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АПСТРАКТ 

Еден од најважните услови за добро здравје и за подобар и поквалитетен 

живот, е без сомнение движењето. Животот без движење не може да се замисли 

бидејќи различните форми на движење се меѓу најосновните биотички потреби со 

кои се одржува и продолжува човековиот живот. Главната цел на оваа истражување 

е да се утврди влијанието на програмата на аеробни циклични активности врз 

составот на телото, некои биохемиски параметри и степенот на депресија кај жените, 

но и утврдување на разликите помеѓу групата жени кои биле подложени на аеробни 

циклични активности и групата на жени со седентарен живот. Истражувањето е 

реализирано на примерок од 100 жени на возраст од 19 до 30 години. Примерокот е 

поделен во две групи. Првата еекспериментална група (ЕГ), во која  се  вклучени 50 

жени, кои се подложени на тримесечен кинезиолошки третман (три пати неделно ќе 

возат еден час велосипед ергометар). Втората група е контролна група (КГ)  ја 

сочинуваа 50 жени кои не беа подложени на тримесечен кинезиолошки третман. За 

релазирање на целите на истражувањето применети се  вкупно 11  параметри  за 

проценка на составот на телото,  5 параметри за проценка на липидите и гликозата 

во крвта и прашалникот за депресија - Инвентар за депресија на Бек. За сите 

варијабли се пресметани: основните статистички параметри,  асиметричноста 

(скјунис - skewness) на дистрибуцијата на резултатите, издолженост, односно 

сплоснатоста (куртозис - кurtosis) на дистрибуцијата на резултатите, Колмогоров-

Смирновата метода за тестирање на нормалноста на дистрибуцијата на резултатите 

(KS). За утврдување на  мултиваријатните и униваријатните меѓугрупните разлики 

применети се мултиваријатна и униваријатна анализа на варијансата и коваријансата 

и т- тестови за зависни примероци. Врз основа на добиените резултати може да се 

констатира дека експерименталната програма придонела за намалување на телесната 

маса за 9,00%, процентот на масно ткиво за 13,00%, индексот на телесна маса за 

9,00%), висцерална маст за 25,00%, а се зголемил виталниот капацитет за 16,00% и 

потрошувачка на калории за 3,00%). Кај котролната група после три месеца дошло 

до зголемување на телесната маса за 2,00%), на процентот на масно ткиво за 3,00% и 

индексот на телесна маса за 2,00%). Резултатите од истражувањето укажуваат дека 

примената на експерименталнта циклична аеробна програма придонела во 

намалување на биохемиските параметри: ЛДЛ холестеролот (Low Density 

Lipoprotein), триглицеридите во крвта и вкупниот холестерол во крвта. На 
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финалното мерење, во споредба со иницијалното мерење, испитаниците од 

експерименталната група просечно го намалиле нивото на ЛДЛ холестерол за 

12,62%, триглицеридите за 18,03% и вкупниот холестерол за 12,18%. После 3 месеци 

од започнувањето на цикличанта програма за вежбање, кај испитаниците од 

експерименталната група дошло до намалување  на степенот на депресија за 29,97%, 

додека кај испитаниците од контролната група после 3 месеци дошло до 

зголемување  на степенот на депресија за 7,21%.  Добиените резултати укажуваат 

дека рекреативните содржини на цикличната аеробна програма значајно 

придонесуваат во намалување на масното ткиво, телесната маса, индексот на 

телесната маса и останатите показатели на телесниот состав, ги подобруваат 

биохемиските параметри и го намалуваат степенот на депересија.  

