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ПОЛНИ ДИМОРФИЗАМ КОД РАЗЛИЧИТИХ ИНДИКАТОРА ЗА 
ПРОЦЕНУ ИЗОМЕТРИЈСКЕ ЕКСПЛОЗИВНЕ СИЛЕ ОПРУЖАЧА НОГУ 

Сажетак
Циљ рада је дефинисање разлика код различитих индикатора за процену изометријске експлозивне силе мишића екстензора ногу 
(RFDLEGEXTISO) у односу на пол. Тестирано је 71 испитаника распоређених у 2 групе према полу: мушкарци N=39, жене N=32.
За процену експлозивне изометријске силе мишића екстензора ногу коришћена је стандардизована опрема, тензиометријска 
сонда и стандардизован тест у седећој позицији. Код скоро свих праћених индикатора за процену изометријске експлозивне 
силе опружача ногу измерене су веће вредности код испитаника мушког пола и то на нивоу Wilks Lambda 0.475, F=5.925, p=0.000. 
Статистички значајне разлике утврђене су у следећим испитиваним варијаблама: код RFDBASICLEGEXTISO F=29.788, p=0.000; код 
RFD50%LEGEXTISO F=6.674, p=0.012; код IndexSNGBASIC F=12.731, p=0.001; код RFD30%LEGEXTISO F=7.750, p=0.007; код RFD50-100%LEGEXTISO 
F=26.558, p=0.000; код RFDallomLEGEXTISO50% F=3.370, p=0.000; код RFDallomLEGEXTISO30% F=4.545, p=0.037; код RFDallomLEGEXTISO F=25.421, 
p=0.000; и код Koef S/A gradijent. F=4.592, p=0.036. Дистрибуција резултата и вредности коефицијента варијације свих посматраних 
варијабли код испитаника мушког пола је у границама нормале, поуздана и хомогена, код субузорака жена резултати су показали да 
код појединих варијабли постоји одступање дистрибуције од нормалне расподеле, те се генерално нови индикатори могу користити 
у аналитици и дијагностици а добијени резултати се могу користити као критеријуми у различите сврхе тестирања, за процену 
експлозивне мишићне силе екстензора ногу код популације оба пола или у сврху процене полног и контрактилног диморфизма. 
Сем код варијабле Koef S/A gradijent, резултати свих испитиваних апсолутних и релативизованих индикатора показују да су 
веће вредности измерене код испитаника мушког пола. Највећа разлика измерена је код RFD50-100%LEGEXTISO (170.63%) а најмања код 
IndexSNGSPEC (11.21%).

Кључне речи: ПОЛНИ ДИМОРФИЗАМ / ОПРУЖАЧИ НОГУ / ЕКСПЛОЗИВНА СИЛА 

УВОД

Према многим ауторима, (Wilson & Mur phy, 
1996; Милошевић, 2002; Zatsiorsky, 2006) дија-
гностика нивоа утренираности и селекције спор-
тиста у домену контрактилних способности, која се 
проверава на основу базичних параметара, односно 
према нивоу развијености максималне силе (Fmax) 
или експлозивне силе (RFDFmax) не обезбеђује 

валидне податке у функцији потпуне контроле 
тренажног процеса, па самим тим ни довољно 
података за оптимизацију тренажног процеса. По-
даци о вредностима реализоване силе у функцији 
времена остварене током изометријске (статичке) 
мишићне контракције, са својим карактеристикама 
(карактеристике F-t криве) представљају фундамен-
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талне податке о датој контрактилној способности. 
Као такви, подаци о карактеристикама F-t криве 
од ређене мишићне групе представљају основну ин-
формацију о датој способности у односу на спор-
тисту које се прикупљају у циљу праћења и сталне 
контроле стања утренираности спортиста (Допсај, 
2005). Техничко-тактички захтеви у великом броју 
спортских дисциплина укључују честе промене 
правца у фронталној и латералној равни, бројне 
високе и дуге скокове, као и скокове карактеристичне 
за одређену спортску грану (Нешић, 2008). Ове ка-
рактеристике захтевају адекватну припремљеност и 
високе перформансе у односу на спортску тех нику, 
тактику и базичну и специфичну физичку при-
прему, с обзиром да постоји велики број скакачких 
техника у зависности од специфичности спортске 
гране (Zatsiorsky & Kraemer, 2006). Без обзира 
која врста скокова се изводи током тренажне или 
такмичарске ситуације, учешће мишића екстен-
зора ногу је 56% (Јарић, 1987). Истраживање Ја-
рића показало је да од параметара максималне изо-
метријске силе и параметара максималне бр зине 
њиховог пораста (експлозивност), три екстензорске 
групе у зглобовима ногу, највећи утицај на висину 
природног одскока имају оба параметра екстензора 
у зглобу колена. Врхунским спортистима за 
извођење брзих покрета потребно је од 50 до 
250 ms, док је за достизање апсолутне мишићне 
силе код већине мишића потребно дуже време 
(300 ms код флексора лакта и екстензора колена) 
(Andersen & Aagaard, 2006). Због тога је свако 
повећање RFD у специфичном временском 
интервалу у коме се покрет реализује веома зна-
чајно јер оно омогућава достизање виших ни-
воа интензитета стварања силе у раној фази 
мишићне контракције (првих 100–200 ms), однос-
но последично ефикаснију и бржу спортску мо-
то рику тј. перформансу. Како се спортске спо-
собности побољшавају, уочава се феномен ин-
тен зификације игре што последично доводи и до 
веће брзине кретања, односно скраћивања вре-
мена извођења елемената технике, самим тим и 
улога специфичних карактеристика максималне 
и експлозивне силе у достизању високог нивоа 
такмичарске ефикасности је значајнија (Zatsior-
sky & Kraemer, 2006). С обзиром да се мали број 
аутора бавио специфичним параметрима силе и 
контролом њеног испољавања, нарочито у функцији 
спортског тренинга (Raji et al., 2004; Rajić, et al., 
2008; Dopsaj et al., 2009a; Ивановић и сар., 2009) 
у овом истраживању испитиваће се разлике нових 
индикатора за процену изометријске експлозивне 

