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МОРФОЛОШКИ МОДЕЛ ПОПУЛАЦИЈЕ 
РАДНО АКТИВНИХ ЖЕНА БЕОГРАДА 

МЕРЕН МЕТОДОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ МУЛТИКАНАЛНЕ 
БИОИМПЕДАНЦЕ: ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊЕ

Сажетак
Циљ овог истраживања је био дефинисање актуелног модела стања телесног састава радно активних жена са територије Београда. Узорак 
је био састављен од 109 испитаница, просечног узраста 35.2±9.5 година и радног стажа = 9.6±9.3 година. Сва мерења су извршена у 
периоду 2011–2012. године у Моторичко-истраживачкој лабораторији Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, 
применом стандардизоване процедуре, методом електричне мултиканалне биоимпеданце. Истраживањем је обухваћено двадесет 
две (22) варијабле - четрнаест основних (14) и осам (8) изведених (индексних) варијабли. Основне варијабле су биле: ТВ – 
телесна висина, ТМ – телесна маса, ИЦТ - интра целуларна течност, ЕЦТ - екстра целуларна течност, ТБВ - укупна количина 
течности у организму, Протеини, Минерали, ММК - маса минерала из садржаја костију, MTM - укупна маса телесне масти, СММ 
- маса скелетних мишића, ВФА - површина висцералних масти, БЦМ - маса живих ћелија у организму, БМР - вредност базалног 
метаболизма, ФИС - фитнес скор као оцена телесног састава. Изведене (индексне) варијабле су биле: БМИ - индекс масе тела, 
ПТМ - проценат масти у телу, ПВТ - проценат воде у телу, ПМИ - протеинско масни индекс, ПСМ - мишићни индекс, ИГМ - 
индекс густине мишића, КТИ - коштано-телесни индекс, ПТИ - протеинско телесни индекс. Резултати су показали да просечна 
телесна маса испитаница износи 67.66±13.39 кг, телесна висина 167.04±6.62 цм, индекс масе тела 24.27±4.66 кг/м2, маса мишићног 
ткива 26.55±4.46 кг, проценат мишићне масе 29.09±8.47, маса телесне масти 20.52±9.74 кг,, проценат масти у телу 29.09±8.47, површина 
висцералне масти је 77.92±40.23 цм2, фитнес скор 73.23±6.75 индексних бодова. Из добијених резултата може се закључити да актуелни 
морфолошки статус испитиваних жена делимично одговара нормално ухрањеном типу. БМИ и заступљеност телесних масти су имали 
готово граничне вредности, према гојазности. Забележен је врло висок проценат жена у категорији предгојазних и гојазних према БМИ 
(40%) и ПСМ (36%). 
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УВОД

Под телесном структуром - саставом под-
разумева се скуп материја од којих се састоји 
људски организам (Heyward, & Stolarczyk, 1996). 
Са биолошког аспекта, у односу на макро ниво, 
људски организам се састоји од четири главна 
мерљива сегмента материје и то: течност – вода, 
маснe компонентe, чврсте компоненте – чију 
основу чине минерални састојци и протеинске – 
мишићна компонента (највећим делом). Поред 
поменутих, основних елемената телесне струк-
туре, могу се дефинисати и морфолошки индек-
си, на основу којих је могуће утврдити однос 
између појединих компонената или чак и сегмен-
тарни однос истих компонената. На тај начин се 
могу прецизније утврдити нивои и пропорције/а 
појединих елемената или сегмената (Мацура, и 
сар., 2010), што може имати значаја у истражи-
вачком и клиничком раду.

За утврђивање квантитативних показатеља 
и пропорција телесног састава развијено је више 
метода (Heyward, & Stolarczyk, 1996) и још увек 
се вршe компарацијe и валидацијe различитих 
техника и метода мерења у односу на њих саме, 
у односу на различите карактеристике узорака 
популација људи, као и у односу на различите 
третмане утицаја на промену истог (Јанковић, и 
сар., 2008; Gába, et al., 2009; Мацура, и сар., 2010; 
Стоиљковић, Мандарић, Тодоровић, и Митић, 
2010; Ilić, Ilić, Mrdaković, & Filipović, 2012).

