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САЖЕТАК 
 

Спортисти широм света, у тежњи да по-

бољшају своје перформансе, веома често ко-

ристе различите додатке у исхрани. Међутим, 

у недостатку валидних информација, тиме ри-

зикују не само да не постигну жељене ефекте, 

већ и да буду изложени озбиљним последи-

цама које могу изазвати недовољно испитани 

и потенцијално штетни препарати. Стога је 

обавеза лекара да познају макар најчешће ко-

ришћене суплементе, у које се несумњиво 

убрајају витамини попут A, B групе, C, D и E, 

као и олигоелементи гвожђе, хром, цинк, и 

селен. Иако је њихов недостатак препо-

ручљиво надокнадити, у одсуству дефицита 

балансирана и правилно одабрана дијета нај-

бољи је начин за обезбеђивање свих материја 

потребних организму, а тиме и постизање вр-

хунских спортских резултата уз очување 

здравља.           
 

Кључне речи: спорт, витамини, олиго-

елементи 
 

ABSTRACT 

Athletes worldwide, wishing to enhance their 

athletic performance, very often use different 

dietary supplements. However, due to the lack of 

valid information, they are often at risk of both 

failing to achieve the wanted effects, and of be-

ing exposed to serious health consequences of 

unproven and potentially harmful products. 

Thus, the physicians need to be aware of the 

most used supplements, which undoubtedly 

include the vitamins, such as A, B group, C, D 

and E, as well as the trace elements, including 

iron, chromium, zinc and selenium. If exists, 

their deficit should be replaced; otherwise, in or-

der to accomplish the best results in sport while 

retaining the good health, appropriate and well-

balanced diet is the best way of providing all the 

necessary nutrients.           
 

Key Words: sport, vitamins, trace elements 
 

УВОД 

Бављење спортом неминовно повећава 

енергетске захтеве организма
1,2

, због чега је 

адекватна исхрана један од основних услова 

за постизање жељених спортских резултата 

без нежељених последица по здравље
3,4

. Пра-

вилно избалансираном дијетом, поред нутри-

тивних, обезбеђују се и све остале организму 

потребне супстанце
5-7

. Па ипак, спортисти 

широм света, укључујући како професио-

налце тако и аматере, веома често прибегавају 

коришћењу различитих додатака у исхрани
2-

4,7-9
. Притом, разлози за њихову примену 

крећу се од личних убеђења о позитивном 

утицају на здравствено стање и физичку 

спремност
5,10

, до некритичког веровања рек-

ламним порукама компанија које ове препа-

рате лансирају на тржиште
4,8

.  
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Истраживања су показала да се већина 

спортиста о суплементацији исхране инфор-

мише путем медија, али да савете о томе 

често прихвата и од својих тренера, пријате-

ља и рођака
4,7

. Нажалост, у питању су 

најчешће непоуздани извори информација
2
, те 

спортисти, у тежњи да побољшају своје пер-

формансе, ризикују не само да не постигну 

жељене ефекте, већ и да буду изложени озби-

љним последицама које могу изазвати недо-

вољно испитани препарати
2,4,7

. Свесни тога, 

многи ипак траже и мишљење лекара, од ко-

јих са правом очекују детаљно познавање 

ефикасности, безбедности и легалности при-

мене појединих додатака у исхрани
4,9

. Иако су 

доступне информације из литературе врло 

често оскудне или чак опречне
11

, питања која 

се тичу суплементације исхране у спорту ле-

кари не смеју оставити без одговора. Њихова 

је обавеза да познају макар најчешће кори-

шћене суплементе, у које се, поред протеин-

ских и препарата високо заступљених мине-

рала, несумњиво убрајају и витамини и оли-

гоелементи
3,4,8

.           
 

