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Сажетак
На узорку од 234 дечака седмог и осмог разреда основних школа на подручју града Сомбора, извршена је процена телесног 
састава, коришћењем индекса телесне композиције (body mass index) и методе по Матејки. На основу процењених вредности 
масне компоненте, методом по Матејки, испитаници су, према препоруци McCarthy и сарадника, сврстани у категорије у односу 
на узраст. На основу вредности индекса телесне композиције, такође у зависности од узраста, сврстани су у категорије према 
IOTF стандардима, које су утврдили Cole и сарадници. Утврђена је значајна разлика у броју испитаника сврстаних у категорију 
са прекомерном телесном масом и категорију гојазних у корист веће осетљивости методе по Матејки. С обзиром да се за обе 
категорије препоручује медицински надзор, резултати истраживања дају предност процени телесног састава методом по Матејки 
и поред знатно компликованије методологије. 
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УВОД

Гојазност код деце и адолесцената у све-
ту поприма размере епидемије. Сматра се наj-
распрострањенијом болешћу деце у већини зема-
ља, а нарочито у развијеним земљама (Reilly,  
2006). Прекомерна тежина и гојазност у дечјем 
и нарочито у адолесцентском узрасту, остају и 
у зрелом добу. Такође се сматрају фактором ри-
зика за настанак кардио-васкуларних обољења, 
дијабетеса, астме, као и неких социопсихолошких 
поремећаја у зрелом и старијем добу (Freedman at 
al., 2007; Reillly at al., 2003).

Процена телесне композиције деце и адо-
лесцената омогућава праћење њиховог раста и 
развоја у циљу утврђивања правилности, односно 
откривања поремећаја или ризика од поремећаја, 
на основу степена одступања од вредности пре-
поручених за дати узраст. Дугогодишњим истра-
живањима утврђени су стандарди раста и развоја, 
који се по потреби допуњују или модификују у од-
носу на расне, националне и друге карактеристике. 
Међу највише коришћеним данас су међународни 
стандарди Светске здравствене организације 
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(WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 
2006), национални стандарди Центра за контро-
лу и превенцију болести Сједињених Америч-
ких Држава (Ogden at al., 2002) и међународни 
стандарди „International obesity taskforce“ (IOTF) 
- стручног тела Међународне асоцијације за 
проучавање гојазности, које су препоручили Кол   
и сарадници (Cole at al., 2000).

У недостатку услова за прецизно утвр-
ђивање телесне композиције (магнетна резонан-
ца, компјутерска томографија, апсорпција икс-
зрака), користе се методе процене засноване на 
односу телесне масе према телесној висини, од-
носно индексу телесне масе  и методе засноване 
на мерењу дебљине кожних набора.

Захваљујући највише једноставности, ин-
декс телесне масе (Body mass index-BMI), по-
знат и као Quetlet-ов индекс је метода детекције 
гојазности широко распрострањена у свету и 
прихваћена од референтних организација, какве 
су Светска здравствена организација (World Health 
Organization-WHО) и Међународна асоцијација за 
проучавање гојазности (International association 
for the study of obesity-IASO). Недостатак ин-
декса телесне масе је у томе што је заснован на 
целокупној телесној маси, тако да у категорију 
особа са прекомерном телесном масом могу 
би ти сврстане и особе са великим процен-
том мишића, а нормалним процентом масти. 
Осим тога, истраживања показују недовољну 
осетљивост ове методе у откривању ризика од на-
станка гојазности, па чак и већ настале гојазности 
(Malina & Katzmarzyk, 1999).

Метода по Матеjки има дугу традицију и 
омогућава процену количине коштаног, мишићног 
и масног ткива у телесној композицији, тако да се 
гојазност детектује на основу количине, односно 
процента масног ткива (Еремија, 1997).

