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ОЦЈЕНА МАСТЕР РАДА
УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ МАСТЕР РАДА
Мастер рад кандидата Фариса Мухамедагића, под називом „Утицај тренинга са отпором
на активности маркера метаболизма кости код младих неспортисткиња“ садржи 76
страна, 15 табела, 27 слика и 87 референци. Рад је организован у 10 поглавља и 29
потпоглавља.

УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
У првом поглављу Увод, кандидат је се навео да је недостатак физичке активности велики
јавно-здравствени проблем у свијету који је присутнији код жена и који је одговоран за
смрт великог броја људи у свијету. Такође је наведено да редовна физичка активност може

унаприједити здравље људи и смањити ризик разних обољења. Кандидат се послије тога
осврнуо на важност здравља коштаног система, његовој улози у организму човјека и
посљедицама болести овог система. Наведено је да је остеопороза постала глобални
здравствени проблем који погађа велики број људи, нарочито жена и носи са собом велики
трошак лијечења обољелих. Физичка активност је означана као ефикасно средство
нефармаколошке интервенције с циљем максимизирања врхунца коштане масе како би се
смањио губитак коштане масе у каснијим фазама живота. Наведено је да се маркери
коштаног метаболизма могу користити као динамичка мјера метаболичке активности
коштаних ћелија и да могу дати информације о здрављу костију на молекуларном нивоу.
Циљ овог рада је био да се утврди утицај тренинга са отпором на метаболизам кости код
младих неспортисткиња. Аутор је навео да постоји велики број истраживања код жена које
имају проблема са коштаном масом, док је врло мало података о утицају тренинга са
отпором на метаболизам кости код младих жена које се не баве спортом а у процесу су
изградње коштане масе. У следећем потпоглављу, кандидат је објаснио процес
ремоделовања кости. Објашњено је како се на микроскопском нивоу слабо функционална
кост замјењује новом потпуно функционалном кости. Након тога, наведено је да су маркери
метаболизма кости идеални за детектовање динамике метаболичких процеса, јер дају слику
о тренутном метаболичком статусу кости. У следећем потпоглављу описани су маркери
формације кости, односно наведени су њихови називи, мјесто настанка, аналитички узорак
и аналитичка метода за њихово мјерење. Послије тога на исти начин су презентовани и
маркери разградње кости. Након објашњења маркера коштаног метаболизма, кандидат је
пажњу посветио анализи тренинга са отпором и његовог утицаја на здравље. Кандидат се у
сваком наредном потпоглављу посебно осврнуо на сваки од сегмената здравственог статуса
и улогом тренинга на њихово унапређење. Прво је анализиран утицај тренинга на губитак
мишићне масе, затим на редукцију поткожног масног ткива, а послије тога и на физичку
функционалност, факторе старости, ментално здравље и на крају и на кардиоваскуларно
здравље. У последњем потпоглављу увода, кандидат је дао физилошко објашњење шта се
дешава у кости приликом дјеловања сила које настају у тренингу са оптерећењем.
Предмет овог истраживања је дефинисан као утицај индивидуално дозираног тренинга са
отпором на метаболизам кости код жена млађег животног доба. Проблем истраживања је
био да се утврде разлике маркера коштаног метаболизма контролне и експерименталне

групе у иницијалном и финалном мјерењу. Циљ истраживања је био да се утврди утицај
тренинга са отпором на метаболизам кости код жена. Кандидат је, у складу са циљем
истраживања дефинисао и следеће задатке истраживања: одредити маркере формирања и
респорпције кости прије и послије тренинга са отпором у експерименталној групи и
упоредити са контролном групом, одредити тјелесну композицију прије и послије тренинга
са отпором, обавити процјену мобилности и стабилности путем FMS-a у сврху планирања
тренинга и одабира узорка, одредити 1RM за све испитанице за примијењене вјежбе ради
индивидуалног дозирања тренажног оптерећења, измјерити силу и снагу прије и послије
програма тренинга.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
У истраживању је учествовало 40 испитаница узраста од 19 до 25 година подијељених у
двије групе, експериметалну и контролну (по 20 испитаница у обе групе, насумично
изабраних). Истраживање је спроведено на више локација, на Катедри за физиологију
Медицинског факултета у Бањој Луци, Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију
„Др Мирослав Зотовић“ и фитнес клубу „CrossBox Infinity“ Бања Лука. Добијена је и
сагласност Етичког одбора Медицинског факултета за провеђење истраживања. Добијени
подаци су статистички обрађени примјеном програма SPSS 20, а израчунати су основни
централни и дисперзивни параметри, a кориштен је и т-тест за утврђивање статистичке
значајности разлика аритметичких средина. Истраживање је спроведено у 9 фаза: 1.
упознавање са истраживањем, 2. иницијално FMS тестирање, 3. иницијално одређивање
тјелесне композиције и вађење крви испитаницама експериметалне и контролне групе, 4.
учење правилног извођења вјежби, 5. тестирање 1RM и тестирање снаге на вјежбама чучањ
и равни потисак са клупе, 6. тренажни процес у трајању од 10 недеља, 7. тестирање 1 RM и
снаге након 4 седмице тренинга, 8. финално одређивање тјелесне композиције и вађење
крви испитаницама експерименталне и контролне групе, 9. финално FMS тестирање.
The Functional Movement Screen (FMS) протокол, осмишљен од стране Греј Кука је
кориштен за процјену стабилности и мобилности код кретања испитаница. Концентрација
маркера метабилизма кости (остеокалцин и β-CrossLaps) је измјерена из узорака венске
крви електролумисцентном имунихемијском методом (ECLIA immunoassay) на