силе опружача ногу у односу на пол. Од нових 
индикатора испитиваћемо разлике специјалне 
изометријске експлозивне силе опружача ногу, 
као показатеља специјалног нивоа развијености 
експлозивне силе RFD30%LEGEXTISO, спе цифични и 
специјални Индекс синергије (IndexSNGSPEC, In-
dexSNGSPECIJ), као критеријума за процену релације 
нивоа развијености експлозивне и максималне 
силе на 30 и 50% од Fmax, коефицијент S/A gradi-
jent као однос вредности S gradijenta и A gradijenta, 
односно карактеристике испољене силе у односу 
на временске интервале од 100, 200, 300 ms који су 
са моторичког аспекта одговорни за реализацију 
специфичних техничко-тактичких захтева, честе 
промене правца, наскоци, скокови, агилност..., у 
великом броју спортских дисциплина. 

МЕТОД

Узорак испитаника
Ефектив узорка испитаника чинило је укуп-

но 71 испитаника распоређених у 2 групе пре-
ма полу: група сачињена од испитаника мушког 
пола N=39 и група сачињена од испитаника жен-
ског пола N=32. Испитаници су представљали 
популацију физички активних особа (Студен-
ти Факултета спорта и физичког васпитања), од-
носно популацију спортиста националног нивоа 
(одбојка, рукомет, атлетика, ватерполо и карате) 
који су били у систему провере тренажног статуса 
у Републичком заводу за спорт у Београду. Основ-
ни антропо-морфолошки показатељи тестираног 
узорка су били: ТВЖЕНЕ=178.02±10.34cm, ТМЖЕ-

НЕ =68.25±7.78 kg, БМИЖЕНЕ=21.59±2.48, Узраст-
ЖЕНЕ=22.92±2.89 година; ТВМУШКАРЦИ=191.99±8.34 
cm, TMМУШКАРЦИ=87.46±8.62 kg, БМИМУШКАРЦИ= 
23.73±1.92, УзрастМУШКАРЦИ= 23.21±2.45 годи-
на. Сви тестови су реализовани у Лабораторији 
за процену моторичких способности у Републич-
ком заводу за спорт, применом исте стандардизо-
ване процедуре, као и помоћу исте опреме. Сви 
испитаници активни спортисти су тестирани у 
сличном тренажном периоду, односно на почет-
ку главног предтакмичарског мезоциклуса, у од-
носу на своје спортове. На тај начин је извршена 
што приближнија унификација испитаника по тре-
нажном статусу, а ради што веће објективности 
добијених резултата тестирања.    
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Варијабле 
У истраживању је испитивано 11 индикато-

ра за процену изометријске експлозивне силе и то 
као 8 апсолутно и 3 релативно дефинисаних: 

Апсолутне вредности:

• Општа експлозивна мишићна сила опружача 
ногу као показатељ општег или базичног 
ни воа развијености експлозивне силе тј. 
експлозивности, добијена је на основу следеће 
процедуре (Zatsiorsky & Kraemer, 2006; Dopsaj 
et al., 2010):

RFDBASICLEGEXTISO = (FmaxLEGEXTISO / tFmaxLEGEXTISO) * 1000

Где: FmaxLEGEXTISO представља максималну 
вредност достигнуте изометријске силе 
опружача ногу, док  tFmaxLEGEXTISO представља 
време у ms потребно да се достигне 
максимална сила, изражено у N/s.

• Индикатор специфичне експлозивне мишићне 
силе опружача ногу или S gradijent силе 
опружача ногу, као показатељ специфичног 
нивоа развијености експлозивне силе тј. 
експлозивности, измерена на 50% od FmaxLEGEXTISO  
добијена је на основу следеће процедуре 
(Zatsiorsky & Kraemer, 2006; Ivanović et al., 
2009):

RFD50%LEGEXTISO = (F50%LEGEXTISO / tF50%LEGEXTISO) * 1000

Где: F50%LEGEXTISO представља вредност 
изометријске мишићне силе достигнуте на 
50% од FmaxLEGEXTISO, док tF50%LEGEXTISO представља 
време у ms потребно за достизање F50%LEGEXTISO, 
изражено у N/s.

• Индекс акцелерације или A gradijent измерена 
на 50–100% од FmaxLEGEXTISO добијена је на основу 
следеће процедуре (Zatsiorsky & Kraemer, 
2006):

RFD50-100%LEGEXTISO = (F50-100%LEGEXTISO/tF50-100%LEGEXTISO) * 1000

Где: F50-100%LEGEXTISO представља вредност 
изометријске мишићне силе достигнуте на 
50%–100% од FmaxLEGEXTISO, док tF50-100%LEGEXTISO 
представља време у ms потребно за достизање 
F50-100%LEGEXTISO, изражено у N/s.

• Индикатор специјалне експлозивне мишићне 
силе опружача ногу, као показатељ специјалног 
нивоа развијености експлозивне силе, 
измерена на 30% од FmaxLEGEXTISO добијена је на 
основу следеће процедуре:

RFD30%LEGEXTISO = (F30%LEGEXTISO/tF30%LEGEXTISO) * 1000

Где: F30%LEGEXTISO представља вредност 
изометријске мишићне силе достигнуте на 
30% од FmaxLEGEXTISO, док tF30%LEGEXTISO представља 
време у ms потребно за достизање F30%LEGEXTISO, 
изражено у N/s.

