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може бити битна компонента бављења физич-
ком активношћу.

Компонента физичке активности која пос тоји 
у већини спортова је посебно значајна за прe вен цију 
болести и инвалидитета. Стил живота у коме се 
редовно упражњава физичка активност обезбеђује 
значајне здравствено повољне ефекте. Потенцијалне 
специфичне користи редовне физичке активно-
сти укључују повећање снаге и издржљивости, 
побољшање флексибилности и осећаја здравља и 
бољег квалитета живота. Редовна физичка актив-
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УВОД 

Спорт је свака активност или вежба ко-
ја пружа уживање или разоноду. Појединци 
учествују у спортским активностима из разли-
читих разлога и на различитим нивоима спорт-
ског такмичења. Мотивација за успех може бити 
јако различита код рекреативних и професионал-
них учесника у спорту. Ипак, потенцијална ко-
рист учествовања у спортским активностима 
умно гоме превазилази непосредни резултат као 
што је победа на такмичењу. Без обзира на ниво 
учествовања, одржавање и унапређење  здравља 
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ност може смањити хипертензију, побољшати 
функционалну способност кардиоваскуларног си-
стема, смањити проце нат телесних масти и по-
бољшати липидни статус.

Стил живота у коме се редовно упражњава 
физичка активност помаже у превенцији кардио-
васкуларних болести, остопорозе и многих других 
патолошких стања (Мујовић, 2010). Физичка ак-
тивност може помоћи и у успоравању прогресије 
болести као што су дијабетес и хипертензија. 
Такође може смањити инвалидност која прати 
многе од ових болести. 

Физичка активност може бити посебно 
значајна за особе са оштећењем здравља које је 
узроковано болестима или траумом. Она може 
спречити појаву секундарних компликација бо-
лести или стања која су узроковала оштећење 
здравља. Физичка активност може помоћи у 
побољшању преосталих функција.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
ВЕЖБАЊА 

У покушају да редефинише свој стил жи-
вота и да у њега укључи спортску активност, 
појединац прво мора да дефинише циљеве свог 
програма. Физичка активност може изазвати мно-
ге корисне ефекте укључујући побољшање функ-
ционалне способности кардиоваскуларног систе-
ма, смањење процента масти у структури тела, 
повећање снаге, побољшање издржљивости и 
већу флексибилност. Редовна физичка актив-
ност може довести до побољшања толеранције на 
услове повишене спољашње температуре и може 
помоћи у смањењу ефеката свакодневног стреса. 

Програм физичке активности треба да буде 
дизајниран према циљевима који су постављени. 
На пример, програм који побољшава кардиова-
скуларну издржљивост је сасвим различит од 
онога који побољшава снагу мишића. Смањење 
процента телесних масти такође захтева посебан 
програм. Ентузијасти су обично заинтересовани 
за вишеструко позитивне резултате. Одговарајући 
вишенаменски програм може остварити ове 
циљеве (Стојиљковић, и сар., 2010). Овакав про-
грам треба континуирано пратити, како не би био 
ни један од постављених циљева током примене 
вишенаменског програма занемарен. 

САСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА 
ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ 
ТОКОМ ЖИВОТА 

Физиолози, физијатри и тренери су једини 
квалификовани да помогну спортисти у стицању 
кондиције применом редовног вежбања. Знања 
која се односе на анатомију и физиологију кости 
и мишића, здравствено корисне ефекте физичке 
активности и друге модалитете, омогућавају овом 
стручном тиму да заједно креирају одговарајуће 
програме физичке активности. „Преписивање“ 
физичке активности је слично преписивању лека: 
и једно и друго треба да буде прилагођено спец-
ифичним потребама појединца. Треба узети у 
обзир здравствено стање појединца, његов жи-
вотни стил, породичну историју болести и лична  
интересовања за спортске активности. 

