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Сажетак
Примарни циљ овог рада је да пружи увид у ефекте тренинга снаге на ниво тестостерона (ТЕ) код мушкараца, као и механизме 
анаболичког дејства тестостерона на мишићни апарат човека. Познато је да је један од начина повећања мишићне снаге иде преко 
повећања мишићне масе (периферни фактор), а у основи тог процеса је деловање ТЕ. Прикупљени подаци потврђују закључке 
одређеног броја досадашњих истраживања, од којих је већи број новијег датума, а они се односе на утицај различитих метода 
тренинга снаге (Х – субмаксималних напрезања до отказа, С – максималних напрезања, П – динамичких напрезања) са једнако 
примењеним укупним обимом оптерећења, као и утицај различитог трајања пауза у тренингу снаге на ниво ТЕ код мушкараца. 
Приказаним резултатима исраживања потврђене су тврдње да је Х метода најделотворнија и оправдано названа ,,методом за 
хипертрофију мишића“. Када је у питању трајање пауза, оптималним су се показале оне које трају око 90 секунди, јер је овај 
период имао највише утицаја на ниво млечне киселине и катехоламина у крви, који се сматрају да су кључним факторима утицаја 
на повећано лучење ТЕ (овај хормон је детерминисан и у групу стрес хормона). Удаља истраживања су неопходна на овом пољу 
по мишљењу многих аутора, како би се са већом сигурношћу утврдила узрочно последична веза.  
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УВОД

Снага, као антропомоторичка способност, 
је веома значајна за успешност у обављању спорт-
ских активности и представља важан део спортске 
припреме (Стефановић, Јаковљевић, Јанковић, 
2010; Zatsiorsky, & Kreamer, 2009). У савреме-
ном спорту, скоро да је незамисливо постизање 
врхунских резултата без значајног удела снаге у 
већини спортских дисциплина. Такође, изучавање 
њених законитости испољавања је значајно ради 
очувања и унапређења здравља човека, те наука и 

пракса у тренингу снаге досежу далеко изван гра-
ница спорта.

Многобројна истраживања из разних науч-
них области су усмерена управо на тренинг снаге. 
До сада је познато да се, са аспекта физичких про-
мена на човеку, тренингом снаге утиче на проме-
не у мишићу које су у вези са двема компонентама 
(McCaulley, et al., 2008; Стефановић, Јаковљевић, 
Јанковић, 2010; Zatsiorsky, & Kraemer, 2009): не-
уралном (адаптација централног нервног систе-
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ма) и мишићном (утицај на повећање мишићне 
масе). У зависности од приступа компонента-
ма оптерећења тренинга (интензитет, обим рада, 
трајање и врста пауза, режим рада мишића, итд.),  
испољавају се различити ефекти на ове две компо-
ненте. Избором адекватних метода рада добијају 
се највећи ефекти за најкраће могуће време, што 
је нарочито битно за успешност у савременом 
спорту, а и од велике важности за ефикасност тре-
нинга у рекреативне сврхе.

Познато је, из резултата многих досадашњих 
истраживања (Ahtiainen, et al., 2003, 2005; 
McCaulley et al., 2008;  Николић, 2003;  Rahimi, et 
al., 2010; Zatsiorsky, & Kraemer, 2009), да у осно-
ви анаболичких процеса у мишићу главну улогу 
имају тзв. анаболички хормони, од којих је тесто-
стерон један од најважнијих. Пошто је доминан-
тан фактор утицаја на пораст мишићне масе, те-
стостерон има важну улогу када је реч о порасту 
мишићне снаге.

Са друге стране, у основи механизама који 
подстичу повећано лучење тестостерона у орга-
низму, важну улогу има физичка активност. То 
показују многа истраживања усмерена на утицај 
тренинга снаге на рад ендокриног система, међу 
којима су многа везана искључиво за утицај тре-
нинга снаге на ниво тестостерона код мушка-
раца  (Ahtiainen, et al., 2003; Baker, et al., 2006; 
McCaulley et al., 2009; Jakob, et al., 2010; Kraemer, 
et al., 1999).