• Општи Индекс синергије, као критеријум за 
процену релације нивоа развијености експлозивне 
и максималне мишићне силе, изражено у 
индексним вредностима (Mirkov et al., 2004; 
Rajić et al., 2008):

IndexSNGBASIC = (RFDBASICLEGEXTISO/FmaxLEGEXTISO)

• Специфични Индекс синергије, као критеријум 
за процену релације нивоа развијености 
експлозивне и максималне мишићне силе на 
50% од FmaxLEGEXTISO, односно у зони испољавања 
S gradijenta, изражено у индексним вредностима 
(Ivanović et al., 2009):

IndexSNGSPEC = (RFD50% LEGEXTISO / F50% LEGEXTISO)

• Специјални Индекс синергије као критеријум 
за процену релације нивоа развијености 
експлозивне и максималне мишићне силе 
на 30% од FmaxLEGEXTISO, изражено у индексним 
вредностима (Ивановић и сар., 2009):

IndexSNGSPECIJ = (RFD30% LEGEXTISO / F30% LEGEXTISO)

• Коефицијент S/A gradijent представља однос 
вредности S gradijenta и A gradijenta добијен 
је на основу следеће процедуре, изражено у 
индексним вредностима:

Koef S/A gradijent = RFD50% LEGEXTISO /RFD50-100% LEGEXTISO

Релативизоване вредности:

• Релативизоване вредности опште експлозивне 
силе опружача ногу израчунате применом 
алометријске методе – RFDallomLEGEXTISO, 
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N-s/BM0.667 добијена на основу следеће 
процедуре (Vanderburgh et al., 1995; Jarić, 2002):

RFDallomLEGEXTISO = RFDBASICLEGEXTISO /BM0.667

Где: RFDallomLEGEXTISO представља релативизовану 
вредност опште експлозивности опружача ногу 
израчунате применом алометријске методе, 
изражена у N-s/BM0.667; RFDBASICLEGEXTISO је општа 
експлозивна сила опружача ногу у N/s; BM је 
телесна маса, у kg.

• Релативизоване вредности S gradijenta силе 
опружача ногу измерена на 50% од FmaxLEGEXTISO 
израчунате применом алометријске методе – 
RFDallomLEGEXTISO50%, изражене у N-s/BM0.667, добијене 
на основу следеће процедуре:

RFDallomLEGEXTISO50% = RFD50%LEGEXTISO/BM0.667

• Релативне вредности индикатора специјалне 
изометријске експлозивне силе опружача 
но гу достигнуте на 30% од FmaxLEGEXTISO 

израчунате применом алометријске методе – 
RFDallomLEGEXTISO%, у N-s/BM0.667 добијене су на 
основу следеће процедуре:

RFDallomLEGEXTISO30% = RFD30%LEGEXTISO/BM0.667

Поступак мерења
За процену контрактилних карактеристика 

изометријске мишићне силе опружача ногу (би-
латерално) коришћена је стандардизована опре-
ма, справа металне конструкције где је сила ме-
рена у седећем положају. Тестирање је реализо-
вано коришћењем посебно израђеног хардвер-
ско – софтверског система, M_S_NI CW UI 8.0, 
од стране Института Никола Тесла, Београд за 
потребе контроле и праћења тренираности спор-
тиста у Републичком заводу за спорт (Слика 1). 
Тензиометријска сонда је била повезана са чита-
чем силе (индикатором силе) повезаним са PC ра-
чунаром (Слика 1). 

Слика 1.   Апаратура за мерење максималне изометријске силе опружача ногу са припадајућом 
хардверско-софтверском опремом(а), тензиометријска сонда унутар платформе за стопала 
(б),читач силе са PC рачунаром (ц)

  

На основу употребљеног протокола тес-
тирања, испитаници су тестирање реализовали 
према следећој процедури: сви испитаници су 
били тестирани после 5 минута индивидуалног 
загревања, задатак испитаника је био да оства-
ре максималну мишићну силу у што краћем вре-
менском периоду у седећем положају (позиција 
гурања ногама). Тестирање је реализовано у 
изометријским условима напрезања и при углу 
натколенице и потколенице од 110–1200, односно 

при углу потколенице и стопала од 900. Испитаник 
је изводио тестовни покушај непосредно након 
звуч ног сигнала мериоца. Сваки испитаник је 
имао право на четири покушаја између којих 
је била пауза од минута. Резултат теста је ауто-
матски, помоћу коришћене тензиометријске сонде 
и припадајућег хардверско-софтверског система, 
бележен у посебну базу података, уз могућност 
прегледа записа F-t криве (Слика 2).
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Слика 2. Запис F-t криве

Статистичка обрада података
Основне мере централне тенденције и мере 

дисперзије резултата дефинисане су  по моћу: арит-
метичке средине (M), стандардне девијације (SD), 
коефицијента варијације (kV%), стандардне грешке 
аритметичке средине (SЕMean) и 95%-тни интервал 
поузданости средњих вред ности. Правилност 
дистрибуције варијабли проце њивана је помоћу 
показатеља степена „нагнутости“ резултата, тј. 
мере асиметрије (Skewness), а показатељ степена 
„закривљености“ резултата проценићемо мером 
спљоштености (Kurtosos). У циљу тестирања пра-
вилности дис трибуције података коришћен је 
Колмогоров – Смирнов тест. За израчунавање гене-
ралне разлике варијабилитета посматраних група 
у функцији коришћених индикатора је коришћена 
МАНОВА, док је за тестирање разлика између 
посматраних појединачних варијабли коришћен 
Студентов т тест за независне узорке (Hair et al., 
1998). Све статичке методе рађене су помоћу 
софтверских пакета: Microsoft ® Offi ce Excel 2003 и 
SPSS for Windows, Release 11.5.0 (Copyright © SPSS 
Inc., 1989-2002). 