ВИТАМИНИ У СПОРТУ 

Витамини су органска једињења неопход-

на за нормално одвијање метаболизма, која се 

морају уносити храном јер их организам или 

не производи, или производи у недовољним 

количинама
12-15

. Према растворљивости се 

деле у две класе: витамини растворљиви у 

води су тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин 

(B3), пантотенска киселина (B5), пиридоксин 

(B6), биотин, фолна киселина, аскорбинска 

киселина (C) и кобаламин (B12), док су вита-

мини A (ретиноична киселина), D (калцифе-

рол), E (токоферол) и K растворљиви у ма-

стима
12,16

. Познато је да физичка активност 

повећава интензитет метаболизма, због чега 

већ присутан недостатак неких витамина то-

ком бављења спортом негативно утиче на 

спортске перформансе, те захтева суплемен-

тацију
1,2,6-8,13,17

. Међутим, чак и без утврђеног 

дефицита, спортисти веома често користе 

(мулти)витаминске препарате као суплементе 

исхрани, и то нарочито витамине А, B групе, 

C, D и E
2,4,7,8,10

. У околностима у којим је ко-

личина витамина у организму већ задовоља-

вајућа, намеће се питање да ли сама физичка 

активност може да доведе до губитка витами-

на, као и да ли прекомерна суплементација 

побољшава спортске резултате или заправо 

води у предозирање
1,11,13,18

. 

Витамин А је дериват провитамина рети-

нола и β-каротена, који се у организам уносе 

воћем, поврћем, изнутрицама, млеком и јаји-

ма, а активирају у цревима и јетри
12,14,16

. 

Основна улога витамина А је у регулацији 

ембрионалног развоја, формирању пигмената 

ретине ока и расту и пролиферацији епител-

них ћелија
12,14

. Недостатак се најчешће мани-

фестује ноћним слепилом и сувом кожом
12,16

, 

док се токсични ефекти могу испољити као 

мучнина, главобоља и замор
16

. У спорту, 

међутим, значајније место припада управо β-

каротену, обзиром да је овај прекурсор вита-

мина А познат по својим антиоксидативним 

својствима, те би теоретски могао да заштити 

ћелијску мембрану од слободних радикала 

који се појачано формирају током интензив-

ног тренинга
2,7,11,19

. Слободни радикали имају 

потенцијал да оштећују липиде, протеине и 

ДНК и тиме узрокују тзв. оксидативни стрес, 

који може да доведе до старења и смрти ће-

лија, изазове инфламацију ткива или чак до-

принесе малигној трансформацији
12

. Органи-

зам се против оксидативног стреса бори ендо-

геним и егзогеним антиоксидансима
11

, због 

чега се са правом поставља питање да ли у 

току интензивне физичке активности овај 

природни одбрамбени систем захтева додатан 

унос β-каротена. Истраживања су показала 

да, уколико је дефицит β-каротена или вита-

мина А већ присутан или је спортиста на ни-

скокалоричној дијети, суплементација је сва-

како препоручљива
7
. У супротном, међутим, 

додатна примена β-каротена неће побољшати 

спортске перформансе, а може довести до по-

раста интракранијалног притиска, оштећења 

ткива и имуносупресије, као и оштећења 

плода код трудница, уколико се предози-

ра
2,11,13,15,19

. 

Витамини B групе већином су укључени у 

процесе метаболизма угљених хидрата, масти 

и протеина, неопходних за производњу енер-

гије, али и у стварање хемоглобина у еритро-

цитима потребног за ћелијско дисање
8,12,14

. 

Стога недостатак ових витамина може имати 

вишеструке последице, укључујући дермати-

тис (рибофлавин, ниацин, пантотенска кисе-

лина), дијареју (ниацин, пантотенска кисе-

лина), неуропатију (тиамин, пантотенска ки-

селина, пиридоксин, кобаламин), иритабил-

ност/депресију (пиридоксин), деменцију (ниа-

цин, кобаламин), анемију (рибофлавин, коба-

ламин), као и срчану (тиамин) и надбубрежну 

(пантотенска киселина) инсуфицијенцију
12,16

. 