Циљ овог рада је да на основу досадашњих 
истраживања, прикаже колико одређене методе 
тренинга снаге утичу на ниво тестостерона код 
мушкараца и у складу са тим, утврди која метода 
рада би била најпогоднија за добијање жељених 
ефеката, а то је увећање мишићне масе, а тиме и 
повећање снаге. Поред тога, циљ би био и стицање 
увида у механизме анаболичког деловања тесто-
стерона. 

Тестостерон
Тестостерон (ТЕ) је доминантан муш-

ки полни хормон који се ствара у Лајдиговим 
ћелијама тестиса. Поред тога, андрогени (тесто-
стерон, дихидротестостерон и андростенедион) – 
група хормона са маскулинизирајућим ефектима 
синтетишу се и у надбубрежној жлезди. Тестосте-
рон се неупоредиво више лучи у односу на оста-
ле хормоне у тестисима, а у циљним ткивима пре-
лази у активну форму - дихидро-тестостерон  (5α 

ДХТ) (Guyton, & Hall, 2003; Мајкић-Сингх, 2006; 
Ђорђевић-Никић, 2004).

У мушком заметку, тестостерон почиње 
да се ствара у седмој недељи ембрионалног жи-
вота, у Лејдиговим ћелијама. Ове ћелије се на-
лазе у интерстицијуму тестиса, између семених 
каналића и  чине око двадесет процената масе те-
стиса, одраслих мушкараца и скоро да их нема то-
ком детињства, када тестиси скоро и не луче те-
стостерон (до узраста од око 10 година). Током 
првих месеци живота мушког новорођенчета и 
код одраслих мушкараца, тестиси луче велике ко-
личине тестостерона (Guyton, & Hall, 2003) 

Ниво ТЕ у крви одраслих мушкараца кон-
тролисан је путем негативне повратне спреге, 
коју успостављају хипоталамус (Гонадотропин-
рилизинг хормона Гн-РХ), аденохипофи-
за (лутеинизирајући хормон - ЛХ) и тестиси 
(Мајкић-Сингх, 2006). Гн-РХ се излучује интер-
минентно, сваких 1 до 3 сата, у трајању од не-
колико минута, а два параметра одређују јачину 
овог хормонског стимулуса: фреквенца секретор-
них циклуса и количина Гн-РХ ослобођена у сва-
ком циклусу.

Kоличина излученог тестостерона дирек-
тно je пропорционалнa количини ослобођеног 
ЛХ. У одраслих мушкараца, тестостерон се нала-
зи у концентрацијама од 139-312 нмол/Л крви, тј. 
укупна дневна излучена количина овог хормона 
износи приближно 8мг (Guyton, & Hall, 2003).

Метаболизам и физиолишке 
функције тестостерона

Када тестиси излуче тестостерон, око 
65% се веже за секс-хормон-везујући глобулин 
(СХБГ), а око 30% за албумине и тако циркули-
ше у плазми око 15 – 30 мин., док је 2-5% неве-
зано (Мајкић-Сингх, 2006; Lawrence, Bickerstaff, 
& Baker, 2010). У циљним ткивима тестостерон 
прелази у дихидротестостерон (5α ДХТ) и у том 
облику испољава ћелијске ефекте. ДХТ се везује 
за рецепторску беланчевину у цитоплазми, а тај 
комплекс затим дифундује у једро где активи-
ра процес транскрипције (преписивање генске 
информације) ДНК. Разградња и инактивисање 
тестостерона се одвија у јетри. Тестостерон пре-
лази у андростерон и дехидроепиандростерон 
(ДХЕА) и истовремено се коњугује у глукорони-
де или сулфате и у том облику напушта организам 
(Guyton, & Hall, 2003).



159

Станковић A., и сар., Утицај тренинга снаге на ниво тестостерона..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2013; 67 (2): 157-166

условљено дејством тестостерона (Ђорђевић-
Никић, М., 1995).

Дневни и животни биоритмови 
тестостерона и други фактори који 
утичу на његово лучење

Дневни биоритмови тестостерона су дефи-
нисани периодиком и трајањем Гн-РХ пулсева, 
посредством ЛХ. 