РЕЗУЛТАТИ 

Дескриптивна статистика
Резултати дескриптивне статистике на 

нивоу целог узорка у односу на пол испитаника 
приказани су у Табели 1. На Графиконима 1-11, 
приказане су дистрибуције фреквенција за сваку 
варијаблу у односу на пол. 

Резултати Колмогоров -  Смирнов теста код 
субузорака мушкараца показали су да све варијабле 
имају правилну дистрибуцију, вредности КС налазе 
се у распону од p=0.142 за варијаблу Koef S/A 
gradijent до p=0.822 за варијаблу IndexSNGSPECIJ. 
Код субузорака жена резултати Kолмогоров - 
Смирнов теста показали су код пет варијабли 
одступање дистрибуције од нормалне расподеле и 
то:  Koef S/A gradijent p=0.013, RFD30%LegExtISO 
p=0.023, RFDallomLegExtISO30% p=0.027, 
IndexSNGSPEC p=0.019, IndexSNGSPECIJ 
p=0.013. Велику асиметричност удесно у односу 
на нормалну расподелу, манифестују позитивни 
предзнаци коефицијента асиметрије три варијабле 
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код испитаника мушког пола: RFD50%LegExtISO 
(Sk=1.404), RFDallomLegExtISO50% (Sk=1.364) 
и Koef S/A gradijent (Sk = 1.332), док код 
испитаника женског пола код варијабле Koef S/A 
gradijent (Sk = 1.985). Остале добијене позитивне 
вредности коефицијента асиметрије указују на 
малу и средњу асиметрију удесно. Проценом 
степена „закривљености“ резултата праћених 
контрактилних карактеристика екстензора ногу 

Табела 1. Дескриптивна статистика на нивоу целог узорка (N=71)

M±SD cV% SЕMean IntPouzMean Sk Ku KS (Z/p)

М
У
Ш
К
А
РЦ

И
 (N

=3
9)

RF DBASICLEGEXTISO 5672.39±3498.50 61.68 560.21 4538.29-6806.46 .858 .320 .838 .484

RFDallomLEGEXTISO 283.2708±165.8235 58.54 26.54 229.52-337.01 .784 .214 .843 .476

RFD50%LEGEXTISO 15812.92±10306.77 65.18 1650.39 12471.85-19153.99 1.404 4.916 .830 .496

RFD50-100%LEGEXTISO 3656.81±2462.62 67.34 394.32 2858.52-4455.08 1.268 1.526 .944 .335

RFDallomLEGEXTISO50% 798.1321±516.2806 64.69 82.66 630.76-965.48 1.364 4.579 .638 .810

Koef S/A gradijent 4.8754±3.1452 64.51 .49 3.85-5.88 1.332 1.463 1.150 .142

RFD30%LEGEXTISO 16070.26±11711.43 72.88 1875.32 12273.84-19866.67 .877 1.039 .751 .626

RFDallomLEGEXTISO30% 808.5864±580.2683 71.76 92.92 620.48-996.69 .801 .795 .635 .815

IndexSNGBASIC 1.5217±0.8005 52.59 .13 1.25-1.77 1.264 2.414 .839 .482

IndexSNGSPEC 8.6970±4.7672 54.81 .75 7.14-10.23 .709 1.357 .759 .612

IndexSNGSPECIJ 14.3972±9.0119 62.58 1.43 11.47-17.32 .368 -.305 .630 .822

Ж
Е
Н

 Е
 (N

=3
2)

RFDB ASICLEGEXTISO 2161.51±1089.12 50.39 192.52 1768.84-2554.16 .870 .820 .898 .395

RFDallomLEGEXTISO 127.8667±58.8416 46.02 10.39 106.64-149.07 .499 .053 .684 .738

RFD50%LEGEXTISO 9812.61±8991.12 91.63 1589.41 6570.97-13054.25 .993 -.228 1.238 .093

RFD50-100%LEGEXTISO 1351.17±630.42 46.66 111.43 1123.88-1578.46 .539 .236 .591 .875

RFDallomLEGEXTISO50% 573.4462±509.3403 88.82 90.04 389.79-757.07 .985 -.159 1.212 .106

Koef S/A gradijent 8.9384±11.3375 126.84 1.99 4.84-13.03 1.985 2.671 1.590 .013

RFD30%LEGEXTISO 9047.69±8990.03 99.36 1589.23 5806.43-12288.94 .861 -.717 1.493 .023

RFDallomLEGEXTISO30% 528.0834±514.3368 97.40 90.91 342.64-713.51 .868 -.660 1.468 .027

IndexSNGBASIC 0.9365±0.5166 55.16 .08 .74-1.11 1.042 .091 1.048 .222

IndexSNGSPEC 7.8195±6.2821 80.34 1.10 5.54-10.07 .499 -1.548 1.524 .019

IndexSNGSPECIJ 12.1087±10.9865 90.73 10.99 8.15-16.07 .566 -1.310 1.584 .013

вредности спљоштености (Ku) дистрибуција 
резултата већине варијабли не одступа значајно од 
нормалне дистрипуције. Код испитаника мушког 
пола три праћене варијабле имају високе вредности 
степена закривљености: RFD50%LegExtISO 
(Ku=4.916), RFDallomLegExtISO50% (Ku=4.579)  
и IndexSNGBASIC (Ku=2.414) а код испитаника 
женског пола Koef S/A gradijent (Ku=2.671)
(Табела 1).
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Средња вредност опште експлозивне силe 
опружача ногу RFDBASICLEGEXTISO на нивоу целог 
узорка код мушкараца износи 5672.39±3498.50 
N/s и код жена 2161.51±1089.12 N/s. Интервал 

поузданости средње вредности налази се на ни-
воу 4538.29-6806.46 N/s за мушкарце и 1768.84-
2554.16 N/s за жене (Табела 1, Графикон 1).