аутоматском апарату Roche Elecsys 1010. Тјелесна композиција испитаница је процијењена
методом биоелектричне импеданце на апарату GAIA 359 PLUS.
Испитанице су подвргнуте тренажном процесу у трајању од 10 седмица. Тренажни процес
се одржавао под надзором и водством дипломираног кондиционог тренера. Тренинг се
изводио 2 пута седмично (10 седмица). Појединачни тренинг је трајао 60 минута. Вјежбе
кориштене у тренажном процесу су пажљиво изабране како би што повољније утицали на
метаболизам кости. Све вјежбе су извођене са слободним теговима, вишезглобне, у
затвореном кинетиком ланцу. Главни дио тренинга био је сачињен од слиједећих вјежби:
1.

Чучањ

2.

Потисак са равне клупе

3.

Мртво дизање са гиријама

4.

Веслање у претклону

5.

Вертикални потисак бучицама

6.

Планк

Свака вјежба је извођена у 3 серије са распоном понављања у серији од 8 до 12. Тренажно
оптерећење је било на 60% од 1РМ. Одмор између серија је био 1 минут и одмор између
вјежби је био 1 минут. Темпо извођења вјежби – испитанице су савјетоване да
контролисано одрађују ексцентрични дио вјежбе а да концентрични дио покрета буде бржи.
Овакав темпо смо означили као нормалан. Вјежба планк се изводила у 3 серије са одмором
од 1 минуте између серија. Планк се изводио у трајању од једне минуте или до техничког
отказа. Након главног дијела тренинга слиједио је дио хлађења у трајању од 10 минута у
којем су се користиле вјежбе лаганог истезања и опуштања (вјежбе дисања).

РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА
У поглављу Резултати прво су табеларно приказани дескриптивни параметри
антропометријских мјера експерименталне и контролне групе у иницијалном мјерењу и
финалном мјерењу, као и параметри тјелесне композиције за обе групе испитаница.
Резултати т-теста за зависне узорке су показали да није дошло до статистички значајне
промјене параметара тјелесне композиције између иницијалног и финалног мјерења код обе
групе испитаница. Резултати су показали да је дошло до побољшања код вјежби чучањ и
равни потисак са клупе код експериметалне и контролне групе кад је ријеч о сили (разлика

између иницијалног и финалног мјерења је била статистички значајна на нивоу 0.01). Код
експерименталне групе је забиљежен пораст снаге чучња, док није било статистички
значајног побољшања снаге у вјежби равни потисак са клупе кад је ријеч о оствареној
снази.
Кад је ријеч о маркерима коштаног метаболизма, није утврђена статистички значајна
разлика између иницијалног и финалног мјерења код обе групе испитаница. Такође, није
било статистички значајне разлике у вриједностима ових параметара између
експерименталне и контролне групе на оба мјерења. Резултати FMS-a на крају програма
тренинга су показали да није било ни позитивног ни негативног утицаја на кретне обрасце.
Резултати финалног мјерења се нису разликовали од резултата иницијалног мјерења.
У поглављу Дискусија, кандидат је навео да програм тренинга у трајању од 10 седмица није
био довољан како би се показала статистички значајна разлика у маркерима коштаног
метаболизма између иницијалног и финалног мјерења. Кандидат је навео да је дошло до
побољшања параметара тјелесне композиције, али да разлика није била статистички
значајна. Наведено је да је једина статистички значајна разлика утврђена кад је ријеч о
испољавању силе и снаге, а нарочито силе. Кандидат је у наставку навео резултате
досадашњих истраживања који су показали да тренинг са отпором може имати позитиван
утицај на метаболизам кости. Међутим, кандидат је навео да је у истраживањима која су
показала позитиван утицај тренинга са отпором на метаболизам кости, програм трајао
најмање 16 мјесеци и да 10 мјесеци није довољно да би се остварио позитиван учинак.
У Закључку кандидат наводи да дуготрајна физичка активност може имати позитиван
утицај на густину костију и да у томе велику улогу игра тип, интензитет и трајање програма
тренинга. Кандидат је навео да је примијељени програм тренинга позитивно утицао на
испољавање силе и снаге и на тјелесну композицију испитаница, али да није трајао
довољно дуго како би се регистровао позитиван утицај тренинга на маркере коштаног
метаболизма. Препорука је да се млађе жене укључе у тренинг са отпором дужег трајања
како би се максимизирао врхунац коштане масе.