На графику 1 је приказан животни био-
ритам лучења тестостерона код мушкараца, од 
рођења до дубоке старости  (Guyton, & Hall 2003). 
Период од почетка пубертета до 20. године (18. до 
22.) карактерише стрмоглаво повећање количине 
дневно излученог тестостерона, који тада дости-
же свој максимум. Тако, у 13. години живота из-
лучена количина износи прибижно 1.500 μг/дан, а 
у 20. години око 7.500 μг/дан (до 8мг/дан).

График 1. Животни биоритам лучења 
тестостерона код мушкараца, од рођења до 
дубоке старости (Guyton, & Hall 2003)

Након достизања свог максимума у 20. го-
дини живота (и задржавања максималне достигну-
те дневне излучене количине, до 25. године), ко-
личина излученог тестостерона старењем опада, 
али задржава високе вредности до 45. године (око 
6.500 μг/дан), тј. до 60. године живота (приближ-
но 5.000 μг/дан, уз велике индивидуалне разлике).

Поред нормалних дневних и животних био-
ритмова тестостерона, постоји неколико фактора 
који нарочито утичу на његово повећано лучење 
(Guyton, & Hall, 2003; Николић, 2003; Угарковић, 
2004):

Уопштено гледано, тестостерон је одгово-
ран за испољавање секундарних сексуалних ка-
рактеристика мушкараца. Поред тога, функције 
тестостерона су (Guyton, & Hall, 2003; Мајкић-
Сингх, 2006; Николић, 2003; Угарковић, 2004; 
Ђорђевић-Никић, 2004):

• функције током ембрионалног развоја 
мушког плода,

• утицај на синтезу протеина и развој 
мускулатуре

• утицај на раст костију и задржавање 
калцијума и некоштаних минерала,

• утицај на депоновање гликогена у 
мишићима,

• утицај на стварање еритроцита,
• утицај на електролите и водени баланс.

Утицај овог хормона на тренинг снаге 
првенствено се односи на контролу синтезе про-
теина и развој мускулатуре, као и на раст костију 
и задржавање калцијума и некоштаних минерала.

Утицај тестостерона на синтезу 
протеина и развој мускулатуре

Сматра се да је основни механизам дејства 
тестостерона стимулација синтезе беланчевина у 
ћелијама различитих ткива. Повећана продукција 
РНК која настаје као резултат активности те-
стостерона на нивоу ДНК доводи до пораста 
мишићних беланчевина. Сматра се да тестосте-
рон подстиче производњу беланчевина у целини 
(Ahtiainen, et al., 2011), али у већој мери то чини 
у циљним органима који стоје у вези са секундар-
ним полним карактеристикама (Guyton, & Hall, 
2003; Мајкић-Сингх, 2006). 

Поред анаболичке, сматра се да тестостерон 
има и анти-катаболичку функцију, блокирајући 
глукокортикоидне рецепторе, што онемогућава 
везивање кортизола (Jakob, et al., 2010).

Након великог прираста количине тестосте-
рона у циркулацији, кости постају значајно дебље, 
а депозит калцијумових соли знатно већи. Тесто-
стерон тако повећава количину коштаног матрик-
са и проузрокује депоновање калцијума. Такође, 
тестостерон има специфично дејство на карли-
цу, тако што сужава пелвични излаз, продужава 
је, узрокује левкаст изглед и значајно повећава 
снагу целокупне карлице у односу на њену носи-
вост (Guyton, & Hall, 2003). Сматра се да је током 
адолесценције 2/3 раста телесне висине младића 
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• Физички стрес – напоран физички рад,
• Стања гладовања и полугладовања,
• Психолошки фактори – сексуална жеља
• Сан и одмор.

