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Апстракт: Повећање учесталости хипертензије код младих ставило 

је у фокус физичку активност као потенцијално делотворну нефармаколо-

шку терапију. Циљ рада је анализа промена крвног притиска код младих 

током физичке активности и значаја физичке активности младих са хипер-

тензијом, са посебним освртом на потенцијалне улоге родитеља. Истражи-

вања указују да снижење вредности крвног притиска у раном периоду 

живота има позитиван утицај на вредности крвног притиска у одраслом 

добу. Утицај на енергетски метаболизам младих, кроз промену односа 

физичке активности и седентарног понашања, може се остварити током 

радних дана кроз различите програме у вртићу или школи које дете похађа. 

Викендом је на родитељима да стимулишу понашања која побољшавају 

здравље деце. Посебна едукација родитеља је начин да се смањи  растућа 

тенденција неактивности код младих. Стварање и неговање навика младих 

за физичку активност, резервисање времена родитеља за физичку активност 

детета и дељење знања о физичкој активности са дететом су могући начини 

за повећање укупне физичке активности у раном животном добу.  

Кључне речи: крвни притисак, деца, адолесценти, родитељи. 
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УВОД 

Узроци и патогенетски механизми настанка повишених вредности крв-

ног притиска код младих особа (деце и адолесцената) су недовољно разја-

шњени. Такође, механизми помоћу којих физичка активност може утицати на 

крвни притисак код младих још увек нису добро истражени (Radovanović & 

Bjelaković, 2021). Истраживања на одраслој здравој популацији су показала 

различите промене крвног притиска у зависности од врсте физичке активности 

(Murphy, Mizuno, Mitchell, Smith, 2011). Динамичке вежбе укључују мишићне 

активности, углавном ритмичног карактера, које резултују неким обликом 

кретања истовремено доводећи до пораста минутног волумена срца и 

потрошње кисеоника (Whyte & Laughlin, 2010). Интегрисани сигнали из цен-

тралног нервног система и периферних структура повећавају активност симпа-

тикуса узрокујући повећање фреквенције срца, контрактилности миокарда и 

значајну метаболичку вазодилатацију у великим мишићним групама (Fadel, 

2015). Статичке вежбе карактерише повећање мишићне силе у мишићима без 

покретања или при малим брзинама кретања, тако да нема значајне вазодила-

тације. Повећан минутни волумен без значајног смањења периферног васку-

ларног отпора узрокује повећање крвног притиска и фреквенције срца 

(Murphy, Mizuno, Mitchell, Smith, 2011). Циљ рада је анализа промена крвног 

притиска код младих током физичке активности и значаја физичке активности 

младих са хипертензијом, са посебним освртом на потенцијалне улоге родитеља. 

ПРОМЕНЕ КРВНОГ ПРИТИСКА КОД МЛАДИХ ТОКОМ  

ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Код младих је током физичке активности субмаксималнoг и максимал-

ног интензитета нормално умерено повећање крвног притиска (Schultz, Currie, 

Hedman, Climie, Maiorana, Coombes, Sharman, 2022). Најпрецизније податке о 

променама вредности крвног притиска код младих током физичке активности 

пружају функционална тестирања у контролисаним лабораторијским усло-

вима, за шта се користе различити стандардизовани тестови са оптерећењем на 

бициклу или покретној траци. Бицикл ергометри су чешћи у педијатријској 

пракси јер су јефтинији, заузимају мање простора и једноставнији су за при-

мену, посебно код особа са ограничењима у ношењу телесне масе. Негативне 

стране коришћења бицикл ергометра су што локални мишићни замор у пре-

делу доњих екстремитета може да узрокује прекид теста пре достизања вред-

ности које узрокују централни фактори. Такође, код неке деце одржавање 

константног ритма окретања педала може бити проблем. Две студије су изве-

стиле о вредностима крвног притиска код деце и адолесцената током лабора-

торијских тестирања уз употребу бицикл ергометра. Хацке и Веисер (Hacke & 
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Weisser, 2016) су користили стандардизовани степеновани субмаксимални тест 

(Physical Working Capacity 170) уз оптерећење од 1,5 W/kg телесне масе, с тим 

да су за испитанике прекомерном масом/гојазношћу вршили корекције на 

основу нормалне масе за узраст и пол. Аутори су перцентилне вредности 

систолног крвног притиска у мировању и оптерећењу приказали у односу на 

пол и узраст од 12 до 17 година (Hacke & Weisser, 2016). Шмигиелска и сар. 