Метода мерења телесног састава 
електричном мултиканалном биоимпеданцом 
је технологија најновије генерације која на 
једноставан и неинвазиван начин обезбеђује 
валидне податке о саставу тела. InBody 720 (http://
inbody.rs/), као мерни инструмент, омогућава ди-
ректно мерење свих основних елемената саста-
ва тела (Heyward & Stolarczyk, 1996; Gába et al., 
2008; Мацура и сар., 2010). 

Праћење промена телесног састава код раз-
личитих узрасних категорија важно је због кон-
троле актуелног статуса, али и ради утврђивања 
тренда промена укупне масе или појединих дело-
ва дате структуре. Масно ткиво је једина компо-
нента телесног састава, која показује тенденцију 
увећања, готово током читавог живота (Abe, 
et al., 1996; Моtt, et al., 1999). Поред биолош-
ких утицаја везаних за старење (Kuk, Saunders, 

Davison, & Ross, 2009), промена стила живота 
савременог човека (редукована физичка актив-
ност и повећани енергетски унос), условили су 
да енормно увећање заступљености масног тки-
ва, постане једна од главних одредница здравља, 
односно болести. Како наводе аутори Габа и са-
радници (Gába et al., 2009), превенција екцесног 
добитка на телесној маси-масти постао је јавно-
здравствени приоритет у земљама развијенијег 
света, као и у Србији (Јорга, Максимовић, & 
Давидовић, 2007). Са друге стране, старење неу-
митно прати смањење мишићне компоненте теле-
сног састава, при чему се телесна маса не мења 
или се повећава на рачун масти (Abe, et al., 1996; 
Кyle, et al., 2006).

Cristou, et al. (2005), закључују у свом 
истраживању да су мере тоталног телесног и аб-
доминалног адипозитета конзистентно и независ-
но повезанe са широким варијететом утврђених 
фактора ризика за обољења срца и крвних судо-
ва, код мушкараца, али и код жена (Zamboni, et al., 
1997). Утврђивање садржаја абдоминалног (вис-
цералног) адипозитета се данас истиче као неоп-
ходна информација у дијагностиковању и третма-
ну највећег броја хроничних незаразних болести. 
Пелт и сарадници (Pelt, et al., 2002) и Замбони и 
сарадници (Zamboni et al., 1997), истичу у свом 
истраживању да су регионалне (абдоминалне) 
масти снажан независтан предиктор инсулинске 
резистенције и дислипидемије код постменопауз-
них жена. Одређивање индекса телесне масе је, 
већ, неколико деценија основни, најједноставнији 
и широко прихваћени показатељ ухрањености 
популације. Показало се да су више вредности 
овог индекса биле снажно и независно повеза-
не са штетним нивоима инфламаторних и ли-
пидних маркера (кардиоваскуларни биомарке-
ри) у истраживању на великој популацији жена 
(Mora, Lee, Min., Buring, & Ridker, 2006). Према 
показатењима Института за јавно здравље, одрас-
ла популација Србије је у светском врху по броју 
оболелих и умрлих од оболења срца и крвних су-
дова, метаболичких и малигних оболења и др. 
(Институт за јавно здравље Републике Србије, 
2010; 2010а.). Превенција наведених оболења, 
подразумева дефинисањe поузданих нормати-
ва свих параметара који могу да укажу на ризик 
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(31.19%) уопште није вежбало, док је 46 (42.20%) 
било физички активно или је вежбало 1 до 2 пута 
недељно, 20 (18.35%) је било физички активно 
или је вежбало 3 до 4 пута недељно, а 9 (8.26%) 
преко 5 пута недељно. У односу на испитанице 
које су биле физички активне или су вежбале, 
дата појединачна активност је у просеку трајала 
34.6±28.4 минута. 

