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Сажетак 
У раду је представљен феномен замора, неизбежне и 
недовољно изучене појаве у тренингу. Поред најпознатијих 
и најчешће коришћених теорија које објашњавају овај 
феномен, разматрани су фактори који доводе до замора, 
методе и технике којима се утврђује постојање замора на 
разним нивоима људског функционисања. Анализом 
информационих извора добијен је увид о томе који је ниво 
постигнут у изучавању овог феномена. Већина нивоа на 
којима се јавља је идентификована у истраживањима. 
Међутим, указано је на велики број могућих фактора замора 
који још више компликују пројектовање једног савршеног 
модела, по којем би се појава замора могла тумачити. За 
разлику од тога, анализа је показала да  је сигурније 
разматрање о факторима који доводе до замора. Коначно, 
анализа је допринела препознавању даљих праваца праћења 
и истраживања овог феномена. 
Кључне речи: ЗАМОР / НЕУРОМИШИЋНИ АСПЕКТИ / 
МОДЕЛИ / КЛАСИФИКАЦИЈА / НИВОИ  

Fizička kultura, Beograd, 60 (2006), 1, p. 84 – 97, tab. 1, 
graph. 4,  ref. 35 
Abstract 
The paper presents the phenomenon of fatigue as an inevitable 
and insufficiently studied notion in the course of training. 
Besides the most famous and most used theories that explain 
this phenomenon, the factors leading to fatigue, methods and 
techniques which determine the existence of fatigue at various 
levels of human functioning were discussed. By analyzing the 
information sources an insight was obtained on the level 
achieved in the research of this phenomenon. Most of the 
levels at which it occurs were identified in the researches. 
However, it was underlined that there are numerous possible 
fatigue factors that further complicate projecting of one 
perfect model, that could be used to interpret that 
phenomenon. Contrary, the analysis showed that it is safer to 
consider the factors that lead to fatigue. Finally the analysis 
contributed to identification of further directions of monitoring 
and research of this phenomenon. 
Key words: FATIGUE / NEUROMUSCULAR ASPECTS / 
MODELS / CLASSIFICATION / LEVELS  

1. УВОД  

Информација је неопходни саставни део 
сваког тренинга, без обзира да ли је главни 
задатак у тренингу везан за величину 
оптерећења, усвајање и усавршавање физичких 
способности, технике, тактике или је везан за 
психолошку и теоријску припрему спортиста. 
Свако вежбање, свако такмичење, сваки  
појединачни тренинг и његова фаза, 

микроциклус, годишњи и вишегодишњи 
циклус, по правилу  започињу и завршавају се 
информацијом (Копривица, 2002).  

Двадесетих година прошлог века бележе се 
почеци успостављања теорије спортског 
тренинга (Котов – Научне основе тренинга, 1922; 
Бирсин – Основе тренинга, 1925). Период између 
тридесетих и четрдесетих година двадесетог века 
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карактерише "стварање опширнијег материјала" 
за разне спортске гране. Ови радови су 
подстакли даља истраживања усмерена на 
различите аспекте спортског тренинга: 
физиолошки, биомеханички, психолошки, итд., 
што је створило значајну базу за разраду општих 
основа тренинга. Након Другог светског рата, 
значајни спортски резултати совјетских 
спортиста утицали су на масовнији 
истраживачки рад усмерен на утврђивање 
законитости тренинга. 

Спорт производи мноштво података и те 
информације је неопходно контролисати. 
Према степену сажимања информациони 
извори могу бити примарни, секундарни и 
терцијарни. Примарни информациони извори 
су ауторска дела и први садрже одређене 
информације, секундарни информациони 
извори обавештавају о постојању примарних 
извора и сажето приказују информације из њих, 
док терцијарни информациони извори дају 
податке о делима која су цитирана у 
примарним информационим изворима. 

У овом раду, прегледом страних часописа 
и стручних књига представљен је феномен 
замора, неизбежне и недовољно изучене појаве 
у тренингу. Поред најпознатијих и најчешће 
коришћених теорија које објашњавају овај 
феномен, разматраће се фактори који доводе до 
замора, методе и технике којима се утврђује 
постојање замора на разним нивоима људског 

функционисања. Анализом поменутих 
информационих извора добиће се увид о томе 
где је и на који начин је представљен, односно 
који је ниво постигнут у изучавању овог 
феномена. На крају, биће размотрени даљи 
правци праћења и истраживања овог феномена. 

2. РЕАКЦИЈА ОРГАНИЗМА  
    НА ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

Потенцијација, замор, опоравак и 
суперкомпензација механизми су које је 
потребно узети у обзир при анализи реакције 
организма на оптерећење. Потенцијација 
представља пролазни пораст функције система. 
Насупрот томе, замор привремено умањује 
функцију система, што наставком активности 
постаје све наглашеније. Опоравак је процес 
обнављања функција. Нормално је да фаза 
опоравка, осим враћања функције на њен 
почетни ниво, чак и појачава саму функцију. То 
је стање познато као суперкомпензација. Ипак, 
и суперкомпензација је пролазан процес.  

Наведена четири процеса су темељ за 
разумевање утицаја оптерећења на организам. 
Основни однос ова четири процеса приказан је 
на слици 1.  