Састављање програма физичке активно-
сти који ће се примењивати током живота захте-
ва познавање индивидуалне физичке способно-
сти. Вероватније је да ће од стране учесника бити 
прихваћенији програм физичке активности који 
узима у обзир индивидуалне физичке способно-
сти и интересовања. За појединце са лошим те-
лесним држањем и деформитетима можда неће 
бити погодне активности које захтевају експло-
зивност као што су крикет (кошарка) и рукомет. 
Појединац који има неки медицински проблем, 
мора да има прилагођен програм физичке актив-
ности који уважава његова ограничења, посебно 
ако она прате развој болести. 

Потенцијална корист физичке активности 
може бити „негирана“ избором погрешног про-
грама вежби и не обезбеђивањем одговарајуће за-
штите. На пример, „викенд“ спортисти средње 
животне доби, врло често имају мишићноскелетне 
повреде пошто се само повремено, и то викендом, 
физички исцрпљују, а уз то не примењују  про-
грам истезања пре физичке активности. Овакве 
активности током младости вероватно не би до-
веле до повређивања. 
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ПРОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНОГ 
СТАЊА НА ПОЧЕТКУ 
ПРОГРАМА БАВЉЕЊА 
ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ 

Почетна процена здравственог стања је 
посебно важна код појединаца који имају позитив-
ну породичну историју са подацима о случајевима 
раног морталитета узрокованог инсулин завис-
ним дијабетом или кардиоваскуларним болести-
ма,. Тестирање на тредмилу (покретној траци) 
је посебно битно да би се проценила кардиоваску-
ларна функција, посебно пре започињања програ-
ма вежбања који ће оптеретити кардиоваскуларни 
систем. Особа  која у личној историји има пода-
так о коронарној болести, вероватно ће морати да 
прође кроз шири дијапазон дијагностичких тесто-
ва пре него што отпочне програм интензивне фи-
зичке активности. Да би се саставио одговарајући 
и здравствено најсигурнији програм физичке ак-
тивности, неопходна је консултација са кардиоло-
гом. 

Подједнако је битно да се изврши озбиљна 
процена здравственог стања код појединаца 
који воде седентарни начин живота. Повре-
де костију и мишића могу да ограниче физич-
ку активност код особа са слабом кондицијом. 
Мишићи који повезују два зглоба посебно су 
склони повређивању.

Код гојазних појединаца корисно је одре-
ђивање процента телесних масти. Најпрецизније 
је подводно мерење како би се утврдио проценат 
телесних масти, али и мерења калипером могу 
дати процену која задовољава (Јовић, Перуновић, 
и Радивојевић, 1982). Гојазни пацијенти могу има-
ти користи од физичке активности која побољшава 
кардиоваскуларну функцију, издржљивост и мења 
телесни састав чак и ако нема значајних промена 
у телесној маси. Посебни програми дуготрајног 
вежбања типа издржљивости (дуже него што је 
потребно за постизање позитивних ефеката на 
кардиоваскуларни систем) неопходан је да би до-
шло до значајног губитка телесне масе. 

ОСТОПОРОЗА 

Остопороза је често патолошко стање код 
старијих особа, посебно код жена. До своје де-
ведесете године 32% жена и 17% мушкараца 
доживеће фрактуру кука условљену остопоро-
зом. У току годину дана после фрактуре 12-20% 
њих ће умрети. 

Код младих, сазревање костију се наставља 
чак и по престанку раста дугих костију. Највећа  
маса костију постиже се око треће деценије жи-
вота. Ако се физичка активност  примењује 
пре достизања овог максимума, она помаже у 
изградњи коштане масе и може да смањи или 
одложи појаву остопорозе и њене секундар-
не компликације. Степен физичког оптерећења 
је битан чинилац постизања максималне кош-
тане масе, као и одржавања коштане масе и ин-
тегритета скелета. Ипак, физичка активност 
не може потпуно елиминисати или превенира-
ти остопорозу удружену са старењем и проме-
ном хормонског статуса (Мујовић, и Ивановић, 
2009; Мујовић, Марић-Ђорђевић, Ђукановић, 
и Јовановић, 2009; Ђукановић, Јаковљевић, и 
Мујовић, 2009).