Графикон 1: Дистрибуција фреквенција RFDBASICLEGEXTISO мушкарци и жене

Измерена средња вредност RFD50%LEGEXTISO 
на нивоу целог узорка код мушкараца износи 
15812.92±10306.77 N/s и код жена 9812.61±8991.12 
N/s. Интервал поузданости средње вредности на-

лази се на нивоу 12471.85-19153.99 N/s за муш-
карце и 6570.97-13054.25 N/s за жене (Табела 1, 
Графикон 2). 

Графикон 2: Дистрибуција фреквенција RFD50%LEGEXTISO мушкарци и жене

Средња вредност RFD50-100%LEGEXTISO на 
ни воу целог узорка код мушкараца износи 
3656.81±2462.62N/s и код жена 1351.17±630.42N/s. 
Интервал поузданости средње вредности налази 

се на нивоу 2858.52-4455.08 N/s за мушкарце и 
1123.88-1578.46N/s за жене (Табела 1, Графикон 3).
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Графикон 3: Дистрибуција фреквенција RFD50-100%LEGEXTISO мушкарци и жене
 

Графикон 4: Дистрибуција фреквенција RFD30%LEGEXTISO мушкарци и жене

 

Средња вредност индикаторa специјалне 
изометријске експлозивне силе опружача ногу 
RFD30%LEGEXTISO на нивоу целог узорка код муш-
караца износи 16070.26±11711.43N/s и код жена 

9047.69±8990.03 N/s. интервал поузданости 
средње вредности налази се на нивоу 12273.84-
19866.67 N/s за мушкарце и 5806.43-12288.94 N/s 
за жене (Табела 1, Графикон 4).

Средња вредност општег индекса синер-
гије IndexSNGBASIC на нивоу целог узорка код 
мушкараца износи 1.5217±0.8005 и код жена 
0.9365±0.5166, у индексним вредностима. Интер-
вал поузданости средње вредности налази се на 
нивоу 1.25-1.77 за мушкарце и 0.74-1.11 за жене 
(Табела 1, Графикон 5). Средња вредност специ-

фичног индекса синергије IndexSNGSPEC на нивоу 
целог узорка код мушкараца износи 8.6970±4.7672 
и код жена 7.8195±6.2821, у индеxним вредности-
ма. Интервал поузданости средње вредности на-
лази се на нивоу 7.14-10.23 за мушкарце и 5.54-
10.07 за жене (Табела 1, Графикон 6).
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Графикон 5: Дистрибуција фреквенција IndexSNGBASIC мушкарци и жене

Графикон 6: Дистрибуција фреквенција IndexSNGSPEC мушкарци и жене

Средња вредност специјалног индекса си-
нергије IndexSNGSPECIJ на нивоу целог узорка код 
мушкараца износи 14.3972±9.0119 и код жена 
12.1087±10.9865, у индексним вредностима. Ин-
тервал поузданости средње вредности налази се 
на нивоу 11.47-17.32 за мушкарце и 8.15-16.07 за 
жене (Табела 1, Графикон 7).

Средња вредност коефицијента S/A гра-
дијента на нивоу целог узорка код мушкараца из-
носи 4.8754±3.1452 и код жена 8.9384±11.3375, у 
индексним вредностима. Интервал поузданости 
средње вредности налази се на нивоу 3.85-5.88 за 
мушкарце и 4.84-13.03 за жене (Табела 1, Графи-
кон 8).

Графикон 7: Дистрибуција фреквенција IndexSNGSPECIJ мушкарци и жене
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Средња вредност RFDallomLEGEXTISO на нивоу це-
лог узорка код мушкараца износи 283.2708±165.8235 
N-s/BM0.667 и код жена 127.8667±58.8416 N-s/BM0.667. 
Интервал поузданости средње вредности налази 
се на нивоу 229.52-337.01 N-s/BM0.667за мушкарце и 
106.64-149.07 N-s/BM0.667 за жене (Табела 1, Графикон 

9). Средња вредност RFDallomLEGEXTISO50% на нивоу целог 
узорка код мушкараца износи 798.1321±516.2806 N-s/
BM0.667 и код жена 573.4462±509.3403 N-s/BM0.667. Ин-
тервал поузданости средње вредности налази се на 
нивоу 630.76-965.48 N-s/BM0.667 за мушкарце и 389.79-
757.07 N-s/BM0.667 за жене (Табела 1, Графикон 10).

Графикон 8: Дистрибуција фреквенција Koef S/A gradijenta мушкарци и жене

Графикон 9: Дистрибуција фреквенција RFDallomLEGEXTISO мушкарци и жене

Средња вредност RFDallomLEGEXTISO30% код муш-
караца износи 808.5864±580.2683 N-s/BM0.667 и код 
жена 528.0834±514.3368 N-s/BM0.667. Интервал по-

узданости средње вредности налази се на нивоу 
620.48-996.69 N-s/BM0.667 за мушкарце и 342.64-
713.51 N-s/BM0.667 за жене (Табела 1, Графикон 11).