 

Слика 1.  Пример потенцијације и замора (Strojnik, 2005 po Garner-u i sar.,1989; Zatsiorsky, 
1995; Željaskov, 2004; Siff, 2000) 
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У тренутку када започне рад укључују се 
два процеса: потенцијација и замор. У почетку 
потенцијација има јачи утицај од замора, па је 
заједнички резултат појачан. С наставком 
активности, замор постаје јачи, превладава над 
потенцијацијом, што резултира слабљењем 
извођења и резултата. У тренутку кад престане 
активност, започиње опоравак. Истовремено се 
смањују и учинци потенцијације. С обзиром на 
то да изгледа како потенцијација траје дуже од 
опоравка, током каснијег дела опоравка 
потенцијацијски учинци поновно превладавају, 
започињући фазу звану суперкомпензација. 

У овом раду, од ова четири процеса, 
анализираће се процес замора. У спортској 
пракси, реч је о феномену који се најчеће јавља 
током и након напорног тренинга и/или 
такмичења. Тако је у неким спортовима 
пресудно што више одложити појаву замора 
(спортови издржљивости попут трчања на 
средње и дуге стазе, скијашког трчања, 
бициклизма, веслања итд.), док је у неким 
спортовима важна брзина опоравка између 
понављаних периода интензивног рада (нпр., 

тенис, спортске игре итд.). У оба случаја замор 
представља лимитирајући фактор за постизање 
спортских резултата. 

3. ДЕФИНИЦИЈЕ  
    ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

С обзиром на то да се замор обично 
оцењује кроз рад, механичке дефиниције 
замора су најчешће. Тако се замор дефинише 
као  ’’неспособност да се одржи захтевана или 
очекивана сила’’ (Gandevia 2001 po Edwards-u 
1981), или ’’неспособност да се настави 
вежбање на захтеваном нивоу’’ (Strojnik i Komi 
1998 po Edwards-u 1981). Овакве дефиниције 
прилично су лако схватљиве.  

Међутим, када су додатно праћене 
физиолошке варијабле уочено је да промена 
ових варијабли није увек у сагласности са 
променама механичких варијабли. 

 

Слика 2.  Механички и физиолошки маркери замора. Задатак је обухватао одржавање 
изометријске контракције (50% од МВЦ) првог дорзалног интеросеуса мишића што 
је дуже могуће 

Друго, приликом субмаксималног рада 
нешто мишићног капацитета остаје 
неискоришћено на почетку. С обзиром да замор 
активних моторних јединица током рада се 
повећава, неопходно је активирање новог 
мишићног капацитета (нпр. нове моторне 
јединице). Такве се замене могу одржавати до 

тренутка када више нема расположивих свежих 
моторних јединица. Тада интензитет рада, који 
је на почетку био субмаксималан, постаје 
максималан. Од тог тренутка надаље, мишић 
више не може одржати задани ниво 
интензитета, те он полако опада.  



Неуромишићни аспекти замора 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 60 (2006) 1 87

У претходно наведеним дефиницијама 
замор је представљен као феномен који се 
изненадно и нагло јавља, а не као појава која се 
развија током активности. У ствари замор је 
појава која се прогресивно развија и пре него 
што мишићи дођу у стање да не могу изводити 
тражени задатак. С тим у вези много реалнија 
дефиниција гласи:  ’’свака вежбањем изазвана 
редукција у способности одржавања заданог 
нивоа силе или снаге, без обзира да ли се 
задатак може или не може одржати’’ (Gandevia 
2001 po Bigland-Ritchie-u 1984, Gibson i 

Edwards 1992, Jones 1992, Sargeant i Beelen 
1992, Faulkner i Brooks 1992). 

Замор се развија у односу на специфичну 
ситуацију - зависност од задатка (Enoka 1994, 
Gandevia 1992 NMF). Када особа извршава неки 
задатак, захтеви тог задатка (нпр. количина 
силе, мишићи укључени у извршење задатка, 
трајање активности) наглашавају различите 
физиолошке процесе у вези са моторним 
учинком. Са променом захтева мењају се и 
процеси који су подвргнути највећем притиску. 

Табела 1.  Дефиниције основних појмова 

Мишићни замор Свака вежбањем изазвана редукција у способности мишића да генеришу 
силу и снагу. Може бити централни и периферни. 

Централни замор 

Прогресивна редукција у вољној активацији мишића за време вежбања која 
доводи до смањења продукције силе независно од промена у 
контрактилности скелетних мишића. Може бити изазван променама у 
спиналним и супраспиналним факторима. 

Супраспинални 
замор Замор изазван редукованим излазом из моторне коре 

Спинални замор Замор који се дешава на спиналном нивоу услед промена активације 
мишићних вретена, тетивног органа и групе III i IV мишићних аференaта. 

Периферни замор 
Замор изазван променама испод неуромишићне везе у условима 
непромењеног неуралног управљања. Подељен је на замор ниске и замор 
високе фреквенције при електричној стимулацији мишића. 

Замор ниске 
фреквенције 

Погоршање у продукцији силе при малим фреквенцијама (<20Hz). Могући 
разлози су механичке и/или метаболичке природе. 

Замор високе 
фреквенције 

Смањење у сили детектовано на високим фреквенцијама (>50Hz). Разлог је 
електромеханичке природе. 

Максимална 
изазвана сила 

Максимална могућа сила продукована у мишићу или групи мишића; то је 
сила која се не може превазићи тестом интерполације скраћивања (eng. 
twitch interpolation test) 

Максимална 
вољна 
контракција  

Максимална контракција коју испитаник прихвата као максималну и која је 
продукована уз континуирану доступност повратних информација 
достигнућа. 