(2016) су приказали податке о вредностима крвног притиска током субмакси-

малног теста на бицикл ергометру код младих узраста 10 до 18 година укљу-

чених у неку врсту спорта, али без података који би могли служити за процену 

интензитета и трајања спортског тренинга, као и без одређивања максималне 

потрошње кисеоника (Szmigielska, Szmigielska-Kapłon, Jegier, 2016). 

Функционална тестирања уз коришћење покретне траке су метода 

избора за сва лабораторијска тестирања јер користе свима познату механику 

хода и омогућавају дужу активност због мањег утицаја локалних фактора 

замора. Међутим, подаци о вредностима крвног притиска код деце и адолесце-

ната током овакве врсте тестирања су још ређи. Ипак две нове студије пружају 

извесне нормативне вредности. У једном од најновије публикованих истражи-

вања изнети су подаци о мерењу крвног притиска и максималне потрошње 

кисеоника током стандардизованог теста по Бруцеовом протоколу (Sasaki, 

Kawasaki, Takajo, Sriram, Ross, Kobayashi, 2021). Перцентилне вредности 

систолног крвног притиска у оптерећењу аутори су приказали у односу на 

пол и узраст од 7 до 17 година. Међутим, њихови налази нису узели у обзир 

висину испитаника и вредности крвног притиска у мировању. У слично 

осмишљеном истраживању аутори су отишли корак даље јер су известили о 

нормативним вредностима систолоног крвног притиска током стандардизо-

ваног теста по Бруцеовом протоколу код младих узраста од 6 до 18 година, 

узевши у обзир висину испитаника и вредности крвног притиска у мировању 

(Clarke, Zannino, Stewart, Glenning, Pineda-Guevara, Kik et al., 2021). Њихово 

истраживање није обухватило гојазне младе особе јер су сматрали да би се 

промена крвног притиска током физичке активности код ове групе значајно 

разликовала.  
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ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КОД МЛАДИХ                                                           

СА ХИПЕРТЕНЗИЈОМ  

Снижење вредности крвног притиска у периоду детињства и адолесцен-

ције има позитиван утицај на вредности крвног притиска у одраслом добу 

(Expert Panel, 2011; Chen & Wang, 2008). Поједини истраживачи истичу како 

је, без обзира на пол детета и дане у недељи, да је за време проведено у физич-

кој активности или испред екрана неког од уређаја (мобилни телефон, нека 

врста рачунара, телевизор) од већег утицаја однос између мајке и детета него 

утицај односа оца и детета (Stearns, Rhodes, Ball, Boule, Veugelers, Cutumisu et 

al., 2016). Наведено објашњавају чињеницом да мајке проводе више времена са 

дететом, нарочито током предшколског узраста, те да због тога имају више 

могућности да утичу на понашања везана за енергетски метаболизам детета. 

Викенди су најприкладнији део недеље за редовну и дугорочну имплемента-

цију програма физичке активности. Довољно је почети 10 минута дневно са 

физичком активношћу умереног до субмаксималног интензитета јер се пока-

зало да и мале интервенције могу смањити негативан утицај кардиометабо-

личких маркера ризика (Hansen, Anderssen, Andersen, Hildebrand, Kolle, Steene-

Johannessen et al., 2018). 

Утицај на енергетски метаболизам младих, кроз промену односа 

физичке активности и седентарног понашања, може остварити током радних 

дана кроз различите програме у вртићу или школи који дете похађа. Викендом 

је на родитељима да стимулишу понашања која побољшавају здравље, као што 

су: различити облици физичке активности, примена родитељских правила за 

коришћење паметних телефона, таблета и рачунара у сврхе играња, слања 

порука и коришћења друштвених мрежа, као и гледање телевизијских про-

грама, употреба слаткиша и слатких пића у исхрани итд (Jago, Thompson, 

Sebire, Wood, Pool, Zahra et al., 2014). Једна од најобимнијих студија је пока-

зала да се физичка активност деце и време проведено на отвореном смањују 

након седме године живота односа са поласком у основну школу. Занимљиво 

је да није забележено значајније смањење физичке активности у периоду адо-

лесценције, нити да је опадање било веће код девојчица него код дечака 

(Farooq, Parkinson, Adamson, Pearce, Reilly, Hughes et al., 2018). Најновији 

извештаји показују да најјефтинији облик физичке активности као што је 

ходање доприноси смањењу ризика од повишеног крвног притиска код деце 

(Weres, Baran, Czenczek-Lewandowska, Leszczak, Mazur, 2022).  