Витамини B групе широко су заступљени у 

различитим намирницама животињског и 

биљног порекла, као што су месо, млеко, 

изнутрице, јаја, житарице, воће и поврће
1,12,16

. 
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Стога, уз високу биорасположивост којом се 

карактеришу, могућност дефицита ових вита-

мина може се потпуно елиминисати правилно 

балансираном исхраном
1,8

. Међутим, показа-

ло се да сама физичка активност смањује пла-

зма концентрацију неких витамина, укључу-

јући тиамин, рибофлавин и пиридоксин, нај-

вероватније смањењем апсорпције у цревима 

и повећањем излучивања, али и интензиви-

рањем потрошње активацијом појединих 

метаболичких путева
1,13,20

. Притом, додатан 

проблем представља и недовољан унос путем 

хране који се среће код спортиста на нискока-

лоричној дијети
1,13

. У спорту, дефицит вита-

мина B групе погоршава спортске перфор-

мансе и отежава релаксацију мишића, наро-

чито при максималном физичком напору, 

због чега их је неопходно надокнадити
1,6,8

. Та-

кође, има показатеља да неки витамини у ви-

шку могу побољшати одређене вештине, нпр. 

тиамин, пиридоксин и кобаламин олакшавају 

фину моторну координацију и мишићну ре-

лаксацију
8
. Међутим, иако многи спортисти 

редовно уносе велике дозе витамина B групе, 

сматра се да се потребне количине ових ви-

тамина могу обезбедити балансираном исхра-

ном и да суплементација у одсуству дефицита 

неће утицати на спортске резултате
1,8,13,20

. На 

срећу, сем ниацина, који у вишку може сма-

њити физичку издржљивост и чак изазвати 

оштећење јетре, нежељени ефекти предози-

рања осталим B витаминима не постоје или 

су веома ретки
8,16

. 

Витамин C је кључни фактор синтезе и 

пролиферације колагена, те у великој мери 

одређује снагу и издржљивост поткожног 

ткива, хрскавица, костију и зуба
14,15

. Поред 

тога, он поседује и значајна антиоксидативна 

својства, због чега му се приписује и заштит-

на улога у очувању ткива од оштећења сло-

бодним радикалима
2,7,8,12,13,19

. Овај витамин се 

налази у воћу и поврћу, а његов дефицит 

може изазвати крвављење у кожи, деснима и 

зглобовима и успорити зарастање рана
12,14-16

. 

Познато је да је суплементација антиоксидан-

сима, нарочито витамином С, веома популар-

на међу спортистима, при чему се као 

најчешћи разлог за то наводи се очување 

здравља и енергије
7,18

. Па ипак, истраживања 

су показала да примена витамина С као до-

датка у исхрани има значаја само у стањима 

дефицита, док у вишку овај витамин не само 

да не побољшава спортске перформансе, већ 

може и негативно да утиче на њих
7,8,11,13,18,19

. 

Наиме, сматра се да оксидативни стрес у току 

физичке активности заправо служи као сти-

мулус усходне регулације природног одбрам-

беног система организма, а да прекомерна 

примена витамина С, због његових изражених 

антиоксидативних својстава, ту адаптацију 

онемогућава
2,8,18

. Такође треба имати на уму и 

да неконтролисани унос витамина С може 

имати и штетне последице и по здравље уоп-

ште, међу којима се истиче појава оксалатне 

нефролитијазе
13,15,16

.  

Витамин D се делимично ствара у кожи 

под дејством ултраљубичастих зрака, а дели-

мично уноси путем хране, и то претежно рибе 

и јаја
12,16

. Након активирања у јетри и бубре-

зима, он преузима улогу регулације калцију-

ма у организму, повећавајући његову апсорп-

цију у танком цреву и уградњу у кости
12,14,16

. 

Стога, недостатак витамина D код деце води у 

рахитис а код одраслих у остеомалаци-

ју
12,14,16,17

. Недавна истраживања су показала 

да се дефицит витамина D веома често среће 

код спортиста, нарочито жена млађе животне 

доби, код којих доводи до мишићне слабости 

и излаже их значајном ризику од прелома ко-

стију током тренинга
2,17

. Наравно, јасно је да 

је код недовољног уноса витамина D надок-

нада обавезна, посебно у околностима интен-

зивне физичке активности
2,17

. Међутим, треба 

знати да предозирање овим витамином неће 

имати никаквих повољних ефеката на кошта-

ни систем, већ напротив може довести до хи-

перкалцемије, која је нарочито опасна због 

депресивног дејства на срце и централни нер-

вни систем
2,15,16

. 