На основу резултата студије којом је 
обухваћен узорак од 1116 дечака беле расе, узра-
ста 5 до 18.5 година, Мек Карти и сарадници 
(McCarthy at al., 2006) су сачинили референтну 
табелу за одређивање граница нормалне и пре-
комерне количине масног ткива, као и границе 
гојазности по узрастима, на основу процењене ко-
личине масног ткива.

Коришћењем IOTF стандарда које су пред-
ложили Кол и сарадници (Cole at al., 2000) и рефе-

рентне табеле Мек Картија и сарадника (McCarthy 
at al., 2006), дечаци старијих разреда пет основ-
них школа у Сомбору су на основу индекса теле-
сне масе и процента масног ткива, одређеног ме-
тодом по Матејки, сврстани у категорије, како би 
се утврдило колико њих има прекомерну телесну 
масу, а колико их је гојазно.

МЕТОД

Ток и поступци истраживања

Истраживање је спроведено у мају 2008. 
године, на узорку од 234 дечака седмог и осмог 
разреда у пет основних школа у Сомбору, што је 
више од две трећине целокупне популације деча-
ка овог узраста у том граду. Поред телесне виси-
не и масе, мерене су антропометријске димензије 
за процену телесног састава методом по Матејки:
• дијаметри зглоба ручја, лакта, колена и скочног 

зглоба;
• обими надлакта, подлакта, натколена и пот-

колена;
• дебљине кожних набора надлакта, подлакта, 

натколена, потколена, груди и трбуха.

Висина тела (ТВ), дијаметри зглобо-
ва, обими и дебљине кожних набора, мерени су 
прецизношћу од 0.1 цм. Маса тела (ТМ) је мерена 
прецизношћу од 0.1 кг.

На основу ових варијабли, рачунски су, ме-
тодом по Матејки, добијене и изражене у процен-
тима, вредности коштане (О%), мишићне (М%) 
и масне (Д%) компоненте телесне композиције. 
У односу на узраст, испитаници су по процен-
ту масти сврстани у категорије, према препору-
ци McCarthy и сарадника (табела 1). Вредно-
сти испод 85-ог перцентила за дати узраст, са 
доњом границом на другом перцентилу, сматрају 
се нормалним. Вредности од 85-ог перцентила, 
укључујући и 85-и перцентил, па до 95-ог пер-
центила су границе прекомерног процента мас-
ног ткива. Вредности на нивоу 95-ог перцентила 
и више, поистовећују се са гојазношћу (табела 1).
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Табела 1   Број и проценат ученика сврстаних у категорије на основу процената масног ткива по Мек 
Картију и сарадницима (McCarthy at al., 2006)

Разред Категорије по перцентилима Д% Учесталост
(број испитаника) Проценат Кумулативни 

проценат

7 (14 г) П<2         Д% испод нормалног <10,9 2 1,7 1,7

 П2-85     Нормалан Д% 10,9-21,3 61 51,7 53,4

 П85-95   Прекомеран Д% 21,3-25,9 18 15,2 68,6

 П>95      Гојазност >25,9 37 31,4 100

 Укупно 118 100  

8 (15 г) П<2         Д% испод нормалног <10,4

 П2-85     Нормалан Д% 10,4-20,7 61 52,6 52,6

 П85-95   Прекомеран Д% 20,7-25 18 15,5 68,1

 П>95       Гојазност >25 37 31,9 100

 Укупно 116 100  

На основу телесне масе и висине, израчунат 
је индекс телесне масе (BMI) за сваког испитани-
ка према формули:

BMI = телесна маса (у кг)/телесна висина (у м2).

У односу на узраст, за сваког испитаника је 
на основу индекса телесне масе одређена перцен-
тилна вредност према IOTF стандардима, које су 

утврдили Кол и сарадници (Cole at al., 2000). Пре-
ма овим стандардима, вредности индекса теле-
сне масе испод 85-ог перцентила за дати узраст, 
сматрају се нормалним. Вредности од 85-ог пер-
центила, укључујући и 85-и перцентил, па до 
95-ог перцентила су границе прекомерне теле-
сне масе. Вредности на нивоу 95-ог перцентила 
и више, поистовећују се са гојазношћу (табела 2).