Вољна активација 

Ниво вољног управљања (eng. drive) за време напора. Ако није ограничен, 
термин не прави разлику између управљања ка мотонеуронима или ка 
мишићу. Максимална вољна активација мери се тестом интерполације 
скраћивања за време максималне вољне контракције. 
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4. МОДЕЛИ ЗАМОРА 

Велики проблем у тренингу одувек је 
било проналажење оптимума између утицаја 
тренажних оптерећења (величина, учесталост, 
карактер, усмереност) на организам и процеса 
адптација који се последично јављају. У циљу 
контролисања ефеката замора, направљени су 
одговарајући модели у односу на које се прати 
и објашњава овај феномен. Најчешће теорије, 
односно моделе према којима се тумачи замор, 
представио је Noakes (2000). Велики број 
модела, као и строг критички став који је дат у 
овом раду иде у прилог томе да је замор још 
увек комплексна и недовољно истражена појава 
да би се тумачио неким јединственим моделом, 
односно објашњавао унутар једне научне 
дисциплине. Многи истраживачи су превидели 
чињеницу да је замор сложена појава која се 
јавља на разним нивоима и зависна је од 
задатка (Enoka 1994, Gandevia 1992). За разлику 
од тога, за сада је сигурније разматрање о 
факторима који доводе до замора. Enoka (1994), 
Gandevia (2001) и Sargeant, Kernell (1992) у 
својим радовима представили су могуће 
факторе који доводе до замора.   

Noakes (2000) даје листу од пет 
различитих модела замора, који су коришћени 
да објасне физиолошке и друге, тренажно 
изазване, промене у циљу побољшања 
перформанси и одлагања започињања замора: 
A. Кардиоваскуларно/анаеробни модел 
B. Енергетско снадбевање/енергетско 

трошење 
C. Мишићна регрутација/мишићна снага 
D. Биомеханички модел 
E. Психолошко/мотивациони модел 

Сваки модел обухвата одређено научно 
поље у односу на које објашњава своје теорије. 
Тако кардиоваскуларни/анаеробни модел 
промовисан је обично од стране 
кардиоваскуларних и респираторних 
физиолога; модел енергетско 
снадбевање/енергетско трошење1 фаворизован 
је од стране биохемичара; мишићни физиолози, 
неки биомеханичари и неуро-физиолози 
заступају модел мишићна регрутација/мишићна 
снага2; биомеханички модел од стране 

                                                      
1 Eng. energy supply/energy depletion 
2 Eng. muscle power/muscle recruitment 

биомеханичара; психолошки/мотивациони 
модел од стране спортских психолога. 

4.1 Кардиоваскуларно/анаеробни  
      модел   

По овом моделу способност 
издржљивости детерминисана је капацитетом 
срчане пумпе спортисте, волуменом крви и 
дотоком кисеоника ка активним мишићима. 
Према овом моделу мишићи достижу висок 
радни ниво пре превазилажења могућег 
снадбевања кисеоником, после чега долази до 
развоја анаеробног стварања енергије (laktati, 
H+, Pi, IMP). 

Овај модел је један од најпопуларнијих 
модела, према коме се предвиђа да тренажна 
побољшања настају повећањем способности 
тела да користи кисеоник (повећање VO2 max). 
Овај ефекат настаје повећавањем максималног 
капацитета срца да пумпа крв (срчани излаз) и 
повећавањем капацитета мишића да троше 
кисеоник (већа капиларизација и 
митохондријална маса). 

4.2 Модел енергетско  
      снадбевање/енергетско трошење 

4.2.1 Модел енергетско снадбевање 

Модел енергетско снабдевање предвиђа 
да су способности, у активностима различите 
дужине, детерминисане капацитетом за 
продуковање енергије. У то спадају капацитети 
различитих метаболичких путева ресинтезе 
АТП-а, укључујући фосфагенски, анаеробну 
гликолизу, аеробну гликолизу и аеробну 
липолизу. Боље способности, према овом 
моделу, објашњене су као већи капацитети 
специфичног метаболичког начина ресинтезе 
АТП-а у зависности од активности. Нпр. 
спринтер има већи капацитет за генерисање 
АТП-а из интрамускуларних фосфагенских 
депоа и анаеробне гликолизе, док маратонац 
поседује супериорнији капацитет за оксидацију 
масти (Noakes 2000 po Haweley-u i Hopkins-u 
1995). 
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Међутим, ове хипотезе су још увек 
несигурне и још увек их је потребно 
истраживати. За доказивање релевантности 
овог модела потребно је да се докаже да 
(Noakes 2000): 
- различити метаболички капацитети 

стварања енергије буду у вези са 
перформансама у вежбању различитих 
дужина трајања, 

- могућа адаптација специфичних 
метаболичких капацитета у односу на 
одређени тренинг, 

- дате адаптације, које су резултат тренинга, 
саме објашњавају промене у 
перформансама. 