Графикон 10: Дистрибуција фреквенција RFDallomLEGEXTISO50%  мушкарци и жене
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Графикон 11: Дистрибуција фреквенција RFDallomLEGEXTISO30% мушкарци и жене

ваним варијаблама: код RFDBASICLEGEXTISO F=29.788, 
p=0.000; код RFD50%LEGEXTISO F=6.674, p=0.012; код 
IndexSNGBASIC F=12.731, p=0.001; код RFD30%LEGEXTISO 
F=7.750, p=0.007; код RFD50-100%LEGEXTISO F=26.558, 
p=0.000; kod RFDallomLEGEXTISO30% F=4.545, p=0.037; 
код RFDallomLEGEXTISO F=25.421, p=0.000; код Koef S/A 
gradijent F=4.592, p=0.036. 

Мултиваријантна анализа
Мултиваријантна статистичка анализа је ут-

врдила да између посматраних субузорака у одно-
су на пол постоји генерална статистички значајна 
разлика на нивоу Wilks Lambda 0.475, F=5.925, 
p=0.000. На парцијалном нивоу статистички 
значајне разлике утврђене су у следећим испити-

Табела 2:   Апсолутне и релативне разлике индикатора за процену RFDLEGEXTISO у односу на пол
Парцијалне разлике између посматраних варијабли у односу на пол

Индикатори Апсолутне разлике Релативне разлике % Значајност

RFDBASICLEGEXTISO 3510.88 N/s * 162.43 0.000
RFDallomLEGEXTISO 155.4041 N-s/BM0.667* 121.54 0.000
RFD50%LEGEXTISO 6000.31 N/s * 61.15 0.012
RFD50-100%LEGEXTISO 2305.64 N/s * 170.63 0.000
RFDallomLEGEXTISO50% 224.6859 N-s/BM0.667 39.17 0.071
Koef S/A gradijent -4.063 index * -45.45 0.036
RFD30%LEGEXTISO 7022.57 N/s * 77.62 0.007
RFDallomLEGEXTISO30% 280.503 N-s/BM0.667* 53.12 0.037
IndexSNGBASIC 0.5852 index * 62.49 0.001
IndexSNGSPEC 0.8775 index 11.21 0.506
IndexSNGSPECIJ 2.2885 index 18.89 0.338

У табели 2 приказане су апсолутне и рела-
тивне разлике индикатора за процену RFDLEGEXTISO 
у односу на пол испитаника. Резултати су показа-
ли да осим код варијабле Koef S/A gradijent (раз-
лика у индексним вредностима 4.063, 45.45%, 
p=0.036 у корист жена) веће средње вредности 
праћених индикатора су измерене код испита-
ника мушког пола и то: код RFDBASICLEGEXTISO раз-
лика 3510.88 N/s, 162.43%; код RFDallomLEGEXTISO 
разлика 155.4041 N-s/BM0.667, 121.54%; код 

RFD50%LEGEXTISO разлика 6000.31 N/s, 61.15%; код 
RFD50-100%LEGEXTISO разлика 2305.64 N/s, 170.63%; 
код RFDallomLEGEXTISO50% разлика 224.6859 N-s/BM0.667, 

39.17%; код RFD30%LEGEXTISO разлика 7022.57 N/s, 
77.62%; код RFDallomLEGEXTISO30% разлика 280.503 
N-s/BM0.667, 53.12%; код IndexSNGBASIC разлика 
у индексним вредностима 0.5852, 62.49%; код 
IndexSNGSPEC разлика у индексним вредностима 
0.8775, 11.21%; код IndexSNGSPECIJ разлика у ин-
дексним вредностима 2.2885, 18.89%.
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Графикон 12: Полни диморфизми код 
посматраних индикатора експлозивне 
изометријске силе екстензора ногу

У односу на полни диморфизам, при-
казани су коефицијенти односа и износе: код 
RFDBASICLEGEXTISO 0.3865; код RFD50%LEGEXTISO 0.6160; 
код RFD50-100%LEGEXTISO 0.3749; код RFD30%LEGEXTISO је 
0.5609; код IndexSNGBASIC 0.6154; код IndexSN-
GSPEC 0.8991; код IndexSNGSPECIJ 0.8410; код 
RFDallomLEGEXTISO 0.4578; код RFDallomLEGEXTISO50% 0.7125; 
код RFDallomLEGEXTISO30% 0.6501; код Koef S/A gradijent 
1.7466 (Графикон 12).

ДИСКУСИЈА

Осим код варијабле Koef S/A gradijent, резул-
тати свих испитиваних апсолутних и релативних 
индикатора за процену изометријске експлозивне 
силе екстензора ногу показују да су веће вредности 
измерене код испитаника мушког пола. Полне раз-
лике у површини попречног пресека мишића (ек-
стензори ногу - 25% мања код жена), у структури 
мишића (однос брзоконтрахујућих и спорокон-
трахујућих мишићних влакана), архитектури 
мишића, однос дужине влакана и површине физио-
лошког пресека (површина влакна типа II, 7700 
насу прот 4040 μm2), разлике у брзини нервне 
активације мишића, разлике скелетно мишићне 
масе (33.0 насупрот 21.0 kg, 38.4 насупрот 30.6%), и 
статистички значајна корелација мишићне снаге и 
попречног пресека мишића екстензора ногу су фак-
тори који имају утицај на испољавање мање 
мишићне силе код испитаника женског пола (Мiller 
et al.,1993; Janssen et al., 2000). Највеће разлике код 

