
Научни скуп  

Наука, настава, учење у измењеном 

друштвеном контексту 

Педагошки факултет у Ужицу 

22. октобар 2021.  

ISBN 978-86-6191-065-4    

DOI 10.46793/NNU21.593R  

УДК 616.12-008.331.1- 

053.2/.6:613.7   

Прегледни научни чланак 

стр. 593–600  

 

 

Драган С. Радовановић 
Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања  

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КОД ДЕЦЕ И                           

АДОЛЕСЦЕНАТА СА ПОВИШЕНИМ И ВИСОКИМ                 

КРВНИМ ПРИТИСКОМ 

Апстракт: Вредност крвног притиска код деце узраста једне до 12 

година заснива се на нормативној расподели крвног притиска код здраве 

деце нормалне телесне масе и тумачи се на основу пола, узраста и висине 

детета. Нормалним вредностима се сматрају све ниже од 90 перцентима, 

повишеним крвним притиском се означавају вредности између 90 и 95 

перцентима, а високим крвним притиском или хипертензијом се сматрају 

све вредности изнад 95 перцентима. Због потребе за специјализованим 

манжетнама различитих величина и сложености тумачења вредности крвног 

притиска неопходно је да се мерења крвног притиска код деце врше стан-

дардизованим процедурама у педијатријским ординацијама. Деца и адоле-

сценти са повишеним крвним притиском и хипертензијом треба да у тера-

пијском смислу измене начин живота што подразумева: смањење телесне 

масе, редовно бављење физичком активношћу, посебан приступ исхрани и 

смањење стреса. Трајање, учесталост и/или интензитет физичке активности 

може се повећати кроз повећање спонтане физичке активности, организо-

ване програме физичког вежбања или бављење спортом. Важно је пружити 

деци и адолесцентима са повишеним вредностима крвног притиска и хипер-

тензијом једнаке могућности и подстицаје за учешће у физичким активно-

стима које им пружају задовољство, нуде разноврсност и које одговарају 

њиховом узрасту и способностима. 

Кључне речи: физичка активност, крвни притисак, деца,                       

адолесценти. 
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шких истраживања (COST) Акција CA19115 „HyperChildNET” Mрежа за истраживање 

крвног притиска код деце и адолесцената. Радна група 4: Превенција. 
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УВОД 

Вредност крвног притиска код деце узраста једне до 12 година заснива 

се на нормативној расподели крвног притиска код здраве деце нормалне теле-

сне масе и тумачи се на основу пола, узраста и висине детета. Нормалним 

вредностима се сматрају све ниже од 90 перцентила, повишеним крвним при-

тиском се означавају вредности између 90 и 95 перцентила, а високим крвним 

притиском или хипертензијом се сматрају све вредности изнад 95 перцентила. 

За адолесценте узраста од 13 година и старије, нормалним вредностима се сма-

трају све ниже од 120 mm Hg за систолни и 80 mm Hg за дијастолни крвни 

притисак. Повишени крвни притисак је дефинисан вредношћу од 120 до 129 

mm Hg систолног и вредностима дијастолног испод 80 mm Hg, а високим крв-

ним притиском или хипертензијом се сматрају све вредности систолног изнад 

130 mm Hg и дијастолног изнад 80 mm Hg (Lurbe, Agabiti-Rosei, Cruickshank et 

al., 2016; Flynn, Kaelber, Baker-Smith et al., 2017). Подаци из бројних истражи-

вања указују да је хипертензија код деце све учесталија, што представља зна-

чајан изазов за јавно здравље широм света. Учесталост хипертензије код деце 

и адолесцената се повећала у периоду од 1994. до 2018. године, а повећање је 

повезано са већим индексом телесне масе. Збирна процена на светском нивоу 

је да 4% особа млађих од 19 година има повишене или високе вредности крв-

ног притиска (Song, Zhang, Yu et al., 2019) 

МЕРЕЊЕ ВРЕДНОСТИ КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ДЕЦЕ                                    

И АДОЛЕСЦЕНАТА 

Због потребе за специјализованим манжетнама различитих величина и 

сложености тумачења вредности крвног притиска неопходно је да се мерења 

крвног притиска код деце врше стандардизованим процедурама у педијатриј-

ским ординацијама. Дигитални и механички манометри (манометри са живи-

ним стубом и анероидни манометри) који се користе за кућну употребу немају 

валидност за употребу код деце и не треба их користити (Riley, Hernandez,  

Kuznia, 2018). Након почетне дијагнозе повишеног и високог крвног притиска 

(хипертензије) неопходно је узимање детаљне историје болести и физикални 

прегледи, како би се утврдило да ли дете/адолесцент има примарну или секун-

дарну хипертензију. Деца или адолесценти са нормалном телесном масом и без 

породичне историје хипертензије, као и деца и адолесценти са знацима и 

симптомима који указују на додатни основни системски поремећај захтевају 

опсежнија медицинска испитивања. 