4.2.2 Модел енергетско трошење 

Модел енергетско трошење је 
специјализован за вежбања која трају дуже од 
2-3 часа. Трошење ендогених угљено-
хидратних депоа, према овом моделу, 
представља лимитирајући фактор у извођењу 
дугорочних вежбања. Проналасци који 
подржавају овај модел односе се на то да: 
- замор за време пролонгираних вежбања 

удружен је са истрошеним депоима 
гликогена у јетри и мишићима (Sahlin, 
Tonkonogi, Soderlund, 1998 po Bergstrom-u i 
sar, 1967; Nouks, 2000 po Fitts-u, 1994, Bosch-
u i sar., 1993, Coggan-u i Coyle-u, 1987, 
Coyle-u i sar., 1986), 

- смањење хипогликемије доводи до наставка 
вежбања (Nouks, 2000 po Coggan-u i Coyle-u 
1987, Coyle i sar. 1986; Shephard, 1992 po 
Shephard-u i Leatt-u, 1987) 

- суперкомпензација гликогена пре вежбања 
и/или унос угљених хидрата за време 
вежбања доводи до одлагања започињања 
замора (Sahlin, Tonkonogi, Soderlund, 1998 po 
Sahlin-u, 1990 po Spencer-u i sar., 1991, 
Coyle-u, 1992; Nouks, 2000 po Bosch-u i sar., 
1996, Coyle-u i sar., 1986, Hawley i sar., 1997; 
Enoka, 1994 po Coggan-u i Coyle-u, 1987, 
Hultman-u i sar., 1990; Haan, 1992 po 
Ahliborg-u, 1967). 

Међутим, мали број ових студија 
подразумевао је адекватну плацебо контролну 
групу. Друге студије које су имале адекватне 
плацебо контролне групе нису успеле да 
пронађу ергогене ефекте угљено-хидратног 

уноса пре и у току вежбања (Noakes 2000 po 
Bruke-u i sar. 1999). 

Према наведеном уочава се да је овај 
модел једноставан и не може адекватно 
објаснити одговор који се јавља при 
пролонгираном вежбању. Вероватно поред 
наведених и други фактори утичу на 
ограничавање пролонгираног вежбања. 

4.3 Модел мишићна  
      регрутација/мишићна снага 

Трећи модел има два дела и не заговара 
снадбевање супстратима (кисеоник или 
метаболити) као лимите перформанси, већ 
процесе који обухватају мишићну регрутацију, 
ексцитацију и контракцију. Према овом моделу 
сматра се да централни нервни систем 
доприноси смањењу перформанси у вежбању. 
Такође, овај модел предлаже да при 
прогресивном периферном замору ЦНС 
прилагођава своје управљање. 

Мождане конценрације серотонина (и 
вероватно других неуротрансмитера, 
укључујући допамин и ацетилхолин) мењају 
учесталост нервних импулса, то доводи до 
замора при вежбању, што је једна од 
претпоставки овог модела. Ове тврдње 
поткрепљене су истраживањима са кофеином 
код којих је утврђен позитиван утицај кофеина 
на ослобађање неуротрансмитера (серотонин и 
норадреналин), што доводи до повећане 
активности мотонеурона (Walton, Kalmar i 
Cafarelli, 2002; Kalmar i Cafarelli, 1999). 

Модел мишићна снага предлаже да 
контрактилни капацитет, способност 
генерисања силе нису исти у мишићима свих 
људи. Бољи спортисти имају супериорнији 
капацитет за генерисање силе. Веома мало је 
истраживано на овој алтернативи. Costill 
(Noakes 2000 po Costill-u i sar 1992) у својој 
студији дошао је до закључка да тренинг 
издржљивости смањује контрактилност 
скелетних мишића и показује да мишићна 
контрактилност није непроменљива 
карактеристика различитих типова мишићних 
влакана. 
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4.4 Биомеханички модел 

Способности за вршење активности зависе 
од ефикасности (економичности) вршења тих 
активности. Искоришћење мањих момената сила 
и еластичних способности мишића довешће до 
много ефикаснијег рада и у вези са тим до мањег 
замарања. Ова два фактора повећаће 
способности тако што ће успорити (а) 
продукцију лактата, која може бити разлог 
замора, и (б) продукцију телесне температуре 
помоћу одлагања подизања температуре и тиме 
обезбеђивање наставка вежбања. 

Овај модел је у супротности са 
кардиовасуларно/анаеробним моделом, који 
предвиђа да се боље перформансе добијају 
повећањем искориштавања кисеоника у 
мишићу и повећавањем ослобађања енергије 
што резултује повећањем температуре. Према 
овом моделу повећање ефикасности покрета 
доводи до смањења VO2 max и продукције 
топлоте при истом раду. 

4.5 Психолошко/мотивациони модел 

Према овом моделу су способност да се 
одрже перформансе у вежбању резултат 

свесних напора и често обухвата компоненту 
централног замора. Овај модел се разликује од 
модела мишићне регрутације који предвиђа да 
су перформансе у вежбању под утицајем 
подсвесних нивоа.  

Докази за веродостојност овог модела 
могу се наћи у свим студијама које су 
пронашле побољшања способности у плацебо 
групи испитаника 

5. КЛАСИФИКАЦИЈА  
    ЗАМОРА 

Разматрање замора са различитих 
позиција као процеса и стања организма, 
довело је до настајања одговарајућих 
класификација. На слици 3. дате су специфичне 
форме замора, одговарајуће за теорију и 
методику спортског тренинга,  које дају 
представу о природи, опсегу и величини 
унутрашњих реакција организма. Овај приступ 
је од велике користи, јер дозвољава да се 
тренажна оптерећења примењују изоловано, 
као и да се контролише резултат њиховог 
утицаја на целокупну личност спортисте.  