Програм вежбања који има за циљ да се спре-
чи појава остеопорозе мора бити дизајниран пре-
ма индивидуалним потребама и ограничењима. 
Изгледа да је за стварање и повећање кошта-
не масе посебно корисна физичка активност у 
којој се „врши оптерећење тежином“. У циљу 
превенције остопорозе, лекари спортске медици-
не треба да препоручују активности као што су 
ходање и тенис. 

Док је физичка активност, уопштено го-
ворећи, корисна за превенцију остопорозе, неа-
декватна (претерана) физичка активност младих 
жена може бити и штетна. Код ових жена може 
доћи до појаве аменореје и смањеног нивоа естро-
гена у крви што повратно доводи до смањења 
апсорпције калцијума и смањења коштане масе. 
Жене које имају хормоналне поремећаје изазване 
физичком активношћу треба да буду упознате са 
овим потенцијалним оштећењима. 
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ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС 

Код пацијената са дијабетесом типа II, фи-
зичка активност смањује потребе за инсулином 
у метаболизму глукозе јер доводи до повећања 
сензитивности скелетних мишића и масног тки-
ва на инсулин, током и после физичке активно-
сти. На тај начин редовна физичка активност 
може смањити количину оралних хипогликемика 
или инсулина код пацијената са дијабетесом типа 
II. Изгледа да редовна физичка активност смањује 
инциденцу или бар одлаже појаву дијабетес мели-
туса типа II. 

Код пацијената са дијабетесом типа I фи-
зичка активност смањује потребу за инсулином 
због повећања искорисљивости енергетских ре-
зерви. Када се отпочиње програм физичке ак-
тивности, и код дијабетеса типа I и код типа II, 
лекари и учесници у спорту (пацијенти) треба 
пажљиво да прате ниво глукозе у серуму. Праћење 
омогућава да се одреди ниво хипогликемије на-
стао применом физичке активности тако да се и 
дозе лекова могу прилагодити према постојећим 
потребама. Код особа које узимају инсулин или 
оралне хипогликемике, хипогликемија се може 
догодити или током физичке активност или непо-
средно након ње. Физичка активност у попод-
невним или вечерњим сатима је посебно пробле-
матична због ризика од појаве хипогликемије то-
ком ноћи. 

Интензивна физичка активност код ди-
ја бетичара може да изазове симптоме недијаг-
ностиковане срчане патологије. Ефекти могу да 
укључе ангину пекторис, аритмију и исхемију 
срца. 

Физичка активност која се упражњава то-
ком целог живота може да смањи компликације 
дијабета (касније током живота), посебно на кар-
диоваскуларном систему. Одржавање вредно-
сти телесне масе близу вредности безмасне теле-
сне масе смањује утицај дијабетеса на различи-
те органске системе. Препоручене су вежбе типа 
издржљивости које се примењују најмање 30 ми-
нута, три пута недељно интензитетом од 50-70% 
максималног аеробног капацитета.

Код дијабетичара који имају нефропатију, 
претерано повећање физичког напрезања преди-
спонира протеинурију. Зато им се препоручује 
програм умерене физичке активности. 

ГОЈАЗНОСТ 

Она се најбоље третира комбинацијом 
одговарајућег програма физичке активности и ре-
дукционе дијете. Оптимални циљ превенције или 
третмана гојазности треба да буде смањење про-
цента телесних масти и следствено повећање без-
масне телесне масе. Краткорочне дијете се често 
користе за смањење телесне масе, али су углавном 
недовољне за постизање дуготрајног смањења 
гојазности. Често се по прекиду дијете јавља „ре-
боунд“ феномен (повратни ефекат) што може 
учинити сваку следећу дијету тежом  (Мујовић, 
2007д). Изгледа да организам током држања 
дијете покушава да задржи величину масних 
ћелија. Да би се спречио губитак телесних масти 
постављене су тзв. „хомеостатске тачке“, које у 
покушају да очувају (абнормалну) телесну масу, 
смањују вредност базалног метаболизма. Физич-
ка активност може помоћи у померању ових „та-
чака“. 