Витамин Е се налази у млеку, јајима, месу 

и поврћу
12,16

. У организму делује као важан 

антиоксиданс, блокирајући штетно дејство 

слободних радикала на ћелијску мембрану и 

интраћелијске структуре
2,8,12

. Недостатак ви-

тамина Е онемогућава нормалан раст и изази-

ва мишићну дегенерацију
12,14,16

, због чега по-

стоје наговештаји да би његова примена мог-

ла да умањи оштећење мишића током на-

порног тренинга
8,11,13

. Такође, сматра се да 

примена витамина Е може да повећа иско-

ришћење кисеоника у току бављења спортом 

на великим надморским висинама
8
. Међутим, 

истраживања су показала да, слично осталим 

антиоксидансима, суплементација витамином 

Е у одсуству већ постојећег дефицита неће 

имати утицаја на спортске перформан-

се
2,3,7,8,11,13,18,19

. Осим што може повећати по-

требе организма за витамином К, други не-

жељени ефекти предозирања витамином Е до 

сада нису описани
15,16

. 
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ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ У СПОРТУ 
 

Олигоелементи су минерали који се у 

организму налазе у траговима (<1mg/g теле-

сне тежине), а неопходни су за његово нор-

мално функционисање
12-14,21-23

. Међу најзна-

чајнијим олигоелементима налазе се гвожђе, 

цинк, манган, флуор, јод, бакар, молибден, 

никл, кобалт, хром и селен
12,14,21,24

. Током фи-

зичке активности, многи физиолошки проце-

си, као што су пренос кисеоника, спровођење 

нервних импулса и мишићна контракција, се 

интензивирају, док се губитак олигоелемена-

та неопходних за њихово одвијање повећа-

ва
7,13,22,23

. Стога поједини олигоелементи, 

укључујући гвожђе, хром, цинк, и селен, да-

нас спадају у најпопуларније суплементе 

исхрани у спорту
6,9,11,13,22,23,25

. 

Гвожђе је метал многобројних за живот 

неопходних функција у организму, од којих 

најважнију, пренос кисеоника, обавља у 

форми хемоглобина
14,25

. Такође, саставни је 

део миоглобина, цитохрома и ензима мишић-

них ћелија, те учествује у реакцијама оксида-

ције потребним за производњу енергије
14,23

. 

Има га у месу и тек поједином поврћу и воћу, 

због чега су вегетаријанци и особе на одре-

ђеним дијетама посебно изложене ризику од 

настанка дефицита овог олигоелемента
2,6,16,23

. 

Гвожђе спада у минерале са најснажнијим 

ефектом на спортске перформансе, чији недо-

статак најчешће доводи до анемије и смањења 

капацитета преноса кисеоника, а тиме и гу-

битка концентрације, мотивације и располо-

жења и повећаног замора мишића
2,6,9,13,23,25

. 

Посебан облик дефицита гвожђа огледа се у 

недостатку депоа у виду серумског феритина, 

али се показало да он нема утицаја на 

физичку спремност
9,23

. У спорту, дефицит 

гвожђа често се среће код млађих атлети-

чарки, а затим и гимнастичара, пливача, тени-

сера, кошаркаша и одбојкаша оба пола
2,6,9,13,23

. 

Истраживања као разлог наводе недовољан 

унос путем хране, али и губитак услед пре-

комерног знојења, обилних менструација, 

миоглобинурије и хематурије, који се могу ја-

вити као последица напорног тренинга
2,6,13,23

. 

Уколико се код спортисте утврди присуство 

хипохромне анемије, надокнада суплемен-

тима гвожђа у циљу поновног успостављања 

нормалног нивоа хемоглобина у крви је 

неопходна, а од ње се очекује побољшање 

издржљивости током физичке активности
2,9,23

. 

Уколико постоји само дефицит феритина без 

присутне анемије, суплементација у циљу 

попуњавања депоа такође може имати 

позитивног утицаја на спортске резултате
9,23

. 

Међутим, у одсуству било каквог дефицита, 

суплементација гвожђем се не препоручује, 

обзиром да неће побољшати спортске пер-

формансе, а у вишку може изазвати отежано 

пражњење црева и хемохроматозу9,23. 