Мерење телесне структуре
Сва мерења су извршена у периоду 2011–2012. 

годинe у Методичко-истраживачкој лабораторији 
(МИЛ) Факултета спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Београду. Мерења су реализова-
на стандардизованом процедуром, применом мето-
де електричне мултиканалне биоимпеданце помоћу 
анализатора телесне структуре најновије генерације 
- InBody 720 (Gába, et al., 2008; Gába, et al., 2009; 
http://inbody.rs/). 

Варијабле 
Овим истраживањем је обухваћено дваде-

сет две (22) варијабле и то четрнаест основних 
(14) и осам (8) изведених, односно индексних 
варијабли дефинисаних у форми морфолошких 
индекса, помоћу којих је описана морфолошка 
структура тела испитаница.

 
Основне варијабле су биле следеће: 

1. ТВ – телесна висина, изражена у цм, 
2. ТМ – телесна маса, изражена у кг, 
3. ИЦТ (ICW) - интра целуларна течност /

течност у ћелији/, изражена у Л,
4. ЕЦТ (ECW) - екстра целуларна течност /

течност ван ћелије/, изражена у Л,
5. ТБВ (TBW) - укупна количина течности у 

организму, изражена у Л, 
6. Протеини - изражени у кг, 
7. Минерали - изражени у кг,
8.  ММК (Osseous) - маса минерала из садржаја 

костију, изражени у кг, 
9.  1MTM (BFM) - укупна маса телесне масти, 

изражена у кг, 
10.  СММ (SMM) - маса скелетних мишића, 

изражена у кг,
11.  ВФА (VFA) - површина унутрашњих органа 

са висцералним мастима, изражена у цм2,

од оболевања. Поред тога, потребно је развијање 
система са унифицираном методологијом оцењи-
вања актуелног стања ухрањености и телес не 
структуре код популације од интереса за истра-
живање. На тај начин би било могуће пратити и 
ефекте примењених третмана (физичко вежбање, 
исхрана и др.) (Јорга, и сар., 2007; Јанковић, и 
сар., 2008; Gába, et al., 2009; Допсај, и сар., 2010; 
Стојиљковић, и сар., 2010; Ilić, et al., 2012).

Основни циљ овог истраживања је дефи-
нисање дескриптивног модела структуре тела 
популације радно активних жена Београда. Дата 
популације је, због услова живота, у најурбанијој 
средини Републике Србије, хипотетски, најпод-
ложнија негативним утицајима радног и животног 
окружења. Секундарни циљ истраживања је да 
се иницијално опише актуелно стање праћених 
варијабли телесне структуре, међу којима има и 
ново дефинисаних морфолошких индекса.

МЕТОД

Узорак испитаника
Узорак је био састављен од 109 испитаница 

са местом становања на простору града Београд. 
Основни дескриптивни подаци о испитаницама 
су били следећи: узраст = 35.2±9.5 (Мин – Мах 
= 20 – 61) година, радни стаж = 9.6±9.3 (Мин – 
Мах = 1 – 35) година. У односу на професионал-
ну структуру, 62 испитанице (56.88 %) су ради-
ле у комуналној, полицијској или војној служби 
(комунална полиција, ватрогасци, жандармерија, 
полиција и војска Р Србије), док је 47 ради-
ло (43.12 %) у цивилној служби (администра-
тивни послови, лекари, економисти, менаџмент 
и просвета). У односу на радни стаж 49 (59.63 
%) је имало до 9.9 година, 22 (20.18 %) је има-
ло од 10.0 до 19.9 година, 20 (18.35 %) је имало 
до 20.0 до 29.9 године и 2 (1.83 %) преко 30 годи-
на радног стажа. У односу на узраст, 36 (33.03%) 
је било двадесетогодишњакиња, 43 (39.45 %) 
је било тридесетогодишњакиња, 20 (18.35 %) 
је било четрдесетогодишњакиња, 9 (8.26 %) је 
било педесетогодишњакиња и 1 (0.92 %) је била 
шездесетогодишњакиња. У односу на учесталост 
физичке активности или физичког вежбања (у 
фитнес центру или самостално), 34 испитаница 
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12.  БЦМ (BCM) - маса живих ћелија у 
организму, изражена у кг, 

13.  БМР (BMR) - вредност базалног мета-
болизма, изражен у Ккал, 

14.  ФИС (FIS) - фитнес скор као оцена телесног 
састава, изражен у бодовима.