Многи појединци покушавају да смање те-
лесну масу вежбањем током кратког времен-
ског периода интезитетом који је близу вредно-
сти максималног аеробног капацитета. Овај тип 
вежбања исцрпљује резерве угљених хидрата (оне 
се касније надокнађују) и није најефикаснији на-
чин да се редукује проценат телесних масти. Мно-
го ефикасније за сагоревање масти је умеренији 
ниво физичке активности, са око 60-70% макси-
малног аеробног капацитета, које се упражњава 60 
минута на дан (Мујовић, 2004б). Редовна физич-
ка активност помаже и у побољшању међусобног 
односа липида у серуму (липидног статуса). Фи-
зичка активност доводи до смањења триглице-
рида и липопротеина врло мале густине (ВЛДЛ), 
као и повећања липопротеина велике густине 
(ХДЛ). 

Током програма физичке активности у 
циљу редукције гојазности, мора се схватити да 
многи гојазни пацијенти покушавају да потцене 
свој калоријски унос и прецене своју физичку ак-
тивност (пример ЧIГОТА, Златибор).
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ТЕРАПИЈА БОЛА 

Физичка активност често проузрокује ми-
шић носкелетни бол који је обично пролазног ка-
рактера. Због овога појединци који имају хро-
ничан бол често избегавају физичку активност, 
повинујући се филозофији: „Не ради ако је бол-
но“.

Физичка активност представља стиму-
ланс који побољшава снагу и кондицију потреб-
ну да се избегну повреде. Појединац који има 
слабост грудног коша значајну за дизање тегова 
има и повећану инциденцу повреде. Чак и особа 
са смањеном кардиоваскуларном кондицијом има 
повећану инциденцу онеспособљености, повеза-
не са боловима у леђима. У многим студијама по-
казано је да особе са хроничним болом у доњем 
делу леђа имају ослабљене екстензоре кичменог 
стуба и измењену јачину мишића и издржљивост. 
Снага флексора врата је такође смањена код осо-
ба са хроничним болом у врату (Мујовић, 2003; 
Мујовић, и Букара, 2010; Мујовић, 2004а).

Физичка активност је најефикасније само-
стално средство за смањење бола и повећање функ-
ционалног капацитета. Она је уобичајено важан 
део третмана хроничног бола. Под условом да је 
медицинско стање које лежи у основи стабилно, 
физичка активност може довести до побољшања 
физиолошке функције захваћених делова тела. 
Важна компонента терапијског програма за особе 
са болом у доњем делу леђа је повећање снаге па-
распиналних и абдоминалних мишића, повећање 
издржљивости и побољшање координације. 
Подједнако важно је побољшање флексибилно-
сти кичме. Ипак, најважнија је потенцијална ко-
рист од опште физичке кондиције. Физичка ак-
тивност може помоћи и особама које пате од  хро-
ничног болног синдрома да смање ефекте свакод-
невних стресова, а може помоћи у модулирању 
централних путева бола ослобађањем ендоге-
них опијата (Мујовић, 2006). Физичка актив-
ност и побољшање кондиције, такође помажу у 
побољшању самопоуздања код спортисте са бо-
лом. 