Још увек се траже ефикасна средства за повећање свакодневне ванна-

ставне физичке активности деце и адолесцената, што подразумева активан 

начин доласка/одласка у школу, игре на отвореном простору  и учешће у орга-

низованом активном провођењу слободног времена (Badura, Geckova, 

Sigmundova van Dijk & Reijneveld, 2015; Jones, Blackburn, Woods, Byrne, van 
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Nassau, Tully, 2019). Скорашње истраживање указује на значајан утицај 

породице на физичку активност деце, с тим да томе највише доприносе факторе 

повезани са животним стилом мајке или животним стилом оба родитеља заједно 

(Sigmundová, Badura, Sigmund, 2021). У сваком случају будућа истраживања би 

требало да пруже конкретније смернице и упутства родитељима за планирање и 

спровођење физичке активности младих са хипертензијом. 

Повољна околност при планирању физичке активности за младе са 

хипертензијом је што су ограничења релативно ретка. Према препорукама 

Америчке академије за педијатрију ограничења се односе тек за стадијум 2 

(≤ 95th + 12 mm Hg or ≤ 140/90 mm Hg) и то за такмичарско бављење 

спортовима са изразитим статичким напрезањима као што су: олимпијско 

дизање тегова, пауерлифтинг, бодибилдинг итд. (Flynn, Kaelber, Baker-Smith, 

Blowey, Carroll, Daniels et al., 2017). Актуелне смернице за учешће младих са 

хипертензијом у спортском тренингу су засноване на претпостављеном ризику 

од повреде миокарда током физичке активности максималног интензитета у 

кратком временском трајању. С обзиром на то да се минутни волумен срца и 

потреба миокарда за кисеоником нагло повећавају, постоји потенцијални 

ризик за недовољну перфузију миокарда и повреду миокарда. Ризик је већи 

код постојања хипертрофије леве коморе због могуће компромитоване 

перфузије коронарне артерије миокарда (Baker-Smith, Pietris, Jinadu, 2020). 

ЗАКЉУЧАК 

Повећање учесталости хипертензије код младих ставило је у фокус 

физичку активност као потенцијално делотворну нефармаколошку терапију. 

Истраживања су показала да снижење вредности крвног притиска у раном 

периоду живота има позитиван утицај на вредности крвног притиска у одра-

слом добу. Још увек се траже ефикасни начини и делотворне смернице за 

повећање свакодневне ваннаставне физичке активности деце и адолесцената, 

што подразумева активан начин доласка/одласка у школу, игре на отвореном 

простору  и учешће у организованом активном провођењу слободног времена. 

На бази неколико скорашњих истраживања спроведених у различитим 

деловима Европе, сматрамо да је посебна едукација родитеља начин да се 

смањи растућа тенденција неактивности код младих. Циљ оваквих едукација 

би био стварање и неговање навика младих за физичку активност, резервисање 

времена родитеља за физичку активност детета и дељење знања о физичкој 

активности са дететом. 
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THE SIGNIFICANCE, PLANNING AND IMPLEMENTATION                                       

OF PHYSICAL ACTIVITY IN HYPERTENSIVE YOUTHS 

Summary 

The increase in the frequency of hypertension in youths has brought physical 

activity as a potentially effective non-pharmacological therapy into focus. The aim of the 

work is to analyze the changes in blood pressure in youths during physical activity as 

well as determine the importance of physical activity in youths with hypertension, with 

particular reference to the potential role of parents. Research shows that lowering blood 

pressure early in life has a positive effect on blood pressure in adulthood. The impact on 

the energy metabolism of youths, through a change in the ratio of physical activity and 

sedentary behavior, can be achieved during working days through various programs in 

the kindergarten or school. On weekends, it is up to parents to stimulate behavior that 

improves childrenʼs health. Special education of parents is a way to reduce the growing 

tendency of inactivity among youths. Creating and nurturing young peopleʼs habits for 

physical activity, reserving parents’ time for the child's physical activity, and sharing 

knowledge about physical activity with the child are some of the possible ways to 

increase overall physical activity at an early age.   

Keywords: blood pressure, children, adolescents, parents. 
 

 

 