Клучни  зборови: жени,  состав на тело, биохемиски параметри, депресија, 

основните статистички параметри,  мултиваријатна и униваријатна анализа. 
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ABSTRACT 

 

One of the most important conditions for a good health and for a better and more 

qualitative life is without a doubt the movement. Life without movement can not be 

imagined because the various forms of movement are among the most basic biotic needs 

that sustain and prolong human life. The main purpose of this research is to determine the 

impact of the program of aerobic cyclic activities on body composition, some biochemical 

parameters and the degree of depression in women, but also to determine the differences 

between the group of women who underwent aerobic cyclic activities and the group of 

women with a sedentary life. The research was conducted on a sample of 100 women aged 

19 to 30 years. The sample is divided into two groups. The first experimental group (EG), 

which includes 50 women who undergo three months of kinesiological treatment (three 

times a week they will ride ergometer bike for an hour). The second group is the control 

group (KG) consisting of 50 women who did not undergo three months of kinesiology 

treatment. To achieve the goals of the research, a total of 11 parameters were used to assess 

body composition, 5 parameters to assess lipids and blood glucose and Beck Depression 

Inventory. For all variables are calculated: basic statistical parameters, asymmetry 

(skewness) of the distribution of results, elongation, ie flatness (kurtosis) of the distribution 

of results, Kolmogorov-Smirnov method for testing the normality of the distribution of 

results (KS). To determine the multivariate and univariate intergroup differences, are 

applied multivariate and univariate analysis of variance and covariance and t-tests for 

dependent samples. Based on the obtained results, it can be concluded that the 

experimental program contributed to reduced body weight by 9.00%, the percentage of 

adipose tissue 13.00%, the body mass index by 9.00%), visceral fat 25.00%, and increased 

vital capacity by 16.00% and calorie consumption by 3.00%). In the control group, after 

three months, there was an increase in body weight by 2.00%), the percentage of adipose 

tissue by 3.00% and the body mass index by 2.00%). Furthermore, the results of the 

research indicate that the experimental cyclic aerobic program contributed to the reduction 

of biochemical parameters (LDL cholesterol (Low Density Lipoprotein), blood 

triglycerides and total blood cholesterol. At the final measurement, compared to the initial 

measurement, the respondents in the experimental group have reduced the level of LDL 

cholesterol by an average of 12.62%, triglycerides for 18.03% and total cholesterol for 

12.18%. After 3 months from the start of the cyclic cardiorespiratory exercise program, in 
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the respondents of the experimental group have decreased the degree of depression by 

29.97%, while in the respondents of the control group after 3 months there was an increase 

in the degree of depression by 7.21%. The obtained results indicate that recreational 

contents of the cyclic aerobic program significantly have contributed to the reduction of 

adipose tissue, body weight, body mass index and other indicators of body composition, 

contributed also in the improvement of biochemical parameters and reduction of the degree 

of depression.  

Key words: women, body composition, biochemical parameters, depression, basic 

statistical parameters, multivariate and univariate analysis 
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1. ВОВЕД 

 

Еден од најважните услови за добро здравје и за подобар и поквалитетен 

живот, е без сомнение движењето. Животот без движење не може да се замисли 

(Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Kenney, W.L. 2008),  бидејќи различните форми на 

движење се меѓу најосновните биотички потреби со кои се одржува и продолжува 

човековиот живот (Malina, R.M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. 2004).  

Луѓето кои водат здрав живот и редовно се вклучени во некаков тип на 

вежбање, имаат помала можност да развијат хронични заболувања, вклучувајќи 

дијабетес, кардиоваскуларни заболувања, тумори или ментални заболувања. Дури и 

рекреативната физичка активност помага во контролирањето на телесната маса, 

обезбедува подобра подвижност на зглобовите, го намалува ризикот од остеопороза 

и ја зголемува јачината на коските, го подобруваат балансот и координацијата, го 

подобруваат дишењето и спиењето, односно  ја подобрува физичката благосостојба. 

Всушност, луѓето кои се занимаваат со рекреативни активности, имаат помал индекс 

на телесна маса на (BMI) од оние што не се занимаваат, а освен тоа и поретко се 

разболуваат. Во таа смисла, според  Beedie, C. J., Terry, P. C., & Lane, A. M. (2000),  

спортот и рекреацијата може да бидат важна алатка за позитивни промени во 

општеството. Цикличните и ацикличните движења и различните кинезиолошки 

активности влијаат во голема мерка и на сеопфатен начин врз антрополошкиот 

статус на човекот и квалитетот на неговиот живот. Всушност физичката активност 

има позитивен ефект на: морфолошките, психолошките, социолошките 

карактеристики, когнитивните, моторните и функционалните способности. 