Табела 2   Број и проценат ученика сврстаних у категорије на основу перцентилних вредности BMI по 
IOTF стандарду

Разред
IOTF стандард

Фреквенција Проценат Кумулативни
проценатКатегорија Перцентили

VII Нормална ТМ П<85 94 79,7 79,7

 Прекомерна ТМ П85-95 15 12,7 92,4

 Гојазност П>95 9 7,6 100,0

 Укупно 118 100,0  

VIII Нормална ТМ П<85 93 80,2 80,2

 Прекомерна ТМ П85-95 20 17,2 97,4

 Гојазност П>95 3 2,6 100,0

  Укупно 116 100,0  



8

Мацура M, и сар. Разлике примењених метода... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (2): 5-13

лу и превенцију болести Сједињених Америч-
ких Држава за телесну масу. Ученици оба разре-
да имају више вредности телесне висине и масе 
на свим нивоима у односу на наведене стандар-
де. Разлике, релативизоване у односу на вредно-
сти наведених стандарда, веће су за телесну масу.

Обрада података

Подаци су обрађени стандардним процеду-
рама дескриптивне статистике и представљени 
аритметичком средином, стандардном девија-
цијом, коефицијентом варијабилности и интер-
валом поузданости процене аритметичке сре-
дине популације на нивоу вероватноће од 95%. 
Нормалност дистрибуције фреквенција прове-
рена је Колмогоров-Смирнов тестом. С обзи-
ром да су само телесна висина и мишићна ком-
понента телесног састава показали нормалну 
дистрибуцију фреквенција у оба субузорка, за ком-
паративну статистику су одабране одговарајуће 
непараметријске статистичке процедуре.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 3 дати су основни дескриптивни 
показатељи измерених вредности телесне висине 
и масе и израчунатих вредности индекса телесне 
масе, као и процента масне, мишићне и коштане 
компоненте телесног састава ученика седмог и 
осмог разреда појединачно. Истовремено су дати 
и резултати теста нормалности расподеле учеста-
лости, из којих се може видети да једино телесна 
висина и мишићна компонента телесног састава 
показују нормалну расподелу учесталости резул-
тата у оба субузорка. 

Табела 3   Дескриптивни показатељи измерених вредности телесне висине и масе и израчунатих 
вредности индекса телесне масе, као и процента масне, мишићне и коштане компоненте 
телесног састава ученика седмог и осмог разреда.

Разред  Мин Макс Ср.
вред Ст. Дев KВ ИП (95%) Колмогоров-Смирнов

VII ТВ 143,0 186,8 167,9 9,1 0,05 166,3-169,6 0,07 0,200

ТМ 27,5 111,4 58,9 15,3 0,26 56,1-61,7 0,13 0,000***

BMI 13,4 37,1 20,7 4,5 0,22 19,9-21,5 0,16 0,000***

Д% 10,3 58,9 24,2 11,1 0,46 22,2-26,3 0,15 0,000***

М% 23,0 58,1 40,6 6,9 0,17 39,4-41,9 0,06 0,200

О% 13,2 28,4 21,7 3,1 0,14 21,2-22,3 0,11 0,001***

VIII ТВ 154,6 193,0 174,9 7,8 0,04 173,5-176,3 0,05 0,200

ТМ 35,3 118,0 63,5 13,3 0,21 61,1-66,0 0,08 0,095

BMI 14,0 33,1 20,7 3,4 0,16 20,0-21,3 0,11 0,002**

Д% 11,4 53,1 22,9 8,9 0,39 21,3-24,6 0,14 0,000***

М% 23,1 54,3 38,6 5,6 0,15 37,6-39,6 0,05 0,200

О% 14,1 28,0 21,4 2,8 0,13 20,8-21,9 0,07 0,200

КВ-коефицијент варијабилности, ИП-интервал пузданости процене средње вредности популације
BMI (body mass index) – индекс телесне масе