Изведене (индексне) варијабле су биле: 

1. БМИ (BMI) - индекс масе тела, изражен у 
кг/м2,

2. ПТМ (PBF%) - проценат масти у телу, 
израчунат као однос МТМ/ТМ, изражен у 
%, 

3. ПВТ (PTBW) - проценат воде у телу, 
израчунат као однос ТБВ/ТМ, изражен у %, 

4. ПМИ (PFI) - протеинско масни индекс, 
индекс односа протеина (Протеини) и 
укупне масе масти (БФМ), израчунат као 
однос Протеина/БФМ, изражен у %, 

5. ПСМ (PSMM – percent of skeletal muscle 
mass) - мишићни индекс, индекс односа 
масе скелетних мишића (СММ) и телесне 
масе (ТМ), израчунат као СММ/ТМ, 
изражен у %, 

6. ИГМ (SMMD - skeletal muscle mass density) 
- индекс густине мишића, индекс односа 
масе протеина и скелетних мишића, 
израчунат као Протеини/СММ, изражен у 
%, 

7. КТИ (OBM) - коштано-телесни индекс, 
индекс односа минералне масе костију 
(Осеус) и телесне масе (ТМ), израчунат као 
однос Осеус/ТМ, изражен у %,

8. ПТИ (PBMi) - протеинско телесни индекс, 
индекс односа протеина и телесне масе, 
израчунат као однос Протеина / ТМ, 
изражен у %. 

Статистичка обрада података
Сви резултати су прво анализирани при-

меном дескриптивне статистичке процеду-

ре ради израчунавања основних мера централ-
не тенденције и дисперзије података (Mean, SD, 
cV%, Std. Error, Skewness, Kurtosis, Min и Max, 
и интервал поузданости на 95%). Правилност 
дистрибуције варијабли је тестирана применом 
непараметријског теста Колмогоров-Смирнов (К-
С). Ради утврђивања зависности између узраста 
испитаница и појединих варијабли морфолош-
ког статуса је коришћена линеарна регресиона 
анализа. За све статистичке анализе је коришћен 
софтверски пакет SPSS Statistics 17.0. (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 1998). 

РЕЗУЛТАТИ

Дескриптивни статистички показатељи за 
све варијабле су приказани у Табели 1.

На основу резултата дескриптивне стати-
стике (Табела 1), може се видети да само три ана-
лизиране варијабле имају вредност коефицијента 
варијације већи од 30%, односно, могу се описа-
ти као недовољно хомогене и то су: маса телесне 
масти (МТМ, cV% = 47.47%), површина висце-
ралних масти (ВФА, cV% = 51.63%) и протеинско 
масни индекс (ПМИ, cV% = 47.44%). 

За шест варијабли је утврђено да им се 
дистрибуција разликује од хипотетички правилне 
и то су: телесна маса и индекс телесне масе (ТМ, 
п=0.038 и БМИ, п=0.006), маса телесне масти 
(МТМ, п=0.025), вредност базалног метаболизма 
и фитнес скор (БМР, п=0.002 и ФИС, п=0.002) и 
индекс густине мишића (ИГМ, п=0.000). 