Састављање програма физичке активно-
сти у циљу терапије бола може бити изазов, јер 
је спортиста посебно мотивисан да што брже 
побољша свој функционални статус. Друге фи-
зикалне процедуре и лекови могу помоћи спор-

КАРДИОВАСКУЛАРНА 
ОБОЉЕЊА

За особе са породичном историјом ране 
појаве кардиоваскуларних обољења, редов-
на физичка активност је од посебног значаја за 
смањење могућности појаве кардиоваскулар-
них обољења и можданог удара. Опредељење 
за бављењем физичком активношћу током це-
лог живота је од посебне важности. Вежбањем се 
мора одржавати аеробна издржљивост најмање 
на нивоу 60-70% максималног аеробног капаци-
тета (Мујовић, 2004в).  Повремени напор изазван 
са, на пример, играњем тениса у мешовитим па-
ровима, није толико ефикасан као програм брзе 
шетње или пливања.

Са кардиоваскуларног гледишта, редовна 
физичка активност је корисна због много разло-
га. Побољшано функционисање срчаног мишића 
доводи до смањења пулса у миру, повећања мак-
сималног ударног волумена, повећања максимал-
не потрошње кисеоника и смањења срчаног рада 
за дати ниво активности. Као што је раније по-
менуто, редовна физичка активност побољшава 
профил липида у серуму. Редовна физичка ак-
тивност такође може смањити благу и средњу 
хипертензију. Антихипертензивни утицај фи-
зичке активности независтан је од губитка те-
лесне масе или промена у телесној композицији 
(Мујовић, Јовановић, Којић, и Ђукановић, 2011; 
Мујовић, 2011).

Ниво физичке активности потребан за 
побољшање кардиоваскуларне форме, базира се 
на одређивању индивидуалне вредности макси-
малног аеробног капацитета. Циљни ниво фи-
зичке активности треба да повећа вредности 
срчане фреквенце на 60-80% од предвиђене или 
измерене максималне срчане фреквенце. Дати 
су примери формула за одређивање максималне 
срчане фреквенце (Мујовић, и Јаковљевић, 2010;  
Mujovic, 2007):

Мушкарци: максимална срчана фреквенца = 
206 - 0,80 x године старости.

Жене: максимална срчана фреквенца = 
198 - 0,63 x године старости.
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тисти да ефикасније извршава прописани про-
грам вежби. Програм физичке активности мора 
бити индивидуалан. Фактори које треба узети 
у разматрање су: телесно држање, специфични 
извори бола, свеукупно стање мишићно скелет-
ног система, стабилност здравственог стања 
спортисте, основни кардиоваскуларни ста-
тус и ниво мотивације за побољшање функцио-
налног статуса. Најчешће се почиње са вежба-
ма које повећавају флексибилност у болном пре-
делу. Вежбе за издржљивост и јачање се посте-
пено додају. Физичка активност која доводи до 
побољшања кондиционог стања требало би да је 
део сваког терапијског програма код спортиста са 
болом.

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 
И ТРУДНОЋА 

Физичка активност је битна компонента 
програма очувања здравља током трудноће. Иде-
ално би било да се са програмом отпочне пре 
зачећа (Мујовић, 2007а). Вежбе током трудноће 
су корисне за повећање и одржавање мишићне 
снаге и флексибилности. Вежбе за стабилизацију 
кичменог стуба могу да помогну у смањењу бола 
у леђима, који је повезан са добијањем на тежини 
и померањем центра гравитације током трудноће. 
У трудноћи, циљна срчана фреквенца током фи-
зичке активности треба да буде за око 25% мања 
од оне за општу популацију (не треба да прела-
зи 140 откуцаја у минути). У овом стању обич-
но се препоручују шетња, пливање и аеробна фи-
зичка активност малог интензитета (Мујовић, 
2007а). 

Посебно је корисна физичка активност 
за труднице које болују од дијабета проузроко-
ваног трудноћом (тзв. гестациони дијабетес), 
јер повећава сензитивност инсулинских ре-
цептора. Она може бити и користан додатак у 
превенцији или смањењу превеликог добијања 
на телесној маси. Физичка активност током 
трудноће може помоћи у смањењу хипертензије и 
хиперлипидемија изазваних трудноћом. 