Кога станува збор за циклична аеробна активност, треба да се напомене дека 

оваа физичка активност како активност на мускулите сеопфатно ги ангажира сите 

системи на организмот и ги активира физиолошките процеси како природен одговор 

на телото на кинезиолошко надразнување. Ниту еден  лек или психичко 

надразнување според Rowland, T.W. (1990) не може да го замени влијанието на 

работата на мускулите, бидејќи тие можат да активираат само делумно и само некои 

системи, но не сите како кај физичката активност.  

Ако го погледнеме денешниот човек, го гледаме од позиција на современиот 

седентарен човек (homo sedens), кој се карактеризира со недостаток на движење 

(хипокинезија), прекумерно внесување на храна и стрес, па оттаму Warburton, 
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D.E.R., Whitney, N. C., & Bredin, S.D.S. (2006) сметаат дека цикличните аеробни 

активности и спортот се наметнуваат како реална потреба. Несомнено е дека 

детската хипокинезија го нарушува биолошкиот раст и развој, доведува до 

„подмладување“ на сериозни болести (хипертензија, срцева слабост и др.), а 

неактивноста во староста според Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003) може да биде 

и фатална.  

Гледајќи ги истражувањата на Warbourton, D.E., Glendhill, N., & Quinney, A. 

(2001), и Brown, W.J, Burton, N.W., & Rowan, P.J., (2007), кои ги анализираат 

ефектите од аеробните активности врз здравјето на луѓето, може да се види 

позитивното влијание на движењето врз здравјето и квалитетот на животот. За 

позитивните ефекти на цикличната физичка активност врз здравјето на  жените 

зборуваат Di Loreto, C., Fanelli, C.,& Lucidi, P. (2005), а Larson, E.B., Wang, L., & 

Bowen, J.D. (2006) за влијанието на физичката активност врз пациенти со деменција. 

Физичката активност според Melzer, K., Kayser, B., & Pichard, C. (2004) е 

природна потреба на секое човечко суштество и се дефинира како движење на 

мускулниот систем и скелетот што резултира во потрошена енергија над нивото што 

телото го троши во мирување. Од студијата на Melzer, K., Kayser, B., & Pichard, C. 

(2004), може да се види дека физичката активност има значително влијание врз 

намалувањето на инциденцата на кардиоваскуларните заболувања, појавата на 

дијабетес 2, остеопороза, артритис и болки во грбот. Според  Mišigoj – Duraković, M., 

Duraković, Z., & Podolski, P. (2006) и Duraković, Z., & Mišigoj – Duraković, M. (2006), 

физичката активност дури влијае и на намалувањето на некои видови на тумори и 

како таква има најголемо влијание врз животот на човекот. 

Физичката активност исто така има големо влијание врз намалувањето на 

прекумерната телесна маса, а ние го сметаме за најприроден начин за трошење 

енергија и регулатор на тежината. Hill, J.O., & Wyatt, H.R., (2005) аргументираат 

дека физичката активност одржува рамнотежа на енергија во телото, со што се 

спречува појавата на вишок  на тежината. Mustelin, L., Silventoinen, K., Pietilainen, K., 

Rissanen, A., & Kaprio, J. (2009)  дури зборуваат за  влијанието на физичката 

активност врз дебелината како наследна особина. 

Постојат повеќе причини кои предизвикуваат прекумерна телесна маса, како 

што се хормоналните или метаболичките нарушувања. Меѓутоа, најчесто според 
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Melzer, K., Kayser, B., & Pichard, C. (2004), прекумерната телесна  маса се јавува како 

резултат на недостаток на физичка активност и прекумерен внес на храна. Тоа значи 

дека, ако во организмот редовно се земаат повеќе калории отколку што можеме да 

потрошиме, таквите калории ќе се претворат во вишок тежина во форма на 

складирана маст. Поткожното масно ткиво зависи од начинот на живот на човекот и 

неговите навики и има различни вредности во текот на животот. 