Када је у питању физичка активност, степен 
акутних хормоналних одговора на тренингу зави-
си од (Zatsiorsky, & Kreamer, 2009):

• Количинe активиране мишићне масе – 
када су мале мишићне групе укључене 
у вежбање и поред великог интензитета 
и обима рада, неће доћи до значајног 
повећања нивоа тестостерона у крви у 
односу на стање мировања (Zatsiorsky, & 
Kreamer, 2009; Jakob, et al., 2010),

• Количинe рада – већи укупни обим и 
интензитет рада утичу више на промену 
нивоа тестостерона,

• Укупног трајања опоравка између серија и 
вежби – утицај трајања пауза на опоравак 
од претходне вежбе / серије: ниво млечне 
киселине у крви, број откуцаја срца у 
минуту и утицај на општи и локални замор 
мишића (ниво доживљеног физичког 
стреса).

Тренинг снаге
Снага као моторичка способност се одређује 

као способност човека да савлада спољашњи от-
пор или да му се супротстави помоћу мишићних 
напрезања, односно мишићном силом. Мишићи, 
тј. мишићне групе генеришу одређену силу која 
се у различитим кретним ситуацијама испољава 
као снага (Стефановић, Јаковљевић, и Јанковић, 
2010).

Пошто је тренинг снаге комплексан појам, 
неопходно је разложити га на конкретније целине, 
које се разликују према компонентама оптерећења 
и начину утицаја на механизме испољавања ове 
способности (неурални / мишићни), тј. методама 
рада.

Према Зациорском и Крамеру (Zatsiorsky, 
& Kraemer, 2009), тренинг снаге се може по-
делити према начину постизања максималног 
вољног мишићног напрезања. Постоје три основ-
на начина да се постигне максимално мишићно 
напрезање:

1. Подизањем максималних оптерећења – 
метода максималних напрезања,

2. Подизањем субмаксималног оптерећења 
до отказа; када мишићи у последњем 
понављању развијају највећу снагу која 
је могућа у стању замора, тј. методом 
понављајућих напрезања,

3. Подизањем (избацивањем) оптерећења 
највећом могућом брзином – метода 
динамичких напрезања. 
       
Поред тога, исти аутори наводе да се 

субмаксимално оптерећење може подизати и 
средњим бројем понављања (не до отказа) као до-
датни тренажни метод – метода субмаксималних 
напрезања.

Метода максималних напрезања сматра 
се најделотворнијом за побољшање интра / ин-
термускуларне координације и најчешће се кори-
сти ради максимизирања ефеката тренинга сна-
ге. Коришћењем ове методе регрутује се највећи 
број моторних јединица уз најбољу фреквенцију 
пражњења. Мане ове методе су ризик од повре-
да, као и лошији услови за хипертрофију мишића 
(Zatsiorsky, & Kraemer, 2009). 

Ова метода се најчешће реализује кроз 
оптерећење од 1-3, или 3-5 понављања  у серији 
до отказа мишића, са интензитетом оптерећења 
од 90-100% од 1РМ (One Repetitium Maximum – 
могућност савладавања максималног спољашњег 
оптерећења у динамичким условима једном, до 
отказа мишића за дато оптерћење), са 6-10 серија 
и трајањем пауза између серија и вежби од 3-5 
минута (Стефановић и сар., 2010; Zatsiorsky & 
Kraemer, 2009).

Понављајућа метода се сматра за 
најефикснију када је у питању утицај на 
хипертрофију мишића (Ahtiainen, et al., 2003; 
Baker, et al., 2006; Hakkinen, et al., 1998; Jakob, 
et al., 2010; McCaulley, et al., 2009; Стефановић, 
Јаковљевић, и Јанковић, 2010; Zatsiorsky, & 
Kraemer, 2009). Ова метода се не разликује мно-
го од методе субмаксималних напрезања, само 
у броју понављања – до отказа наспрам субмак-
сималног. Стимулација мишићне хипертрофије 
слична је у оба метода. Разлика је у количини 
механичког рада оствареног на тренингу у ко-
рист прве, међутим, она се може надокнадити 
трајањем пауза између серија и вежби (Zatsiorsky, 
& Kraemer, 2009).

Постоје одређене варијације у приступу 
компонентама оптерећења и код ове методе, али 
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је избор који су у свом истраживању користи-
ли Меккали и сарданици (McCaulley, et al., 2009) 
најраспрострањенији: број понављања до отказа 
мишића у серији је 10, интензитет оптерећења од 
75%, број серија по вежби је 11, а трајање пауза 
између серија 90 секунди.