Оптимално би било да се сваком детету, почевши од треће године 

живота, једном годишње измери крвни притисак у педијатријској ординацији. 
Посебну пажњу треба усмерити на децу која су гојазна, имају дијабетес мели-
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тус, дијагностификовану бубрежну болест, опструкцију лука аорте, коаркта-

цију, као и децу која узимају лекове за које је познато да повећавају крвни 

притисак. Гојазну децу и адолесценте са хипертензијом треба медицински 

испитати на постојање дијабетес мелитуса и масне јетре. 

ИЗМЕНЕ НАЧИНА ЖИВОТА И                                                

ФАРМАКОЛОШКА ТЕРАПИЈА  

Деца и адолесценти са повишеним крвним притиском и хипертензијом 

треба да у терапијском смислу измене начин живота што подразумева: сма-

њење телесне масе, редовно бављење физичком активношћу, посебан приступ 

исхрани и смањење стреса. Код деце која имају прекомерну телесну масу или 

су гојазна неопходно је постићи смањење телесне масе кроз вишестрани при-

ступ са променама у исхрани и повећање физичке активности (Farpour-Lam-

bert, Aggoun, Marchand, Martin, Herrmann, Beghetti, 2009). Изразито гојазну 

децу треба упутити на свеобухватну интензивну интервенцију. Посебан дије-

тетски приступ подразумева смањени унос натријума у исхрани (Yang, Zhang, 

Kuklina et al., 2012), повећан унос свежег воћа и поврћа, влакана и млечних 

производа са ниским процентом масти (Damasceno, de Araújo, Freire de Freitas 

et al., 2011). Адолесцентима је неопходно стално наглашавати потребу некон-

зумирања алкохола и дуванских производа (Yun, Li, Sun et al., 2015). У циљу 

смањења стреса корисним се сматрају медитација са пажњом на процес 

дисања и јога (Sieverdes, Mueller, Gregoski, 2014). Укључивање свих чланова 

породице у саветовање о исхрани и физичкој активности повећава успешност 

терапијских измена начина живота деце и адолесцената са повишеним крвним 

притиском и хипертензијом. 

Упорна хипертензија код деце и адолесцената упркос доказаној промени 

начина живота (нпр. значајно смањење телесне масе, повећање физичке актив-

ности), деце са симптоматском хипертензијом (нпр. главобоље, когнитивне 

промене), деце са хипертензијом без фактора који се могу мењати (нпр. деца са 

нормалном телесном масом), деце са ехокардиографски утврђеном хипертро-

фијом леве коморе, као и било која фаза хипертензије повезана са хроничном 

бубрежном болешћу или дијабетесом, захтевају фармаколошку терапију 

(Lurbe, Agabiti-Rosei, Cruickshank et al., 2016; Flynn, Kaelber, Baker-Smith et al., 

2017). Међутим, не постоји стручни консензус о најбољим почетним антихи-

пертензивним лековима за употребу код деце. Такође, нема података о кли-

ничким испитивањима дугорочних исхода лечења хипертензије код деце и 

адолесцената. 
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ПЛАНИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Најновије препоруке Светске здравствене организације наглашавају да 

деца и адолесценти треба да имају у просеку најмање 60 минута дневно уме-

рене до интензивне аеробне физичке активности. Активности базиране на 

мишићној снази и издржљивости (примарно усмерених на јачање мишића и 

костију), као и аеробне активности високог интензитета, треба да се упражња-

вају најмање током три дана недељно (World Health Organization, 2020). Уко-

лико су претходно била слабо активна, деца и адолесценти треба да почну са 

лакшим или краћим физичким активностима и постепено повећавају учеста-

лост, интензитет и трајање током времена. Уз наведено, веома је важно сма-

њити укупно трајање седентарних активности које укључују коришћење 

паметних телефона, таблета и рачунара у сврхе играња, слања порука и кори-

шћења друштвених мрежа, као и гледање телевизијских програма, на мање од 

два сата дневно. Свака физичка активност је боља него не радити ништа, тако 

да и у случајевима када деца и адолесценти не испуњавају наведене препоруке, 

физичка активност ће имати одређене користи за њихово здравље.  