3AKJhYQAJ( H nPHJE.LJ;JlOr KOMH€ H JE
Ha oeH08Y nperJlena H aHaJln3e ypaljeHor MaCTep pa.n.a K8HllH,ll8T8 cI>apHca MyxaMe)lamna non
Ha3HBOM "YTHuaj TpelHlHra ea OTnopOM Ha aKTHBH QCTH MapKepa MeTa6oJIH3Ma KOCTI{ KOlt MJIa1(HX

HecnopnlCTtOHba", KOMHcHja KOHcTaTyje )l,8 p8.1l CaJJP:lKH eBe n01'pe6e llRjenoBe, ,Il,a cy jacHo
.lI.e<i>HHIlC3 HII n peD.MeT kJ UU]beBU

Hc-rpa)l(HBalba 11 D.a cy npltMIIJetbeHe MeTo,Ue Hc-rp8)KHOau.a

oMoryhl:fJIe llo611jalbc npeUI'l3HHX nOj HlTaKa nOTpe6HIlX 33 TecrnpaFbe nOCTaBJbeIDlX xunOTe3a.

Pe3ymaTI1

'I-eCTHpafba

cy

06pa~eHH

aneKBaTffHM

CTarnCTWIKI::lM

MeTOllaMa,

a

,l106HjeHH

CTaU1CTW1KH napaMeTpH cy npamtJIHO HHTepnpenfpaHH. KaH)J:H)l.aT je .n.o6Hj eHe pe3ymaTe jacHo
)lOBeO

y

OC3Y ca nOCTaBJheHHM UltJbeBIIM8 HCTpa:>K.ItBalha u npellCTaBHO KBaJJlttTeTHe 3aKJbY'-IKC

KPI1TW-IKHX ltX c raSJbajyhH Y KOHTeKCT Jl.0C8n8IllfbHX IfC1'pIDKHBalba l1 3Hal-ba

Koja nOMCl)KY Y

p3.3)'MHjeBaluy YTl-lUaja T})eHHHf3 ca omopOM Ha MeTa6oJU13aM KOCTH KO)I, )KeHa.

Ha oeHOBY .ueTaJbHe aHanH3e II YKynHe ottieHe,

KOM~cJ{ja npe.[{JIa)t(e HaCTaBHO-HayqHOM BHj eny

¢aKynTeTa (PH3fi\TKOr aacmnafba H cnopTa ,I{a YCBOjH npeJUIOIKeHI1 vi3Bj ewTaj IT .lla OMOryli.H
KaHlU1Jlary c[>apllcy MyxaMe.nalllliy YCMeHY jaBtlY o..a.6paHY MaCTep pana

non

HaJHBOM "YTlIuaj

TpeHHHra ca OTJl:OPOM ua aKTHBHOCTJI MapKepa MeTa6onH 3Ma KOCTH KOll MJHUll1X HeCnOpTl1CTKHJ-ba~' .

nOTnliC 'IJIAHOBA KOMHCHJE

l1\\

1. nou.up JlCeJbKO CeK)'JII1!l, npeacjeJllfllK

A2. npo¢. AP EOPKO nnpoBHfi,
3.

~lJlaH

n p o~ . .llp HeHan nOHOpau" 1.fJlaH, MeUTOp

Y 6nlboj JlYll.H, 15.01.2020. rOAHHe

/

I,!.

Cc<-;\

"'*

c"'~C,

1/7'\ ~
-- ,lMXJ