Ипак, све остале варијабле су хомогене 
(19 варијабли), односно, имају правилну дис-
трибуцију (16 варијабли), што значи да је, ипак, 
око 4/5 испитиваних варијабли којима се описује 
морфолошки модел радно активних жена Београ-
да валидан, а резултати се могу поуздано дискуто-
вати у односу на популационе релације.
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Табела 1. Десктиптивни статистички показатељи испитиваних варијабли

Варијабле Аритметичка 
средина±СД cV%

Стандардна 
грешка 

(Aps; rel %)
Мин - Макс Скју. Курт. К-С З р

ТВ (цм) 167.04±6.62 3.96 0.63; 0.38 154.5-182.7 -0.10 0.24 1.03 0.235

ТМ (кг) 67.66±13.39 19.79 1.28; 1.89 39.4-111.8 1.09 1.33 1.41 0.038

БМИ (кг/м2) 24.27±4.66 19.20 0.45; 1.85 14.90-38.18 0.89 0.34 1.70 0.006

ИЦТ (Л) 21.40±2.68 12.52 0.26; 1.21 14.3-30.3 0.34 0.63 0.48 0.974

ЕЦТ (Л) 13.18±1.66 12.59 0.16; 1.21 9.6-18.8 0.54 0.53 0.69 0.722

ТБВ (Л) 34.48±4.29 12.44 0.41; 1.19 23.9-49.1 0.45 0.68 0.61 0.857

Протеини (кг) 9.25±1.16 12.54 0.11; 1.19 6.2-13.1 0.36 0.62 0.51 0.956

Минерали (кг) 3.30±0.44 13.33 0.04; 1.21 2.38-4.90 0.54 0.74 0.68 0.750

MMK (кг) 2.75±0.36 13.09 0.04; 1.45 2.38-4.90 0.54 0.74 0.61 0.857

MTM (кг) 20.52±9.74 47.47 0.93; 4.53 5.7-51.6 1.10 1.02 1.48  0.025

СММ (кг) 26.55±4.46 16.80 0.57; 2.15 16.6-42.2 0.63 1.78 0.62 0.833

ВФА (цм2) 77.92±40.23 51.63 3.85; 4.94 8.2-184.3 0.53 -0.38 0.86 0.448

БЦМ (кг) 30.65±3.83 12.50 0.37; 1.21 20.5-43.4 0.35 0.64 0.46 0.985

БМР (Кцал) 1387.3±127.8 9.21 12.2; 0.88 1070-1819 0.43 0.57 1.85 0.002

ФИС (бод) 73.23±6.75 9.22 0.65; 0.89 51.0-84.0 -1.22 1.54 1.86 0.002

ПТМ (%) 29.09±8.47 29.12 0.81; 2.78 9.55-50.30 0.29 -0.39 0.86  0.455

ПВТ (%) 51.86±6.14 11.84 0.59; 1.14 36.48-66.67 -0.32 -0.41 0.89 0.400

ПМИ (%) 0.546±0.259 47.44 0.025; 4.58 0.194-1.859 2.01 7.10 1.01 0.256

ПСМ (%) 38.10±5.71 14.99 0.73; 1.92 27.44-57.26 0.66 1.14 0.58 0.889

ИГМ (%) 0.3549±0.0208 5.86 0.0027; 0.76 0.1991-0.3735 -7.26 55.33 3.11 0.000

КТИ (%) 0.0413±0.0048 11.62 0.0005; 1.21 0.0279-0.0504 -0.41 -0.33 1.15 0.089

ПТИ (%) 13.92±1.66 11.93 0.16; 1.15 9.76-17.76 -0.28 -0.33 0.80 0.549

На Графикону 1 су приказани резултати 
дистрибуције (у %) испитаница у функцији класа 
индекса телесне масе (БМИ) у складу са стандар-
дима СЗО (http://apps.who.int/bmi). Такође, прика-
зана је и просечна старост испитаница у односу 
на исти критеријум класа. На основу резултата се 
може тврдити да се више од 55.0% (51.38%+4.59%) 
испитаница налази у класи нормално ухрањених 
жена (од 18.50 до 22.99 и од 23.00 до 24.99 кг/м2), да 
се око 30.0% (16.51%+13.76%) испитаница налази 
у класи предгојазних (од 25.00 до 27.49 и 27.50 и 