Хром у свом тровалентном облику игра 

значајну улогу у метаболизму масти и угље-

них хидрата, обзиром да омогућава синтезу 

холестерола и олакшава преузимање глукозе 

из крви у ћелије
12,15,22,23,25

. Налази се у месу, 

изнутрицама и житарицама, а његов недоста-

так може да доведе до резистенције на инсу-

лин, хипохолестеролемије и неуролошких по-

ремећаја
12,15

. Иако је примећено да екстремни 

физички напори током тренинга могу да по-

већају излучивање хрома путем урина, то 

најчешће није праћено развојем одговарајућег 

дефицита, те надокнада није потребна
13,22,25

. 

Поврх тога, досадашња истраживања су пока-

зала да суплементација хромом у спорту не 

побољшава снагу ни издржљивост нити утиче 

на повећање мишићне масе, те се не препо-

ручује, и то посебно због склоности да се у 

организму нагомилава, као и оштећења бу-

брега, јетре и мишића до којих може да дове-

де уколико се предозира
9,15,22,23,25

. 

Цинк је саставни део великог броја разли-

читих ензима који обављају важне функције у 

организму, укључујући размену гасова на ни-

воу ћелија и транспорт и метаболизам масти, 

угљених хидрата, протеина и нуклеинских 

киселина
13-15,21-23

 Више од половине укупног 

цинка у организму налази се у мишићима, 

због чега му се приписује значајна улога у 

производњи енергије и заштити од оксида-

тивног стреса у току физичке активно-

сти
13,22,23

. Цинка највише има у месу и жита-

рицама, али, иако га садрже и многе друге 

намирнице, недостатак овог олигоелемента, 

праћен успореним растом и сазревањем, сла-

бљењем имунитета и поремећајем понашања, 

најчешће се приписује управо недовољном 

уносу храном
6,15,23

. Код спортиста, интензивна 

физичка активност, нарочито на високим тем-

пературама, додатно потенцира дефицит 

услед губитка из оштећених мишићних ћелија 

и излучивања знојем и урином, што може 

изазвати пад телесне тежине, замарање и сма-

њење издржљивости
13,20,22,23

. Додатак цинка се 

препоручује само уколико постоји дефицит, 

док у супротном нема назнака да суплемен-

тација може побољшати спортске перфор-

мансе
13,22,23

. Напротив, предозирање цинком 

може да доведе до дефицита бакра, који се 

манифестује сидеробластном анемијом
13,15,21-23

. 
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Селен у организму учествује у многим 

ензимским реакцијама, при чему се нарочит 

значај придаје његовим антиоксидативним 

својствима
11,13,21,23,25

. Налази се у месу, јајима 

и плодовима мора, а његов недостатак изази-

ва оштећење мишића, опадање ћелијског 

имуног одговора и повећану склоност ка на-

станку карцинома
15,16

. Иако интензивна фи-

зичка активност утиче на појачано стварање 

слободних радикала, мишљења о позитивном 

утицају суплементације селеном на спортске 

перформансе су још увек подељена
7,11,23

. Уко-

лико дефицит постоји, додатак селена у 

исхрани свакако је препоручљив
7
. У супрот-

ном, треба га примењивати уз опрез, јер пре-

дозирање може смањити његову заштитну 

улогу и изазвати алопецију и неуролошке и 

гастроинтестиналне поремећаје
15,16

.       
 

ЗАКЉУЧАК 

Примена витамина и олигоелемената као 

додатака у исхрани данас је веома честа код 

спортиста
2-5,8

. Па ипак, научна истраживања 

су показала да таква суплементација, уколико 

није медицински индикована, најчешће не 

доводи до жељених ефеката, а носи опасност 

од предозирања
11,22

. У одсуству дефицита ви-

тамина и олигоелемената, балансирана и пра-

вилно одабрана дијета треба да буде основна 

препорука спортистима, као најбољи начин за 

обезбеђивање свих материја потребних орга-

низму, а тиме и постизање врхунских спорт-

ских резултата уз очување здравља
2,6,20,23

. 
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