Метода динамичких напрезања – 
најефикаснија је када је циљ побољшање сте-
пена прираста силе у мишићима (Zatsiorsky, & 
Kraemer, 2009). Ова метода се најчешће реализује 
без спољашњег оптерећења, или са малим 
спољашњим оптерећењем (око 30% од телесне 
масе вежбача), када су вежбе скокови, али и са ве-
ликим оптерећењем (70-90% 1РМ) када се кори-
сте вежбе ,,набачај“ и ,,трзај“.

Утицај различитих метода тренинга 
снаге на ниво тестостерона 
код мушкараца

Мали број досадашњих истраживања се ба-
вио поређењем утицаја различитих метода тре-
нинга снаге на нивое ТЕ (McCaulley, et al., 2009), 
иако се зна да је његово присуство у организму 
један од најважнијих услова за раст мишића, а тре-
нинг снаге од највећег утицаја за његово лучење 
(McCaulley, et al., 2009; Linnamo, et al., 2005). 

У истраживању МекКолија и сар. (McCaulley, 
et al., 2009) дошло се до информација о разлика-
ма утицаја три методе тренинга снаге (Метода 
максималних напрезања – С, Понављајућа ме-
тода – Х, Метода динамичких напрезања - П) на 
хормонски одговор на оптерећење за: ТЕ, СХБГ 
(Секс-хормон везујући глобулин) и кортизол. 
Узорци крви су узимани 20 минута пре вежбања, 
у стању мировања (ПРЕ), непосредно након завр-
шеног вежбања (ОП) и сат времена након завр-
шетка вежбања (60П), као и 24 и 48 часова након 
вежбања. Испитивање је вршено на 10 младих 
мушкараца, просечне старости од 22 године (± 
1.9 година), са претходним искуством у тренингу 
са теговима од минимум две године. Утицај раз-
личитих метода  вршен је применом вежбе ,,па-
ралелни задњи чучањ“. Претест је вршен истом 
техником дизања терета, до угла између натколе-
нице и потколенице од 90º, кроз 1РМ, као и те-
стом максималне изометријске силе у чучњу, 24 
и 48 часова након обављеног једнодневног про-
грама тренинга. Контролна група је уведена, ради 

боље контроле унутрашње ваљаности протокола. 
Укупан обим рада извршеног у тренингу, приме-
ном  све три методе био је једнак (п = 0.99). Мето-
да максималних напрезања (С) реализована је на 
следећи начин: број серија-11, број понављања по 
серији-3, трајање паузе између серија-5 мин., ин-
тензитет оптерећења-90% од 1РМ. Уочене проме-
не у хормонском одговору су приказане на графи-
цима 2 и  3. Показано је да:

• Акутни хормонски одговор посматраних 
хормона (за потребе овог рада узети 
су подаци за ТЕ и СХБГ) на тренажно 
оптерећење овог типа постоји, али је 
умерен,

• Тренинг са максималним напрезањима 
изгледа да није од пресудног значаја 
за провоцирање високог хормонског 
одговора – мала ефикасност на 
хипертрофију мишића,

• Дуже паузе између серија, у примени 
ове методе тренинга, изгледа да умањују 
величину хормонског одговора на 
оптерећење,

• Количина млечне киселине, која је у 
порасту након примене ове методе, 
изгледа да је у одређеној вези са порастом 
одговора праћених хормона (релација је 
значајнија за СХБГ).