 

Слика 3.  Класификација замора (Жељасков, 2004; Копривица, 2002; Бомпа, 2001) 
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6. НИВОИ НА КОЈИМА ЈЕ  
    ИНДЕНТИФИКОВАНА  
    ПОЈАВА ЗАМОРА  

Замор мишића се односи на оне акутне 
ефекте који смањују радну способност мишића. 
Они укључују моторне и чулне процесе. Пошто 
се протежу од лимбичког система, посвећена је 
велика пажња идентификовању оних који су 
слабе тачке и доводе до појаве замора. 
Последњих 50 година испитивања су јасно 
показала да до замора не долази услед 
слабљења појединачног процеса, већ да се ти 
механизми разликују од случаја до случаја. 
Овај ефекат је назван замор мишића завистан 
од задатка (Enoka, 1994, Gandevia, 1992, 
Regueme, Nicol, Barthelemy i Grelot, 2005, 
Horita, Komi, Hamalainen i Avela, 2003). 

На слици 4. приказан је ланац процеса 
који су обухваћени у вољној контракцији, 
односно они физиолошки процеси које ове 
варијабле могу ослабити. Неуромишићни спој 
представља тачку раздвајања између замора 
који изазивају централни фактори од 
периферних фактора замора. У наредном тексту 
покушаће се објаснити појединачно сваки 
процес који може довести до замора. 

6.1 Централни замор 

Још пре два века знало се да је продужена 
и одржавана мишићна акција ограничена не 
само перформансама самог мишића и његовим 
карактеристикама, већ и неким централним 
компонентама укљученим у мишићну акцију. 
Те централне компоненте познате су и као 
централни замор. Централни замор, као што је 
већ раније речено, може се поделити на 
супраспинални и спинални замор. 

6.1.1 Супраспинални ниво 

Највећи ниво ексцитације коју може 
побудити нервни систем се најчешће проверава 
упоређивањем мишићне силе која се развија 
током максималне вољне контракције (МВК) и 
оне која је вештачки изазвана 

електостимулацијом3. Овај поступак се изводи 
појединачним ударима или краткотрајном 
серијом удара нерва и праћењем одговора у 
мишићу (сила и ЕМГ) током заморљиве 
контракције. Ова врста тестирања је обављена на 
одржавајућим и наизменичним, као и на 
максималним и субмаксималним контракцијама. 

Један број студија користили су тест 
транскранијалне магнетне стимулације (ТМС) 
којим су пратили понашање супраспиналних 
нивоа током замора. Овај тест се састоји у 
стимулисању коре мозга и праћењу одговора у 
мишићу (Радовановић, 2002, Gandevia,, 2001). 

Један број аутора показао је у  својим 
студијама да постоји утицај централних 
фактора на замор (Gandevia, 2001 po Gandevia-i 
i sar., 1996, Gandevia, 2001 po Mardsen-u i sar., 
1983, Gandevia, 2001 po  Loscher-u i sar., 1996a, 
Bigland-Ritchie, 1992).  

У истраживањима других аутора ниво 
централног управљања био је на оптималном 
нивоу током активности (Bigland-Ritchie, 1992; 
Enoka, 1994 po Bigland-Ritchie-u i sar., 1982; 
Jones, 1992 po Bigland-Ritchie-u i sar., 1983; 
Enoka, 1994 po Bigland-Ritchie-u, Furbush-u i 
Woods-u, 1986). Merton (Bigland-Ritchie, 
Bellemare i Woods, 1986 po Merton-u, 1954) је у 
својим студијама користио електричну 
стимулацију при испитивању централног 
замора током активности. Закључио је да пуна 
активација може бити одржана за време МВК 
одржаване у периоду од 3 минута. Даље се 
наводи да вољна активација може да не буде на 
максималном нивоу код испитаника који нису 
добро мотивисани. 

6.1.2 Спинални ниво 

Аферентно пражњење током активности 
различите природе може знатно утицати на 
крајњи исход у извођењу тих активности. Група 
финских истраживача на челу са Коми-јем 
(Avela, Kyrolainen, Nicol i Komi, 2002; Horita, 
Komi, Hamalainen i Avela, 2003; Strojnik i Komi, 
1998;  Komi, 2000; Kuitunen, Avela i Komi, 1998; 
Horita, Komi, Nicol i Kyrolainen, 1999) бави се 
проучавањем замора у експлозивним радњама. 
Велика пажња, у тим истраживањима је 

                                                      
3 Позанат је као тест суперпонирање скраћивања (енг. twitch 
superimposition test = Tws),  тест интерполације (енг. test 
interpolation) и као тест оклузије (енг. oclusion). 
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усмерена на замор који се налази на спиналном 
нивоу. Најчешћи тестови који се користе како 
би се проценио обухват рефлекса јесу тест 
изазивања миотатичког рефлекса и H рефлекс 

(електрична стимулација периферног нерва и 
селективна активација групе Iа аферената). 
Поред њих користе се тестови исхемије, као и 
крвне анализе (присуство метаболита). 

  
 

Слика 4.  Ланац процеса обухваћених у вољној контракцији. Главни извори повратних 
информација, из мишића, учествују на три нивоа у централном нервном систему. 
Други извори повратних информација, који могу учествовати на тим нивоима нису 
приказани (Gandevia, 2001). 