29.99 кг/м2) и да се око 10% (5.50%+4.59%) изме-
реног узорка налази у категорији гојазних (преко 
30.00 кг/м2). У односу на категорију подхрањених 
(мршавих) утврђено је да само 3.67% испитани-
ца припадају истој (мање од 18.49 кг/м2). Генерал-
но посматрано, ако се као општи критеријум за 
границу између нормално ухрањених и гојазних 
узме вредност БМИ од 25.00 кг/м2, може се тврди-
ти да у испитиваном узорку жена има 40.36% у 
некој од фаза гојазности. 
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На Графикону 2 су дати резултати зависно-
сти дистрибуције (у %) испитаница у функцији 
класа процента телесне масти у организму 
(ПТМ) (http://www.acefi tness.org/) у односу на про-
сечну старост испитаница у класама. На осно-
ву резултата се може тврдити да више од 50.0% 
(24.77%+26.61%) испитаница има проценат ма-
сти у класи особа са нормалним нивоом мас-
ног ткива у организму, 35.78% испитаница се на 
основу процента масноg ткива у организму нала-
зи у класи гојазних, 10.09% су у класи спортиста, 
а 1.83% има проценат масти у организму на нивоу 
есенцијалне биолошке резерве, односно на нивоу 
дефицита масног ткива (0.92%). 
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Графикон 1. Резултати дистрибуције испитаница у функцији класа индекса телесне масе (БМИ) 
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година живота се налази на нивоу коефицијента 
детерминације од adj. R2 = 0.151 и није стати-
стички значајна (Ф = 2.06, п=0.211). То значи, да 
на овом узорку испитаница није утврђена стати-
стички значајна повезаност дистрибуције испита-
ница подељених по класама БМИ и година живо-
та. Другим речима, у случају испитиваног узор-
ка жена није утврђена статистички значајна про-
порционална линеарност која би доказала да се 
са повећањем година живота повећава и класа 
ухрањености. 
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Генерално посматрано, линеарна завис-
ност, између класа процента телесне масти у ор-
ганизму испитиваног узорка и година живота, се 
налази на нивоу коефицијента детерминације од 
R2 = 0.3636, и није статистички значајна (Ф = 3.86, 

п=0.121). То значи, да на овом узорку испитани-
ца није утврђена статистички значајна повезаност 
дистрибуције класа испитаница подељених у од-
носу на проценат телесне масти у организму и го-
дина живота. 

Слика 1а. 4Д модел телесног састава код 
радно активних жена изражен у релативним 

вредностима

Слика 1б. 4Д модел телесног састава код 
радно активних жена изражен у апсолутним 

вредностима

Легендa: МТM – Маса масног ткива; TBW – Укупни садржај воде

Слике 1а. и 1б. приказују 4Д модел телесног 
састава код радно способних жена са следећим ка-
рактеристикама у односу на просечну телесну те-
жину испитиваног узорка - 67.66 kg: садржај воде 
је 34.58 l или 51,11%, садржај протеина је 9.25 kg 
или 13,68%, маса минералa је 3,30 kg или 4,88%, 
а маса масти је 20.25 kg или 30,32%.

ДИСКУСИЈА

Примарни циљ овог пилот истраживања је 
био иницијално дефинисање дескриптивног мо-
дела структуре тела радно активних жена, урбане 
средине Београда. Нормативи за већину измере-
них параметара не постоје. Анализирајући средње 
вредности само појединих варијабли као што су 
БМИ – 24.27 кг/м2, површина висцералних ма-
сти 77.92 цм2 (преко 100 цм2 се сматра ризичним; 

Gába, et al., 2009), заступљеност масти од 29.09% 
(30% је граница према гојазности; http://www.
acefi tness.org/), може се рећи да дескриптивни мо-
дел наших жена одговара нормално ухрањеном, 
који нагиње ка моделу са прекомерном количи-
ном масти, што значи и са тенденцијом ка већем 
ризику за оболевање (Pelt, et al., 2002; Zamboni, et 
al., 1997). 