График 2. Утицај С методе на СХБГ: 
непосредно након завршеног тренинга забележен 
је пораст од 14.38% (преузето и модификовано из 

McCaulley, et. аl., 2009, 699)
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График 3. Утицај С методе на ТЕ: 
непосредно након тренинга забележен је пораст 
нивоа ТЕ од 19.6% (преузето и модификовано из 

McCaulley, et. аl., 2009, 699)

Понављајућа метода (Х) реализована је на 
следећи начин: број серија-4, број понављања 
по серији-10, трајање паузе између серија-90 се-
кунди., интензитет оптерећења-75% од 1РМ. 
Добијени резултати у хормонском одговору су 
приказани на графицима 4 и 5. Примена ове мето-
де је, као што је и претпостављено, а у складу са 
претходним истраживањима (Kraemer, et al., 1987, 
1990), дала и најбоље резултате, везано за ниво ис-
питиваних хормона. Нађено је значајно повећање 
ТЕ и СХБГ непосредно након вежбања. Аутори из-
носе  претпоставку да је значајно повећање млеч-
не киселине узроковало веће лучење катехолами-
на, који се сматрају кључним механизмима одго-
ворним за повећано лучење ТЕ (McCaulley, et al., 
2009). Мењањем односа компоненти оптерећења 
добијена је предност на неколико поља – малим 
смањењем интензитета (за 15% у односу на С ме-
тоду), а значајним повећањем броја понављања 
(за 7 по серији) и драстичним скраћивањем пауза 
(са 5 минута на 90 секунди- 1.5 минута), добија се 
много већи физички рад у јединици времена што 
представља већи стрес за организам (већа ФС и 
ниво лактата у крви). 

   

График 4. Уутицаја Х методе на СХБГ: 
непосредно након завршеног тренинга забележен 
је пораст од 29.05% (преузето и модификовано из 

McCaulley et. аl., 2009, 699)

График 5. Утицај Х методе на ТЕ: непосредно 
након завршеног тренинга забележен је 

пораст од 32.3% (преузето и модификовано из 
McCaulley et. al., 2009, 699)

Разлике у концентрацији праћених хормо-
на, које су приближне трећини у односу на стање 
мировања, у корист Х методе, говоре о значајном 
утицају тренинга снаге на акутни одговор тесто-
стерона, независно од укупног обима вежбања и 
иду у прилог примене методе субмаксималних 
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напрезања, када је циљ повећање мишићне масе, 
а тиме и снаге код мушкараца.

Метода динамичких напрезања (П) реализо-
вана је на следећи начин: вежба-скок из получучња 
(squat jump), број серија-8, број понављања по 
серији-6, трајање паузе између серија-3 мин. Уо-
чене промене у хормонском одговору су прика-
зане на графицима 6 и 7. Применом методе ди-
намичких напрезања у тренингу снаге, провоци-
ра се умерен одговор тестостерона и СХБГ, али 
је та количина недовољна да би произвела ана-
боличке ефекте у мишићном ткиву. Оно што би 
могло оправдати примену ове методе када су 
жељени ефекти повећање мишићне масе, јесте 
њен доминантан утицај на укључивање највећих 
и најексплозивнијих моторних јединица, које су 
најподложније хипертрофији, па се тада ова ме-
тода тренинга може користити као помоћна. 
(McCaulley, et al., 2009)

График 6. Акутни утицај П методе тренинга 
на промене нивоа СХБГ у крви; разлика од 

7.41% за СХБГ сведочи да не постоји значајан 
утицај примене ове методе на одговор праћених 

хормона ((преузето и модификовано из 
McCaulley et. al., 2009, 699).

График 7. Акутни утицај П методе тренинга 
на промене нивоа ТЕ у крви; разлика од 10.7% 
за ТЕ сведочи да не постоји значајан утицај 
примене ове методе на одговор праћених 
хормона (преузето и модификовано из 

McCaulley et. al., 2009, 699).

Утицај различитог трајања пауза у 
тренингу снаге 
на нивое тестостерона
Многа истраживања (Ahtiainen, et al, 

2003; Ahtianen, et al, 2005; McCaulley, et al, 2009; 
Стефановић , Јаковљевић, и Јанковић, 2010; 
Zaciorsky, & Kraemer, 2009, Linnamo, et al., 2005) 
говоре у прилог томе да метод тренинга субмак-
сималних напрезања до отказа мишића, у којима 
се терет савладава приближно 10 пута до отказа 
(8-12), интензитет оптерећења од 70-80% од 1РМ, 
у броју серија које се крећу од 6-8 (уз велике ин-
дивидуалне варијације броја серија по тренингу) 
и одморе између серија који трају између 60-120 
секунди, највише утичу на лучење анаболичких 
хормона, а тиме и на повећање мишићне масе.  