Трајање, учесталост и/или интензитет физичке активности деце и адоле-

сцената са повишеним вредностима крвног притиска и хипертензијом може се 

повећати кроз повећање спонтане физичке активности, организоване програме 

физичког вежбања или бављење спортом. У свакодневном животу је доступан 

велики избор различитих активности које могу да повећају укупно трајање 

физичке активности. Важно је пружити деци и адолесцентима са повишеним 

вредностима крвног притиска или хипертензијом једнаке могућности и под-

стицаје за учешће у физичким активностима које им пружају задовољство, 

нуде разноврсност и које одговарају њиховом узрасту и способностима. Спон-

тану физичку активност могуће је повећати пешачењем до и од школе, 

вожњом бицикла, активним провођењем слободног времена у деловима наме-

њеним за рекреацију или на породичним излетима. Настава физичког васпи-

тања у предшколским установама, основним и средњим школама треба да игра 

кључну улогу у повећању нивоа физичке активности, јер представља 

друштвени утицај који обухвата најшири део популације одговарајућег хроно-

лошког узраста. Настава физичког васпитања у државном систему образовања 

је адекватно планирана и бесплатна, а уз то има потенцијал да код деце развија 

потребу и навику за физичком активношћу. Због тога родитеље стално треба 

саветовати да утичу на формирање позитивних ставова своје деце према 

настави физичког васпитања (Radovanović i Bjelaković, 2021).  

Уколико се утврде повишене вредности крвног притиска код деце или 

адолесцената која се већ баве спортом, извесна ограничења могу постојати у 

дисциплинама које карактеришу активности праћене наглим порастом срчане 

фреквенције до максималних вредности, повећање периферног отпора и 

минутног волумена срца. У ову групу спортова између осталих спадају ски-
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јање, спортска гимнастика и атлетика (Strambi, Giussani, Ambruzzi et al., 2016). 

Наведено не значи да деца са повишеним вредностима крвног притиска не 

могу повремено да се баве овим дисциплинама на рекреативни начин (Radova-

nović & Bjelaković, 2021). 

ЗАКЉУЧАК 

Деца и адолесценти са повишеним крвним притиском и хипертензијом 

треба да у терапијском смислу измене начин живота што подразумева: сма-

њење телесне масе, редовно бављење физичком активношћу, посебан приступ 

исхрани и смањење стреса. Трајање, учесталост и/или интензитет физичке 

активности може се повећати кроз повећање спонтане физичке активности, 

организоване програме физичког вежбања или бављење спортом. Важно је 

пружити деци и адолесцентима са повишеним вредностима крвног притиска и 

хипертензијом једнаке могућности и подстицаје за учешће у физичким актив-

ностима које им пружају задовољство, нуде разноврсност и које одговарају 

њиховом узрасту и способностима. 
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PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS                                   

WITH ELEVATED AND HIGH BLOOD PRESSURE 

Summary 

The value of blood pressure in children aged one to 12 years is based on the 

normative distribution of blood pressure in healthy children of normal body weight and 

is interpreted on the basis of gender, age, and height of the child. Normal values are 

considered to be lower than the 90th percentile, elevated blood pressure is considered to 

be valued between the 90th and 95th percentile, and high blood pressure or hypertension 

are considered to be all values above the 95th percentile. Due to the need for specialized 

cuffs of different sizes and the complexity of interpreting blood pressure values, it is 

necessary to measure blood pressure in children with standardized procedures in 

pediatric clinics. Children and adolescents with elevated blood pressure and 

hypertension should change their lifestyle, which includes: weight loss, regular physical 

activity, a special approach to diet, and stress reduction. The duration, frequency, and/or 

intensity of physical activity can be increased through increased spontaneous physical 

activity, organized physical exercise programs, or participation in sport. It is important to 

provide children and adolescents with elevated blood pressure and hypertension with 

equal opportunities and incentives to participate in physical activities that give them 

pleasure, offer diversity and that are appropriate for their age and abilities. 

Keywords: physical activity, blood pressure, children, adolescents. 

 