У табели 4 су вредности телесне виси-
не и масе ученика на нивоу трећег, педесетог 
(медијана) и деведесет седмог перцентила по 
субузорцима, упоређене са вредностима на ис-
тим нивоима међународног стандарда Светске 
здравствене организације за телесну висину, од-
носно националног стандарда Центра за контро-
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и Придаловој (2002), вредности процената ми-
шићне компоненте за дечаке узраста 13 до 16 го-
дина, мерене методом по Матејки износе 35.9 до 
42.7%. Вредности процената мишићне компонен-
те за дечаке узраста 13.5 и 15 година, према Ма-
лини и сарадницима (Malina at al., 2004), износе 
50.2%, односно 50.3%.

Просечне вредности за проценат кошта-
не компоненте износе 21.7% код ученика сед-
мог и 21.4% код ученика осмог разреда. Младе-
нова и Николова (9) су утврдиле вредности од 
21,7% до 22% код дечака истог узраста. Риге-
рова и Придалова (2002), су утврдиле вредно-
сти од 20.2 код тринаестгодишњих и 21.2% код 
дванаестгодишњих дечака.

Ученици седмог и осмог разреда значајно 
се разликују по телесној висини и маси, које су 
веће код старијих ученика. Значајно се разликују 
и по процентима мишићне компоненте, који су 
већи код ученика седмог разреда. Разлика у ин-
дексу телесне масе и проценту масне компонен-
те није значајна, а проценат масне компонен-
те је такође нешто виши код ученика седмог раз-
реда. У процентима коштане компоненте такође 
нема значајних разлика, а вредности су и у овом 
случају више код ученика седмог разреда (табе-
ла 5).

Табела 4   Вредности телесне висине и масе ученика на нивоу трећег, педесетог и деведест седмог 
перцентила, упоређене са одговарајућим референтним вредностима.

Телесна висина (цм)

Перцентили VII р WHO14 Разл (%) VIII р WHO15 Разл (%)

3. 150 148,7 0,9 159,3 154,3 3,2

50. 169 163,2 3,6 175,7 169 4,0

97. 183,9 177,6 3,5 188,8 183,6 2,8

Телесна маса (кг)

VII р CDC Разл 
(%) VIII р CDC Разл 

(%)

3. 39,6 37,1 6,7 41,8 41,5 0,7

50. 56,4 51,2 10,2 61,9 56,5 9,6

97. 100,8 77 30,9 89,7 83,2 7,8

     WHO-World health organization (Светска здравствена организација)
     CDC-Center for disease controle (Центар за контролу болести)

Према границама нормалних и прекомерних 
вредности масне компоненте по узрасту, које су 
препоручили Мек Карти и сарадници (McCarthy 
at al., 2006), 18 ученика (15.3%) седмог разреда и 
18 ученика (15.5%) осмог разреда има прекомерне 
вредности масне компоненте одређене методом 
по Матејки (табела 3). У категорију гојазних, пре-
ма истом критеријуму, спада 37 ученика (31,4%) 
седмог и 37 ученика (31.9%) осмог разреда.

Према међународним стандардима за вред-
ности индекса телесне масе („IOTF“ стандарди) 
које су предложили Кол и сарадници (Cole at al., 
2000), 15 ученика седмог (12.7%) и 20 ученика 
осмог разреда (17.2%) има прекомерну телесну 
масу. Према истим стандардима, 9 ученика сед-
мог (7.6%) и 3 ученика (2.6%) осмог разреда спа-
да у категорију гојазних (табела 2).