       Пошто применом Х методе тренинга 
снаге долази до значајног замора, због исцрпљења 
мишића услед периферних фактора (немогућност 
даљег рада на рачун мишићне компоненте, дово-
ди до катаболизма протеина, што у периоду опо-
равка представља подстицај за синтезу протеина 
(Zaciorsky, & Kraemer, 2009)). Као одговор на вели-
ки физички стрес организма, долази до повећаног 
лучења тестостерона (и других анаболичких хор-
мона), који у периоду опоравка знатно утиче на 
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синтезу протеина у стимулисаним мишићима 
(Стефановић, Јаковљевић и Јанковић, 2010), уз 
адекватан унос амино-киселина (Zaсiorsky, & 
Kraemer, 2009). 

Према Меккалију и сарaдницима (McCaul-
ley, et al., 2009), овај ,,доза-одговор“ однос је 
потврђен значајном корелацијом (п<0,01) између 
количине млечне киселине ОП и процентуалном 
разликом у нивоима СХБГ, у односу на стање 
мировања. Резултати добијени разматрањем 
утицаја свих метода на ниво млечне киселине у 
односу на стање мировања приказани су на гра-
фику 8.

График 8. Утицај три методе тренинга снаге (Х, 
С и П) на ниво млечне киселине у крви; измерене 

вредности се односе на период непосредно 
пре (ПРЕ), одмах након (ОП) и 60 минута 
након (60П) завршетка вежбања одређеном 

методом тренинга (преузето и модификовано из 
McCaulley et. al., 2009, 699).

Добијени налази упућују на закључак о 
важном утицају трајања пауза, као фактора који 
посредно утиче на ниво укупног стреса на орга-
низам (заједно са интензитетом оптерећења), јер 
исти аутори наводе да је укупан обим оптерећења 
мање битан параметар за одговор праћених хор-
мона, у поређењу са интензитетом и трајањем па-
уза.

Према Рахими и сарaдницима (2010): 
,,...па узе између серија у тренингу са отпором су 
од нарочите важности, а дефинишу се као пери-
од између завршетка једне тренажне серије и по-
четка друге, у коме индивидуа достиже стање фи-

зиолошке спремности организма за почетак нове 
активности. Дужина одмора између серија ути-
че на метаболизам, кардиоваскуларне функције, 
хормонски одговор, као и на број понављања у 
наредној серији.” (Rahimi, et al., 2010; стр. 1851). 

Разлике у трајању пауза између серија по-
средно делују, преко количине млечне киселине 
и срчане фреквенце (Ahtiainen, et al. 2005, Mc-
Caulley, et al., 2009, Rahimi, et al., 2010), као и због 
замора централног нервног система и ,,брзих” 
мишићних влакана (Стефановић, Јаковљевић, 
и Јанковић, 2010; Zatsiorsky, & Kraemer, 2009), 
саопштавајући већи стрес организму и на тај на-
чин провоцирају јачи хормонски одговор. С тим 
у вези, посматрајући њихово трајање као цен-
трални детаљ у тренингу снаге, може се тражи-
ти оптимално трајање пауза, а да се одржава број 
понављања од 8-12 до отказа мишића, тако да 
спољашње оптерећење варира од серије до серије, 
зависно од способности испитаника (Ahtiainen, et 
al., 2005; Rahimi, et al., 2010).

Када су паузе између серија кратке – 60 се-
кунди, концентрација ТЕ у крви је у првих не-
колико серија висока, али због великог замо-
ра организма у наредним серијама није могуће 
постићи велики интензитет вежбања, па се уку-
пан обим подигнутог терета на тренингу смањује, 
уз смањену могућност одржања интензитета, што 
доводи до слабијег хормонског одговора. Тако је 
ниво овог хормона у крви одмах након вежбања 
мањи него непосредно пре тренажне активно-
сти, да би након 30 минута по завршетку тренин-
га био нешто изнад вредности пре вежбања, али 
и даље не у значајном порасту. Иако веома крат-
ке паузе између серија у тренингу снаге не иду 
у прилог повећаном лучењу тестостерона, доводе 
до значајног пораста нивоа хормона раста у крви, 
па могу бити примењиване у сврху хипертрофије 
мишића (Rahimi, et al., 2010).