6.1.2.1 Аферентно пражњење  
            неуромишићних вретена (НМВ) 

Резултати добијени испитивањем људи у 
свесном стању указују да замор доводи до 
опадања фузиомоторног управљања ка 
мишићним вретенима (Bigland-Ritchie, 1992 po 
Bongiovanni-ju i Hagbarth-u, 1990; Enoka, 1994 
po Duchateau i Hainaut-u, 1993).  

За време изометријских контракција, 
рефлексна фасцилитација, највише из НМВ-а, 
може да подигне за 30% ексцитацију α-
мотонеурона (Gandevia, Herbert, Leeper, 1998 po 

Gandevia-i i sar., 1990, 1993, Garland-u i Miles-u, 
1997). Међутим њихова фреквенција опада са 
временом ако се контракција одржава дуже од 1-
2 с и замор се развија (Gandevia, 1998 po 
Macefield-u i sar., 1991). 

Оваква рефлексна подршка током 
концентричних контракција, посебно рапидних, 
није могућа. При тим брзинама фузомоторно 
управљање је вероватно исуфицијентно да 
одржи велике нивое фреквенција паљења 
мишићних вретена (Gandevia, 1998 po Bruke-u i 
sar., 1978, Al Falahe-u i sar., 1990). 
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При ексцентричним контракцијама улаз 
из НМВ-а може бити наглашен, као што на то 
указују анималне студије код којих аференти из 
вретена повећавају свој одговор на истезање 
током замора (Gandevia, 1998 po Nelson-u i 
Hutton-u, 1985, Hayward-u i sar., 1991). 

6.1.2.2 Аферентно пражњење  
            Голџијевог тетивног органа (ГТО) 

Осетљивост тетивних органа на 
контракције моторних јединица током 
заморљивих контракција се не мења код 
експериметалних животиња (Enoka, 1994 po 
Gregory-ju, 1990). Пражњење тетивног органа се 
мења линеарно са силом моторне јединице 
(Gandevia, 1998 po Jami-u, 1992, Hulliger-u i sar., 
1995). Такође постоје налази да реакција 
тетивних органа на издуживање целог мишића 
опада после снажних заморљивих контракција 
(Radovanović, 2002 po Hutton-u i Nelson-u, 1986, 
Tompson-u i sar., 1990, Hayward-u i sar., 1991) и да 
долази до смањења утицаја инхибиције од стране 
групе Ib која се упућује мотонеуронима (Enoka, 
1994 po Zytnicki-ju i sar., 1990). Међутим, до 
данас је још увек недовољно јасна улога 
аферентног пражњења ГТО-а током замора. 

6.1.2.3 Група III и IV мишићних  
            аферената 

Група III и IV мишићних аферентних 
влакана чини скоро 50% од укупног броја 
аферентних влакана која потичу из мишића, 
тако да чак и врло мале промене у њиховом 
пражњењу могу створити масиван пораст у 
дотоку аферентних информација ка ЦНС-у. 
Потичу од ноциoрецептора, рецептора 
осетљивих на притисак ниског прага надражаја, 
термосензитивних рецептора и рецептора 
осетљивих на контракције. Са замором 
пражњење ових аферената расте упоредо са 
променама температуре, механичког и 
хемијског окружења у мишићу (Gandevia, 2001 
po Painal-u, 1960, Kniffki-ju i sar., 1978, 
Kaufman-u i sar., 1983, Hayward-u i sar., 1991). 

 
 
 
 

6.1.2.4 Повратна инхибиција  

Неки мотонеурони могу сами себе да 
инхибирају механизмом негативне повратне 
везе, тзв. рекурентна или повратна инхибиција. 
Инхибиторни неурон у овој врсти инхибиције 
назива се Реншо (Renshaw) ћелија. Излази ових 
ћелија не утичу само на мотонеуроне 
(хомонимних и мишића синергиста), они такође 
утичу и на фузиомоторне и друге интернеуроне. 
Ова инхибиција је јача у брзо замарајућим 
мотонеуронима. 

Студије које су користиле индиректну Х-
рефлекс методу сугеришу да повратна 
инхибиција расте при максималним напорима 
(Gandevia, 1998 po Kukulka-i i sar., 1986), али 
опада у субмаксималним (Gandevia, 1998 po 
Loeshert-u i sar., 1996b). 

6.2 Нервно-мишићно спровођење 

Неколико процеса доводи до претварања 
аксонског акционог потенцијала у сарколеми. 
Они су под једним именом познати као нервно-
мишићно спровођење. Подржана активност 
може довести до погоршања неких процеса 
укључених у нервно-мишићно спровођење, што  
може резултирати опадањем силе везане за 
замор мишића. 

Потенцијална погоршања укључују 
немогућност асонског акционог потенцијала да 
доспе до свих огранака аксона (branch-point 
failure - прекид тачке разгранавања), исцрпљење 
залиха трансмитера, редукцију егзоцитозе и 
смањење осетљивости постсинаптичке мембране 
(Enoka, 1994 po Krnjevic-u i Miledi-u, 1958; 
Kugelberg-u i Lindergen-u, 1979; Spira-u, Yarom-u 
i Parenas-u, 1976).  