Средња вредност процената мишићне ком-
поненте ученика седмог разреда износи 40.6%, а 
код ученика осмог разреда 38.6% (табела 1). Мла-
денова и Николова (2005) су методом по Матејки 
утврдиле вредности од 44.7% до 45.2% мишићне 
компоненте у телесној композицији дечака узра-
ста 14 до 15 година, нормалног индекса телесне 
масе према IOTF стандарду. Према Ригеровој 
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не компоненте према Мек Картиjу и сарадницимa 
(McCarthy at al., 2006). То, према резултатима 
истраживања, чини ове методе значајно различи-
тим по осетљивости у детекцији прекомерне те-
лесне масе, односно масне компоненте телесне 
композиције, без обзира на узраст испитаника 
(табела 7). 

Табела 5   Резултати Mann-Whitney теста значајности разлика у телесној висини и маси, индексу телесне 
масе и проценту масног, мишићног и коштаног ткива између ученика седмог и осмог разреда

 ТВ ТМ BMI Д% М% О%

Ср. ранг VII р. 92,3 103,7 114,3 119,1 129,3 124,6

Ср. ранг VIII р. 143,1 131,6 120,7 115,9 105,5 110,3

Mann-Whitney U 3870,0 5209,5 6468,0 6652,5 5449,5 6006,5

Wilcoxon W 10891,0 12230,5 13489,0 13438,5 12235,5 12792,5

Z -5,744 -3,157 -,726 -,370 -2,693 -1,618

p ,000*** ,002** ,468 ,711 ,007** ,106

По проценту гојазних испитаника и испи-
таника са прекомерном телесном масом, сврста-
них у категорије по препоруци Мек Картиja и 
сарадникa (McCarthy at al., 2006) на основу про-
цената масне компоненте одређених методом по 
Матејки, субузорци се не разликују значајно (та-
бела 6), што се може видети и према вредности-
ма у табели 3.

По IOTF стандардима за вредности индек-
са телесне масе у односу на узраст, субузорци се 
значајно разликују по проценту гојазних испи-
таника и испитаника са прекомерном телесном 
масом (табела 6). Разлика међу субузорцима по 
броју испитаника са вредностима индекса теле-
сне масе испод границе прекомерних је минимал-
на (табела 2).

Табела 6   Резултати χ² теста значајности разлика у проценту гојазних испитаника и испитаника са 
прекомерном телесном масом између ученика седмог и осмог разреда

По McCarthy По IOTF стандардима

оч-устVIIр оч-устVIIIр оч-устVIIр оч-устVIIIр

χ² 0,011 0,011 0,004 5,975

df 2 2 2 2

p 0,995 0,995 0,998 0,050*

оч-очекивана фреквенција; устVIIр-установљена фреквенција за седми разред; 
устVIIIр-установљена фреквенција за осми разред

Само два испитаника седмог разреда су по 
IOTF стандардима сврстана у вишу категорију 
него на основу вредности масне компоненте по 
препоруци Мек Картиja и сарадникa (McCarthy 
at al., 2006). Остали испитаници у оба разре-
да су или сврстани у исту категорију или су у 
вишу категорију сврстани по вредностима мас-
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Табела 7   Резултати теста значајности разлика 
две примењене методе у броју 
испитаника сврстаних у категорије по 
телесном саставу

Sign test (по McCarthy – по IOTF стандардима)

VII р VIII р

Негативних разлика 2 0

Позитивних разлика 45 49

Једнаких 71 67

Укупно 118 116

Z -6,126 -6,857

p 0,000 0,000

ДИСКУСИЈА

Разлике у телесној висини наших испи-
таника у односу на стандарде Светске здрав-
ствене организације се, према нашим подаци-
ма не могу објаснити. Може се само претпоста-
вити да се узроци тих разлика крију у одликама 
становништва Сомбора, у евентуалном ранијем 
сазревању испитаника или неким другим факто-
рима. У прилог првом мишљењу иде чињеница да 
добар део становништва Војводине, па и Сомбо-
ра, чине досељеници из динарских крајева, за које 
се зна да су највиши становници Европе (Pineau 
at al., 2005). С друге стране, раније сазревање као 
узрок разлика у телесној висини, било би праћено 
повољнијим односом телесне масе према виси-
ни, што у нашем узорку није случај. Управо веће 
разлике вредности телесне масе наших испитани-
ка релативизоване у односу на стандарде Центра 
за контролу и превенцију болести САД, када се 
упореде са разликама у телесној висини (табела 
2), условљавају и неповољније вредности индек-
са телесне масе.