посматраних индикатора изометријске експлозивне 
силе мишића опружача ногу измерене су код индек-
са акцелерације RFD50-100%LEGEXTISO и опште експло-
зивне силе опружача ногу RFDBASICLEGEXTISO (170.63% 
и 162.43%) док су најмање разлике забележене код 
специфичног индекса синергије (11.21%). У односу 
на просечне вредности апсолутно дефинисаних ин-
дикатора RFDLEGEXTISO испитаници женског пола су у 
просеку постигле 70.55% ниже вредности испити-
ваних индикатора у односу на мушкарце. Када по-
редимо просечне вредности релативно дефиниса-
них индикатора RFDLEGEXTISO испитанице женског 
пола су испољиле вредност алометријски 
парцијализоване експлозивне силе на нивоу 28.7%  
у односу на мушкарце, односно девојке су у просе-
ку за 71.55 % постигле ниже релативне вредности 
експлозивне силе. Уколико посматрамо вредности 
разлика апсолутних и релативних индикатора на ис-
тим нивоима испољавања експлозивне силе опру-
жача ногу веће разлике у односу на пол утврђене су 
код апсолутних вредности, што је и сасвим 
разумљиво с обзиром да је телесна маса субузорка 
женског пола мања у односу на мушкарце 
(68.25±7.78 кг и 87.46±8.62 кг). Већа телесна маса и 
већи телесно-масени индекс код мушкараца је чест 
разлог нижих разлика вредности релативних у од-
носу на апсолутне показатеља не само испољене ек-
сплозивне и максималне силе различитих мишићних 
група већ и снаге, издржљивости... Испитујући  
полне разлике анаеробног капацитета врхунских 
рвача применом Wingate теста, Возниак и сар. 
(Wozniak et al., 2004) су утврдили да је значајно већи 
ниво максималне анаеробне снаге, анаеробне снаге 
по кг телесне масе и по кг FFM измерен код 
мушкараца. Највеће разлике су утврђене код 
максималне анаеробне снаге, измерена снага жена 
је на нивоу 61.7 % измерене снаге мушкараца, док је 
у односу на релативизоване вредности анаеробне 
снаге, однос између жена и мушкараца био на нивоу 
75.4 и 85.6%. Добијене разлике, у измереним 
апсолутним и релативним вредностима индикатора 
за процену изометријске експлозивне силе опружача 
ногу, далеко су веће од разлика у функцији пола 
измерених вредности максималне силе различитих 
мишићних група. Просечне процентуалне 
вредности разлика у функцији пола апсолутне 
максималне силе раз личитих мишићних група, у 
истраживањима дос тупним у литератури, су на 
нивоу од отприлике 30% у корист мушког пола 
(Komi, & Karlsson, 1978; Hakkinen, 1991; Demura, 
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2003; Dopsaj et al., 2007), док су разлике утврђене у 
овом истраживању на нивоу опште изометријске 
експлозивне силе опружача ногу, као што је већ ре-
чено 162.43%. Истражујући разлике у функцији 
пола максималне силе ектензора ногу Коми и 
Карлсон (Komi, & Karlsson, 1978) су утврдили да 
су средње вредности максималне изометријске 
силе екстензора ногу девојака на нивоу од 80.3% 
измерене средње вредности код мушкараца 
(171.9±30.0 kp насупрот 214.2±54.5 kp), док је 
средња вредност времена потребног за достизање 
70% од максималне силе код девојака на нивоу од 
198.9% измерених средњих вредности код мушка-
раца (потребно је скоро 2 пута дуже време за 
достизање истог нивоа максималне силе, 
748.1±344.2 ms насупрот 376.3±255.7 ms). Слични 
резултати су добијени и у дефинисању полних ди-
морфизама различитих мишићних група код 
врхунских кошаркаша оба пола (Hakkinen, 1991). 
Коефицијент односа полног диморфизма макси-
малне силе екстензона ногу је на нивоу од 0.6955 
(за разлику од коефицијента односа полног димор-
физма опште експлозивне силе екстензора ногу 
RFDBASICLEGEXTISO 0.3865 у овом истраживању), мак-
сималне силе прегибача трупа је на нивоу 0.5240, 
максималне силе опружача трупа је на нивоу 
0.5860. У истом истраживању мушкарцима је тре-
бало знатно краће време за испољавање истог ни-
воа максималне силе него женама, поготово код 
виших вредности нивоа силе (за достизање нивоа 
силе од 2000 N мушкарцима је требало 93±24 ms а 
женама 331±191 ms). Дефинишући полни димор-
физам максималне силе стиска шаке утврђени 
коефицијенти односа су на приближно истом ни-
воу као и максималне силе  осталих мишићних 
група, за десну шаку 0.5922 и за леву 0.5829 (Dopsaj 
et al., 2007). Значај процене брзине развоја силе 
огледа се у чињеници да је време неопходно да се 
достигне одређени ниво силе у спортским или не-
ким свакодневним активностима понекад и од пре-
судне важности. Разлике у времену достизања 
одређеног нивоа силе су приметне и у функцији 
пола. Управо код резултата поменутих истраживања 
разлике у времену потребном за достизање 
одређеног нивоа силе биле су процентуално веће 
него разлике у испољеној максималној сили у од-
носу на пол. Самим тим, може се закључити да је и 
разлика достигнуте експлозивне силе у том вре-
менском периоду већа од разлика у измереним 
вредностима максималне силе у односу на пол. 