Најједноставнији начин провере 
слабљења нервно-мишићног спровођења код 
људи је изазивање М таласа пре, за време и 
после заморљиве контракције. Подсетимо се да 
се М талас мери применом електричног удара 
на нерв да би се генерисали акциони 
потенцијал у аксонима алфа моторних неурона 
и мерењем ЕМГ одговора у мишићу. 
Снижавање амплитуде М таласа тумачи се као 
погоршање једног или више процеса 
укључених у претварање аксонског акционог 
потенцијала (иницираног електричним ударом) 
у мишићу (сарколеми). 
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6.3 Веза "раздражење-контракција" 

Раздражење посредством нервног 
система у нормалним условима резултира 
активирањем мишића, а с тим у вези и 
кружењем попречних мостића. Седам процеса 
(Enoka, 1994 po Fitts-u i Metzger-u, 1988) је 
укључено у претварање раздражења (акционог 
потенцијала) у силу мишићног влакна: (1) 
распростирање акционог потенцијала дуж 
сарколеме, (2) распростирање акционог 
потенцијала низ попречну цевчицу, (3) промена 
пропустљивости саркоплазматичног 
ретикулума за јоне Cа2+, (4) кретање јона Cа2+ 
низ њихов концентрацијски градијент у 
саркоплазму, (5) враћање јона Cа2+ у 
саркоплазматични ретикулум, (6) везивање јона 
Cа2+ за тропонин и (7) интеракција миозина и 
актина и извршење задатка попречног мостића. 

До слабљења прва два процеса најчешће 
долази услед неадекватног рада Nа+-К+ пумпи, 
односно нагомилавања екстрацелуларног 
калијума (Gibson i Edwards, 1992 po Krnjevic-u i 
Mideli-ju, 1958, Bigland-Ritchie-u i sar., 1979, 
Jones-u i sar., 1979, Jeul-u, 1973; Lannergren, 
Westerblad i Allen, 1992 po Jeul-u, 1986, Medbo-
u i Sjersted-u, 1990, Green, 1998 po Sjogaard-u, 
1991; Lannergren, Westerblad i Allen, 1992). 
Такође убацивањем маркера активности Nа+-
К+-ATP – азе могуће је сведочити о активности 
Nа+-К+- пумпи (Sandiford i sar., 2003). 
Активност Nа-К пумпе зависи од активности 
ATP-азе, па самим тим метаболичке промене 
које утичу на ресинтезу и разлагање ATP-а 
(ADP, Pi , H+) утицаће на активност ове пумпе 
(Green, 1998 po Cooke-u i Pate-u, 1990). 

Смањена кинетика калцијума услед 
замора највероватније долази због 
неактивности Cа2+ канала или исцрпљавања 
залиха Cа2+ у саркоплазматичном ретикулуму 
(Lannergren, Westerblad i Allen, 1992; Enoka, 
1994 po Blinks-u i sar, 1978; Webb-u, Hibberd-u, 
Golman-u i Trentham-u, 1986). У 
експериментима са кофеином, који повећава 
ослобађање Cа+, испитује се појава замора у 
односу на смањену кинетику калцијума 
(Lannergren, Westerblad i Allen, 1992 pо 
Rousseau i sar. 1988). Метаболичке  промене 
(опадање ATP-а, повећање Pi, ADP, IMP, Мg2+) 
могући су фактори који могу утицати на 
редукцију Cа2+ ослобађања, као и враћања у 

СР (Lannergren, Westerblad i Allen, 1992). 
Међутим свакако чешћи су експерименти који 
индиректно процењују ове процесе. Осим што 
су лакши, у овим експериментима активност 
коришћена при замарању може бити сличнија 
реалној ситуацији.  

6.4 Метаболички супстрати 

Бројна истраживања подржавају хипотезу 
да енергетски дефицит представља фактор који 
доводи до замора током пролонгираних 
вежбања: (a) дужина времена вежбања тесно је 
повезана са количином мишићног гликогена 
пре вежбања (Sahlin, Tonkonogi, Soderlund, 1998 
po Sahlin-u, 1990 po Bergstrom-u i sar, 1967; 
Nouks, 2000 po Fitts-u, 1994, Bosch-u i sar., 1993, 
Coggan-u i Coyle-u, 1987, Coyle-u i sar., 1986); 
(б) разлагање мишићних аденин-нуклеотида у 
IMP и NH3 је промењено у мишићу где је 
гликоген истрошен (Sahlin, Tonkonogi, 
Soderlund, 1998 po Sahlin-u, 1990, Broberg-u i 
Sahlin-u, 1989); (в) суплементација угљеним 
хидратима у току вежбања доводи до одлагања 
замора и смањене количине IMP формација 
(Sahlin, Tonkonogi, Soderlund, 1998 po Sahlin-u, 
1990 po Spencer-u i sar., 1991, Coyle-u, 1992; 
Nouks, 2000 po Bosch-u i sar., 1996, Coyle-u i 
sar., 1986, Hawley-u i sar., 1997).  Такође, разни 
аутори су пронашли да суплементација 
креатином доводи до повећања депоа у 
мишићу, као и одлагања започињања замора 
(Stout i sar., 2000).  Међутим, што се тиче 
тврдњи претходних аутора потребно је 
напоменути да постоје истраживања која су у 
супротности са њиховим подацима (било је 
речи у енергетско снадбевање/трошење 
моделу замора). 

6.5 Крвоток  

Смањење протока крви према активном 
мишићу је био један од првих механизама за 
које је утврђено да могу да утичу на појаву 
замора мишића. 

У тесту који је обухватао одржавање 
МВК у периоду 40с са заустављеним протоком 
крви, сила је опадала са временом. Међутим у 
опоравку, докле год је проток крви био 
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заустављен, није долазило до опоравка силе 
нити ЕМГ-а. Тек када је скинута манжетна, која 
зауставља проток крви, дошло је до опоравка 
силе и ЕМГ-а (Bigland-Ritchie, 1992 po Woods-u 
i sar., 1987).  