За да ја избегнат или намалат прекумерната тежина, луѓето се подложуваат на 

исцрпувачки диети (глад), што според Hackney, A. C. (2006) најчесто се придружени 

со бројни здравствени последици. Како последица од глад и несоодветен внес на 

храна, се губи мускулното ткиво кое тогаш се користи за енергија. Со вежбање се 

трошат енергетските резерви складирани како масти и се избегнува губењето на 

мускулните протеини (Malacko, J. & Rađo, I., 2004). Поради оваа причина, енергијата 

се добива од маснотиите и јаглехидратите, наместо од протеините. Затоа, ако некој 

сака да ја намали телесната маса неопходно е да се применува не само 

хипокалорична диета, туку и физичка активност. И тоа, според Završnik, J. (2004) за 

да се намали вишокот на маснотии, треба да се комбинират двата типа на тренинзи, 

аеробен и анаеробен тренинг. Зашто, никогаш не се работи само за намалување на 

дебелината (обезноста), туку и за нормално функционирање на целиот организам, 

кое според Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., & Neljak, B. (1996) не може да се 

постигне само со диети. Составот на телото според Mišigoj – Duraković, M. (2003) 

обично се гледа како двокомпонентен модел, кој се состои од: а) телесна немасна 

маса и б) телесна масна маса. Оваа поделба овозможува да ја пресметаме 

оптималната телесна маса и дава насоки за третмани  во иднина како преку 

спортските активности, така и со диети. 

Физичката активност, без оглед на возраста и полот, игра многу важна улога 

во спречувањето на прекумерната телесна маса. Без оглед на возраста и 

прекумерната телесна маса, физичката активност контролирана на систематски 

начин придонесува на одржување на оптималната здравствена состојба. Според 

Baretić, M. & Balić, S. (2002) многу е важно да се развие навика за примена на 

физички вежби до 20-тата година, за да може подоцна тоа да стане начин на живот, а 

со тоа да се влијае на квалитетот на животот. 
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Бидејќи прекумерната телесна маса е условена со зголемена телесна маст, таа 

стана глобален проблем поврзан со здравјето на човекот, поради што јапонската 

компанија ТАНИТА предлага мерен уред како дигитална вага, која покрај тоа што 

прецизно ја мери телесната маса со точност од 0,5%, исто така го мери и поткожното 

масно ткиво. Токму и во овој труд е употребен истиот инструмент, TANITA (Pekas, 

D., 2019).   

Според Martin, W. H., et all. (1993) со подобрување на аеробната издржливост 

со тренинзи, се зголемува големината и бројот на митохондриите и се зголемува 

концентрацијата на оксидативните ензими во мускулните клетки, кои ја зголемуваат 

способноста на организмот да користи поголеми количини маснотии во текот на 

физичката активност. 

Од почетокот на истражувањето за ефектите од редовната физичка активност 

и вежбањето врз спречување на атеросклероза и развојот на коронарна срцева 

болест, се забележани значителни ефекти на вежбањето врз нивото на маснотии во 

крвта, пред сè, на порастот на нивото на HDL холестерол, намалување на LDL 

холестеролот во однос на HDL-холестерол и намалување на нивото на 

триглицеридите во крвта. 

Имајќи предвид дека повеќето студии за ефектите од аеробната физичка 

активност и вежбањето врз концентрациите на липидите и липопротеините во 

крвната плазма се спроведени кај мали субјекти, мета-анализите даваат важен 

придонес во извлекувањето на заклучоци. Мета-анализата што Leon, A. S., & 

Sanchez, O.A. (2001) ја спровеле на 51 програма за аеробни вежби извршени во текот 

на последните триесет години кои траеле најмалку 12 недели, со умерен до висок 

интензитет, со потрошена енергија од 2000 до 20000 kJ (500ккал до 5000ккал) 

неделно, покажаа нестабилни ефекти на вежбањето врз липидите и липопротеините. 

