код младих спортиста, не разликују се 
значајно од оних које постоје за одрасле. Посебно 
се истиче значај задовољења потреба за протеи-
нима, гвожђем и калцијумом у периоду адолес-
центног замаха раста. Надокнада течности и елек-
тролита током дуготрајних активности, спречиће 
настанак компликација топлотног стреса. Тешки 
спортски тренинзи који започињу у препубертету, 
као и они који захтевају одређену телесну масу/
композицију носе ризик од енергетско/нутритив-
них дефицита и инхибиције раста. Исхрана мла-
дих спортиста треба да буде осмишљена на осно-
ву резултата раста и полног развоја младих спор-
тиста, уз истовремену процену захтева тренинга.
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