Проценат коштаног ткива је у распону нор-
малног за узраст испитаника, што је и очекивано, 

с обзиром да је развој коштаног ткива у највећој 
мери под утицајем генотипа и да се промене на 
коштаном ткиву услед адаптације на евентуална 
повећана оптерећења само делимично огледају у 
повећању волумена и густине коштаног ткива. 

Проценат мишића је у распону просечних 
вредности за дечаке неспортисте овог узраста, 
а према неким подацима и нижи. То искључује 
могућност да су више вредности индекса теле-
сне масе условљене већом мишићном масом, од-
носно, указује на већи проценат масти као узрок 
повећаних вредности индекса телесне масе код 
20.1% испитаника.

Ученици седмог и осмог разреда се зна-
чајно разликују по телесној висини и маси, као 
и по проценту мишићне компоненте телесног са-
става, с тим што је проценат мишића, супротно 
очекивањима већи код ученика седмог разреда. 
По проценту коштаног и масног ткива, субузор-
ци се не разликују значајно. Није нађена разли-
ка ни у броју, односно проценту ученика сврста-
них у категорије на основу процента масти, по 
препоруци Мек Картија и сарадника (McCarthy 
at al., 2006). Проценат сврстаних у категорије са 
нормалним и прекомерним процентом масти и 
категорију гојазних скоро је идентичан по раз-
редима. С обзиром да су се испитаници у вре-
ме мерења налазили у узрасту који, по Малини 
и сарадницима (malina at al., 2004) карактерише 
најбржи прираст телесне висине, идентичан про-
ценат масног ткива по разредима указује на вели-
ку вероватноћу да испитаници задрже исти про-
ценат масног ткива и у зрелом и старијем добу.

Број, односно проценат ученика сврста-
них у категорију са прекомерном телесном ма-
сом и категорију гојазних по IOTF стандарди-
ма, разликује се по разредима, дајући нешто 
повољнију слику пре свега због мањег процен-
та сврстаних у категорију гојазних у субузор-
ку старијих дечака. На основу тога би се могло 
претпоставити да ће се током раста и развоја ис-
питаника однос телесне масе према висини код 
гојазних променити на боље, ка нижим вредности-
ма. Међутим, IOTF стандарди су у нашем узорку 
показали значајно мању осетљивост у детекцији 
прекомерне телесне масе и гојазности од процене 
телесне композиције методом по Матејки.
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ЗАКЉУЧАК

Свакако би једна од поузданијих метода 
процене телесне композиције дала и поузданије 
податке, али у овом случају би избор методе на 
основу које се испитаници сврставају у категорију 
гојазних, требао пасти на методу по Матејки. 
Гојазност у адолесцентском добу праћена је 
повећањем ризика од настанка кардио васкулар-
них болести, дијабетеса и других обољења (Reilly 
и сарадници, 2003), због чега се овим особама 

препоручује редовна лекарска контрола (Himes 
и Dietz, 1994). Применом мање осетљиве мето-
де детекције гојазности, одређени проценат адо-
лесцената би могао бити изостављен из програма 
контроле и превенције наведених болести.

Метода детекције гојазности према индексу 
телесне масе, која се у последње време све чешће 
користи, морала би да постане предмет једне 
озбиљне анализе, јер постоји вероватноћа да, бар 
када је у питању популација адолесцената на на-
шим просторима, не показује задовољавајућу 
осетљивост у откривању гојазности.
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