Најчесто се случувало зголемување на концентрацијата на HDL холестеролот 

(поретко проследено со намалување на вкупниот холестерол, LDL - холестерол и 

триглицериди).  

Aranđelović,  D., Marjanović, B., Bokonjić,  J., Grujić-Ilić, G., Vujović, V., 

Milenković,  S., Conić, N., & Aleksić,  B. (2004) во истражувањето докажале дека 

трчањето 12 милји неделно со умерен интензитет доведува до промени во нивото на 

липидите во крвта, додека трчање од 20 милји неделно значително го зголемува 
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нивото на HDL холестерол. Во споредба со контролната група која не применила 

програма за вежбање, во групата што била вклучена во програмата за физичка 

активност се забележува намалување на вкупните вредности на LP, LDL, ТG. Освен 

тоа се јавувало статистички значајно намалување на триглицеридите (20%), 

зголемување на HDL холестеролот (23%) како и значително намалување на 

систолниот и дијастолниот крвен притисок, фрекфенцијата на срцето во мирување и 

обемот на половината, со што овие ефекти се покажале како независни од промените 

во телесната маса и регулацијата на гликозата во крвта.  

Cooper,  K. H., Pollock, M.L., Martin,  R.P., White,  S.R., Linnerud, A.C., & 

Jackson, A. (1976) направиле трансферзална студија во која споредуваат спортисти 

кои изведувале програма со вежби за аеробна издржливост и неактивни лица. 

Резултатите покажале пониски нивоа на триглицеридите кај спортистите и биле 

потврдени во многу експериментални студии во кои субјектите биле подложени на 

неколкумесечни програми за аеробни обуки (Gyntelberg,  F., Brennan, R., Holloszy, 

J.O., Schonfeld, G., Rennie, M.J., & Weidman, S.W., 1977). Стапката на промени во 

нивото на триглицериди во крвта, изнесени во студии од различни автори, се 

разликуваше со обемот на обуката и почетните вредности на триглицеридите во 

крвта. 

Редовното вежбање/тренирање (што покрај аеробната активност вклучува и 

умерен интензитет на тренирање) придонесува за зголемување на функционалната 

подготвеност на телото да се справи или соочи со стресот. Ова овозможува 

постепено зголемување на фреквенцијата на вежбањето, времетраењето и 

интензитетот на вежбањето и дава можност за постепено зголемување на волуменот 

на вежбањето и со тоа се зголемува целокупната потрошувачка на енергија - клучни 

детерминанти на влијанието на вежбањето за намалување на нивото на 

триглицериди во крвта. Вежбањето со интензитет од 80-90% според Hardman, A.E. 

(2007) има поголем акутен ефект врз намалувањето на нивото на триглицеридите во 

крвта кај лице кое тренира во споредба со личност што не тренира, и тоа заради 

значително поголемата енергетска потрошувачка. 

Врската помеѓу физичката активност и депресијата е позната уште од античко 

време. Уште во XIX век, некои автори, како Vaux, C.L. (1926) укажуваат на фактот 

дека физичкото вежбање и физичката активност имаат антидепресивен ефект. 
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Депресијата е проблем кој е многу раширен во денешното општество. Таа 

погодува 2-5% од Американците (Kessler, R.C., McGonagle, K.A., Zhao, S., Nelson, 

C.B., Hughes, M., Eshelman, S., Wittchen, H.U.,&Kendler, K.S., 1994), притоа се 

проценува дека луѓето кои страдаат од клиничка депресија учествуваат со 6-8% од 

сите заболувања (Katon, W., & Schulberg, H., 1992).  