Уколико се ове вредности посматрају у од-
носу на чињеницу да се ради о релативно младим 
особама, просечне старости 35 година, може се 
претпоставити, на основу тренда расти масти са 
старошћу, да ће релативно рано ући у зону ризи-
ка за оболевање, што ће се посебно испољити у 
периоду менопаузе (Павлица, и сар., 2010; Toth, 
Tchernof, Sites, & Poehlman, 2000). Анализирајући 
даље актуелно стање телесне структуре измере-
них испитаница, јасно се уочава, на основу ин-
декса телесне масе, врло висок проценат – 40%, 
предгојазних и гојазних и свега 55% нормално 
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ухрањених жена. У прилог претходним подацима 
иду и резултати о укупној заступљеност масти, на 
основу којих се може рећи да је готово 36% жена 
гојазно, а приближно 60% жена има нормалан 
садржај масти у укупној телесној композицији 
(http://www.acefi tness.org/). Јасно је да се већ на 
овом узорку, релативно младих жена, бележе ви-
соке вредности телесних масти, што може да 
објасни чињеницу да је за 5 варијабли (ТМ, БМИ, 
МТМ, БМР, ФИС) забележено одступање од хи-
потетички правилне расподеле резултата. Коли-
чина масног ткива утиче на готово све наведене 
варијабле. Управо је масно ткиво, оно које има 
тенденцију раста готово читавог живота и највећу 
варијабилност, јер је највише под утицајем факто-
ра спољашње средине (физичка активност и ис-
храна) (Ивковић-Лазар, 2004). Овакве особине 
масне резерве у организму, у миленијумски ду-
гим периодима постојања човека, биле су пресуд-
не за опстанак (Zheng, Lenard, Shin, & Berthoud, 
2009). Нажалост, у савременим условима живота 
које карактерише хипокинезија и екцесиван енер-
гетски унос, прекомерни садржај масти постаје 
кључни фактор патогенезе оболевања.

Трећина наших испитаница се изјаснила 
да нема никакву организовану физичку актив-
ност, чак 40% њих вежба свега 1-2 пута недељно, 
а четвртина жена је врло активна (3 и више пута 
недељно). Наши резултати су потврда извештаја 
Института за јавно здравље Србије из 2010. годи-
не, који показује да готово две трећине популације 
жена, нема ни минималан степен физичке актив-
ности, од 30 минута дневно. Изјашњавање наших 
испитаница о степену физичке активности, може 
донекле да објасни висок проценат масти и гото-
во граничне (према гојазности) вредности БМИ. 

У овом истраживању није забележена ста-
тистики значајна линеарна повезаност БМИ и 

заступњености масног ткива са годинама жи-
вота, што се бележи у другим истраживањима 
(Kyle, et al., 2006), већ само блага пропорцио-
нална тенденција ова два параметра са старошћу 
испитаница. Овакав резултат се може објаснити 
чињеницом да је ово пилот истраживање којим је 
обухваћено свега стотинак жена, при чему је при-
ближно 70% жена било старости до четрдесет го-
дина, а 27% су чиниле старије испитанице.

ЗАКЉУЧАК

Дескриптивни модел структуре тела радно 
активних жена урбане средине Београда, каракте-
рише, нормална ухрањеност. Два главна параме-
тра, БМИ и релативна заступњеност масног тки-
ва, имају граничне вредности, према гојазности. 
Врло висок проценат испитаница је у категорији 
предгојазних и гојазних, према садржају ма-
сти и БМИ (36% односно 40%). Поред тога, у 
овом пилот истраживању није утврђена стати-
стички значајна линеарна повезаност старења и 
повећања вредности параметара ухрањености, 
иако трећина испитаница није имала никакву ор-
ганизовану или планирану физичку активност.

Ограничења студије 
Ово истраживање је по типу студија пре-

сека, што је једно од важних ограничења. По-
ред тога, узрасна дистрибуција испитаница није 
у складу са реалном дистрибуцијом и просечном 
старошћу популације жена у Србији, што има 
утицаја на добијене резултате. 
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