Дефинишући карактеристике општих и специ-
фичних показатеља експлозивне силе екстензора 
ногу добро тренираних од бојкашица које се так-
миче у Другој српској лиги, мерених у стојећој 
позицији, Rajić et. all (2008) добили су средње 
вредности општег индекса синергије екстензора 
ногу IndexSNGBASIC=0.7598, у индексним 
вредностима. Уколико упоредимо резултате овог 
истраживања и добијене вредности нашег 
истраживања вредности разлика се налазе на ни-
воу од 18.87% или 0.1767 суфицита за субузорак 
жена и 100.28% или 0.7619 суфицита за субузорак 
мушког пола. Поред тога, резултати истог 
истраживања показују да вредности експлозивне 
силе екстензора ногу измерене код испитаница на 
нивоима 100 ms, 180 ms, 250 ms као и на нивоу 
50% од максималне силе значајно превазилазе 
добијене вредности опште експлозивне силе (око 
четири пута су веће). Реализација специфичних 
скакачких техника у одбојци производи већу мак-
сималну силу, вертикалну акцелерацију и 
складиштење еластичне енергије мишића екстен-
зора ногу током контрактилног потенцијала пре-
лазног режима мишићне контракције, односно 
контрактилног потенцијала сила који се може ре-
ализовати у временском интервалу од 250 ms. Под 
утицајем специфичних тренажних активности у 
тренажном процесу врхунских спортиста, могуће 
је побољшавати брзину и стартно убрзање, као и 
физичке карактеристике које се ослањају на ек-
сплозивну силу и снажну реакцију ногу при од-
скоку, спринту, продукцији максималне силе, као 
и времена потребног за достизање максималне 
силе (Rajić at al., 2004; Zatsiorsky & Kraemer, 2006; 
Rajić at al., 2008). На тај начин, таквим тренажним 
активностима може се повећати брзина покрета 
експлозивно – реактивног типа, повећава се 
мишићна сила у временским интервалима од 100 
ms до 200 ms са тенденцијом померања криве 
силе-време према пику од 100 ms, значајно се 
редукује време потребно за достизање специфич-
ног нивоа силе и максималне силе. Ове резултате 
потврђују и резултати нашег истраживања, на су-
бузорку женског пола индикатор специфичне 
изометријске силе опружача ногу 4.53 пута прева-
зилази добијене вредности опште експлозивне 
силе, док код субузорка мушког пола 2.78 пута (Та-
бела 1). У циљу дефинисања полног диморфизма 
опште изометријске експлозивне силе стиска шаке, 
резултати су показали да код свих посматраних, 



59

Ивановић Ј, и др. Полни диморфизам код различитих индикатора... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (1): 46-61

како апсолутних тако и релативних карактеристи-
ка, статистички значајно веће средње вредности су 
измерене код здравих и добро тренираних студена-
та Криминалистичко полицијске академије муш-
ког пола (Dopsaj et al., 2009б). Коефицијенти одно-
са полног диморфизма код испитиваних каракте-
ристика опште експлозивне силе стиска шаке кре-
тали су се на нивоу од 0.5228 за варијаблу 
RFDBASICLHG (експлозивна сила стиска шаке леве 
руке) до 0.8474 за варијаблу RFDNd/DoHG (функ-
ционални диморфизам). Резултати претходног 
истраживања (Ivanović et al., 2009) су показали да 
су значајно највеће средње вредности испитива-
них општих и специфичних карактеристика ек-
сплозивне силе екстензора ногу измерене код 
врхунско тренираних одбојкашица у односу на 
неспецифичне и нетрениране особе. Вредности 
стандардизованих разлика између посматраних 
варијабли различито тренираних популација на-
лазили су се између 10731.65 N/s односно 338.32% 
(неспецифично трениране спортискиње) за вари-
јаблу RFD50%LEGEXTISO до 0.2472 (индексна вредност) 
односно 31.61% (нетренирана група) за варијаблу 
IndexSNGBASIC дефицита у односу на врхунско 
трениране одбојкашице. Не изненађује чињеница 
да управо код датих спортиста, где се адаптација 
најинтензивније дешава на нивоу силе или снаге 
постоји значајна повезаност спортске гране и про-
дукције мишићне силе екстензора ногу у од носу на 
неспецифично трениране и нетрениране популације. 
Код спортова у којима су најчешћи елементи 
различите врсте скокова, учешће миши ћа екстензора 
ногу је од изузетног значаја. Разли чити типови 
тренинга и значајна улога мишића екстензора ногу 
код одбојкашица допринели су специфичној 
адаптацији која је резултирала већом експлозивном 
силом, односно односа између RFD и максималне 
силе на различитим нивоима испо љавања силе 

мишића екстензора ногу врхунских одбојкашица у 
односу на неспецифично трениране популације. У 
односу на узорак испитаница овог истраживања, 
вредности стандардизованих разлика налазе се 
између 0.0927 или 9.27% за ва ријаблу IndexSNGBASIC 
и 4091.07 N/s, односно 59.09% дефицита у односу 
на врхунско трениране одбојкашице.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду дефинисане су разлике инди-
катора за процену експлозивне изометријске силе 
мишића екстензора ногу (RFDLEGEXTISO) у односу на 
пол.

Мултиваријантна статистичка анализа је ут-
врдила да између посматраних субузорака испита-
ника у односу на пол постоји генерална статистич-
ки значајна разлика свих испитиваних контрактил-
них карактеристика на нивоу Wilks Lambda 0.475, 
F=5.925, p=0.000. Сем код варијабле Koef S/A 
gradijent, резултати свих испитиваних апсолутних 
и релативизованих индикатора показују да су веће 
вредности измерене код испитаника мушког пола. 
Највећа разлика измерена је код RFD50-100%LEGEXTISO 
(170.63%), а најмања код IndexSNGSPEC (11.21%). 

У односу на посматране контрактилне ка-
рактеристике, код посматраних апсолутно де-
финисаних индикатора за процену изометријске 
експлозивне силе полни диморфизам је био на 
нивоу од -0.7466 за Koef S/A gradijent до 0.6251 
за RFD50-100%LEGEXTISO, док је код посматраних ре-
лативизованих индикатора био на нивоу од 0.2875 
за RFDallomLEGEXTISO30% до 0.5422 за RFDallomLEGEXTISO. 
Статистички значајне разлике нису утврђене код 
варијабли RFDallomLEGEXTISO50%, IndexSNGSPEC и In-
dexSNGSPECIJ. 
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