Повећање крвотока мишића путем 
моторне активности је неопходно за 
снадбевање супстратом, уклањање продуката 
метаболизма и ослобађање топлоте. Међутим, 
када је мишић активан, долази до повећања 
интрамускуларног притиска који сабија крвне 
судове и који, у неким случајевима, може 
блокирати крвоток.  

7. ЗАКЉУЧАК 

Замор представља изузетно важну појаву 
у спорту. Праћењем величине замора одређује 
се граница рационалног обима тренажних 
утицаја, што обезбеђује ефикасну адаптацију и 
спречава претренираност. То значи да за 
максимизирање физичких способности 
неопходно је имати увид у степен и врсту 
замора који се јављају током активности. 

Међутим замор, због своје 
комплексности, још увек није довољно изучен 
феномен. Многи истраживачи дефинисали су 
замор у односу на врсту активности коју су 
користили при замарању. Многи од њих су 
превидели чињеницу да је замор сложена 
појава која се јављана разним нивоима и 
зависна је од задатка (Enoka 1994, Gandevia 
1992).  

Велики број теорија, које објашњавају 
замор, је управо произашао из чињенице још 
увек недовољне изучености и комплексности 
овог феномена. Самим тим још увек не постоји 
одговарајући модел по којем би се могао 
тумачити замор.  Такође велики број могућих 
фактора који могу довести до замора још више 
компликују пројектовање једног савршеног 
модела по којем би се замор могао тумачити. 

За разлику од тога, сигурније је 
разматрање о факторима који доводе до замора. 
Већина нивоа на којима се јавља замор је 
идентификована у истраживањима. Коришћене 
методе, откривања замора у тим 
истраживањима, могу се поделити на директне 
и индиректне. У великом броју истраживања 
методе откривања замора су уско оријентисане, 

односно активности коришћене у замарању 
превише су једноставне и неспецифичне да би 
се са сигурношћу тако добијени резултати 
могли пресликати на реалне спортске 
ситуације. Друга истраживања у којима су 
коришћени индиректни тестови процене замора 
дају нешто приближнију слику која се може у 
одређеном степену искористити у објашњавању 
неких реалних ситуација.  

Могући фактори који доводе до замора 
подељени су на централне и периферне. 
Неуромишићни спој представља тачку која 
одваја централне од периферних фактора.  

Смањење пражњења мотонеурона, 
редукованим излазом из коре мозга, 
представља супраспинални замор. Велики број 
аутора није пронашао слабљења на овом нивоу, 
истићући да се он јавља код недовољно 
мотивисаних и недовољно искусних 
испитаника. Мада, могуће је да замор на овом 
нивоу представља улогу заштите мишића од 
великог периферног замора, односно од 
његовог претераног исцрпљивања. 

Рефлексни улаз ка мотонеуронима 
представља значајан фактор који одређује 
квалитет и квантитет активности. Мале 
промене, изазване замором, у овом пољу 
доводе до значајних промена способности за 
извођење активности. 

Квалитет нервно мишићног спровођења 
најчешће се мери индиректним тестом 
изазивања М таласа (електрична стимулација 
мотонеурона). Активности које захтевају 
одржавање великог пражњења мотонеурона 
могу довести до погоршања неких процеса 
укључених у нервно – мишићно спровођење. 

Замор изазван променама испод 
неуромишићне везе у условима непромењеног 
неуралног управљања представља периферни 
замор. Слабљења у вези "раздражење – 
контракција", која обухватају најмање седам 
процеса, условљена су метаболичким и 
електромеханинчким факторима. 

Упоређивање нивоа метаболичких 
супстрата, пре и после активности, нпр. 
биопсијом, као и суплементација супстратима 
(угљени хидрати, CrP…) пре или у току 
вежбања су најчешће методе коjима се 
процењује утицај метаболичких супстрата на 
замор (Sahlin, Tonkonogi, Soderlund, 1998; Stout 
i sar., 2000). Заустављањем крвотока (тест 
исхемије), као и хиперфузијом (вештачки 
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убрзан крвоток), могуће је судити о замору као 
последици недовољног протока крви који се 
често дешава у активностима где је повећан 
интрамускуларни притисак (Bigland-Ritchie, 
1992 po Woods-u i sar., 1987; Enoka, 1994 po 
Sjogaard-u i sar., 1988; Shepard, 1992 po Shepard-
u, 1982). 

Међутим поставља се једно логично 
питање, а то је у ком степену експерименти у 
лабораторији могу објаснити замор у реалним 
спортским надметањима? На ово питање 
тренутно није могуће у потпуности тачно 
одговорити, али оно што је сигурно то је да је у 
реалним ситуацијама замор знатно комлекснији 

и зависи од великог броја фактора. То значи да 
није у реду судити само о једној врсти замора у 
оваквим ситуацијама, већ опоравак би требао 
усмерити на више различитих метода којима би 
се неутрализовао ефекат замора. Мерења су 
показала да је замор знатно израженији у 
динамичким вежбањима у односу на 
изометријске контракције на којима је одрађен 
највећи део истраживања (Jones, 1992). Наредна 
истраживања свакако треба да иду у правцу 
проналажења нових метода мерења замора у 
ситуацијама које су што више сличнијe 
реалним активностима.  
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