Код пауза од 90 секунди, у великом броју 
досадашњих истраживања (Ahtiainen, et al., 
2005; Hakkinen, et al., 1998; Hakkinen, et al., 2000; 
McCaulley, et al., 2009, Rahimi, et al., 2010) дошло 
се до података о већој концентрацији ТЕ у крви 
непосредно након, као и одређено време након 
завршетка вежбања, у односу на паузе које трају 
краће, или дуже од овог временског периода.

Паузе од 120 секунди између серија, при 
савладавању отпора 10 пута до отказа, значајно 
утичу на повећање испољене снаге на тренин-
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гу (већи рад у јединици времена) у односу на ве-
ома кратке паузе (и до 15%), али у поређењу са 
паузама од 90 секунди, укупан обим рада је не-
што мањи (Rahimi et al., 2010). Реакције ендо-
криног система (нарочито анаболичких хормо-
на) показују већу количину хормона непосредно 
након тренинга, као и 30 минута након тренин-
га, него што је случај у тренингу са веома крат-
ким паузама између серија, али нема значајне раз-
лике у односу на тренинг у коме је трајање пауза 
између серија 90 секунди.

Код дугих пауза – 3 до 5 минута, не постоје 
значајне разлике у нивоима ТЕ у односу на па-
узе од 90 – 120 секунди. У неким  истраживања 
(Kraemer, et al., 1999; Rahimi, et al., 2010),  нађена 
је разлика у нивоу ТЕ када се пореде паузе од 60 
секунди и 3 минута, у корист кратких, што иде у 
прилог коришћењу серија кратког трајања у циљу 
анаболичких процеса у мишићима. Дуге паузе 
могу значајније утицати на повећање интензите-
та у серији, што би имало позитивне утицаје пре-
васходно на ЦНС. 

ЗАКЉУЧАК

Несумњиво је да главну улогу у основи 
анаболичких процеса у мишићу имају тзв. ана-
болички хормони, од којих је тестостерон један 
од најважнијих, као и да тренинг снаге утиче на 
повећано лучење тестостерона. На основу анали-
зираних истраживања о утицају различитих мето-
да тренинга снаге на ниво тестостерона код муш-
караца могу се извести следећи закључци:

• Систематски, организовани физички 
тре нинг утиче на повећање нивоа 

тестостерона у крви, а најефикаснији је  
тренинг снаге;

• Тренинг високог интензитета (70-80%), 
који је праћен замором и исцрпљеношћу 
мишића, на периферном (превасходно) и 
централном нивоу, доводи до значајног 
повећања нивоа ТЕ. Трајање пауза, 
које је у директној вези са опоравком 
и исцрпљењем мишића, мора бити 
оптимално. Највиши ниво хормона 
бележи се када су паузе око 90 секунди, 
или комбинација кратких и умерених 
пауза (60 и 90 секунди);

• Различите методе тренинга снаге су 
од различитог утицаја на ниво ТЕ код 
мушкараца, а међу њима најјаче ефекте 
испољава метода субмаксималних 
напрезања до отказа, што је оправдано 
карактерише као методу за хипертрофију 
мишића;

• Након тренинга снаге, ниво ТЕ је 
повећан наредних 30ак минута. После 
тог периода, вредност хормона опада на 
вредности које су једнаке или нешто ниже 
него у стању мировања пре тренинга. 
Овај период непосредно након тренинга 
је нарочито погодан за побољшавање 
анаболичких ефеката ТЕ путем 
конзумације адекватних хранљивих 
материја (протеини и аминокиселине 
путем хране или суплемената);

• Највећи утицај Х методе на ниво ТЕ 
код мушкараца је вероватно и у вези са 
значајно повећаном количином млечне 
киселине и катехоламина, мeђутим, даља 
истраживања су потребна да би се ова 
констатација потврдила.
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