ФИЗИЧКА КОНДИЦИЈА И 
ПРОЦЕС СТАРЕЊА 

Процес старења изазива многе физиолош-
ке ефекте који су повезани са смањењем функција 
(Kaptein, Gignac, & Badely 2009; Cress, et al, 2005), 
али одржавање физичке кондиције може одло-
жити или смањити ове ефекте. Типично је да се 
мишићна маса смањује за 30% између 30-70 го-
дине (Мујовић, 2007в). После 70. године долази 
до даље атрофије мишићних влакана која углав-
ном захвата тип II мишићних влакана (Мујовић, 
2007б). Функције срца и плућа се такође смањују 
са старењем, са последичним сталним смањењем 
аеробног капацитета и максималног радног капа-
цитета. Проценат телесних масти се повећава и 
праћен је одговарајућим смањењем безмасне те-
лесне масе (Мујовић, 2007г).

Редовна физичка активност током жи-
вота може да успори промене, чак може и да 
побољша мишићну функцију (Немчек, 2011; 
Tekur, Negendra, & Raghuram, 2008; Bates, et al. 
2009). Уз то физичка активност старијих особа, 
чак и оних са претходно седентарним живот-
ним стилом, може да побољша физичке способ-
ности и опште здравствено стање. Редовна фи-
зичка активност може да помогне у смањењу 
срчане фреквенце у миру, као и вредности си-
столног и дијастоног крвног притиска (Živković, 
Jakovljević, & Mujović, 2002). Аеробни капацитет 
и максимални минутни волумен срца могу бити 
значајно побољшани код старијих особа, посебно 
код оних који су пре тога били седентарни. 

Промене у ходу су честа компонен-
та онеспособљености (инвалидности) код ста-
рих људи и често ограничавају функционал-
ну покретљивост. Нормални ход зависи од 
координације и интегралне функције неуромуску-
ларног, кардиопулмоналног и скелетног систе-
ма. Повреда или обољење могу угрозити норма-
лан ход и пошто су ова стања учесталија код ста-
рих, абнормалности хода су учесталије. Ово може 
бити успорено до одређене мере редовном фи-
зичком активношћу током живота, која укључује 
вежбе снаге, флексибилности и координације.

Падови су учестали проблем код старих 
особа. Од 20-30% особа које живе у градовима, 
старости преко 65 година имају барем један пад 
годишње; једна половина њих има више падова. 
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Промене у ходу и равнотежи доприносе падови-
ма. Мала снага мишића је такође важан фактор, 
посебно у великим мишићним групама доњих 
екстремитета. Ходање је делотворан кондици-
они стимулус код старијих особа и може пред-
упредити губитак снаге који доводи до падова. 
Одговарајућа физичка активност за већину здра-
вих индивидуа преко 60 година је ходање брзином 
од 5-6 км/х, 40-60 минута неколико пута недељно. 
Ово би био крајњи циљ физичке активности за 
оне који су водили седентарни начин живота. Фи-
зичка активност може довести до повећања снаге 
мишића код старијих особа. 

ЗАКЉУЧАК

У данашњем, модерном времену сведо-
ци смо великог повећања броја оболелих од хро-
ничних незаразних болести. Свакако да је један 
од кључних фактора, одговоран за такво стање 
седентарни начин живота са недовољним ниво-
ом физичке активности. Да би дозирана актив-
ност заиста постала моћно оружје у борби про-
тив болести модерног друштва потребна је конти-
нуирана едукација свих чинилаца који су актив-
но укључени у спровођење програма превенције 
и терапије. За дугорочно одржавање здравља и 
оптимално дозирање физичке активности, неоп-
ходно је имплементирати најновија достигнућа 
из молекуларне биологије, која у служби меди-
цине могу бити незаменљив алат у терапијско-
превентивном дозирању физичке активности.
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