Депресијата е голем здравствен проблем денес во светот. Иако е забележано 

дека оваа состојба ги погодува како мажите така и жените што стареат, според 

American Psychiatric Association (2014) и Wolk S. I.,&Weissman M. M. (1995) 

инциденцата на депресија кај жените е приближно двојно поголема отколку кај 

мажите. Оваа студија ја испитала врската помеѓу депресивните симптоми и нивото 

на физичка активност кај жените кои немале изразена депресија. Моделите на 

физичка активност покажуваат дека, на сите возрасти во животот, мажите имаат 

тенденција да бидат многу поактивни од жените. Иако нивото на физичка активност 

се намалува како што стареат луѓето, без оглед на нивниот пол, постарите жени 

остануваат помалку вклучени во физичката активност отколку нивните врсници. Се 

покажало дека намалената физичка активност ги зголемува депресивните симптоми 

(Lampinen P., Heikkinen R. L.,&Ruoppila I., 2000), додека според American Psychiatric 

Association (2014), зголемувањето на депресивните симптоми може да доведе до 

намалување на желбата да се вклучат во физичка активност. 

Депресијата е ментално заболување што е скапо за лекување, според Simon, 

G.E., VonKorff, M.,&Barlow, W. (1995), бидејќи лекувањето трае долго време и 

вклучува различни антидепресиви. Овие трошоци предизвикале зголемен притисок 

на владата да ги намали трошоците за здравствена заштита во Америка. Тие барале 

решение кое ќе биде поефикасно, поевтино и кое ќе нема негативни несакани 

ефекти. Тогаш вежбањето било предложено како традиционална дополнителна 

алтернатива за лекување на депресија (Hales, R., & Travis, T.W. 1987; Martinsen, E.W. 

1994). 

Истражувањата на Craft, L.L. (1997) покажале дека вежбањето има поголеми 

антидепресивни ефекти кога:  

- (а) програмата за аеробна активност трае повеќе од девет недели и 

вклучува повеќе сесии неделно;  
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- (б) вежбата била со подолго времетраење, поголем интензитет и 

поголем број на денови неделно;  

- (в) кај субјектите беа класифицирани како лица со умерено изразена 

депресија.  

Слично мислење имаат и Blumenthal J. A., Babyak M. A., Moore K. A., 

Craighead W. E., Herman S., Khatri P., &Krishnan K. R. (1999) кои наведуваат дека 

физичката активност е потенцијална алатка за справување со лесна до умерена 

депресија. А според Gleser, J.,&Mendelberg, H. (1990) оваа област бара понатамошно 

истражување. 

Различните физички и спортски активности играат важна улога и во процесот 

на физички, кондициониран и ментален развој кај децата и младите до доцната 

адолесценција кај двата пола, односно тоа влијае на нивниот нормален развој. Сите 

овие физички и спортски активности мора да бидат поврзани со подигнување на 

нивото на здравјето и зголемување на самодовербата, што ќе им помогне и за 

подобрување на спортските резулатти и во нивниот социјален развој (Öztürk, O., 

1988). 

Во последните десет години, многу истражувања на оваа тема се обиделе да 

утврдат што е најефикасно во лекувањето на депресијата. Се мисли дека е потребно 

повеќе аеробни активности во текот на неделата со поинтензивно вежбање за 

подобрување на расположението или душевната состојба. Антидепресивниот ефект 

се јавува многу брзо, би се рекло веднаш по првите неколку дена од тренирање. 

Сепак, вистинскиот ефект се постигнува само по 4 до 9 недели. Се препорачуваат 

таканаречени аеробни вежби како џогирање, пливање, возење велосипед, пешачење 

и слично. Во споредба со релаксирачките вежби, спортските активности  според 

Martinsen, E.W. (1994) покажуваат подобри резултати во ублажувањето на 

депресијата.   

Физичката активност според  Hackney, A. C. (2006), влијае и на намалување 

на појавата на психијатриски нарушувања поврзано со незадоволство од физичкиот 

изглед на едно лице.  
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2. ДОСЕГАШНИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

Во оваа глава ќе бидат прикажани досегашни истражувања за влијанието на 

аеробната физичка активност врз составот на телото, биохемиските параметри на 

крвта и степенот на депресија. Покрај општото истражување на под-просторите 

споменати погоре, ќе има истражување на тие особини и конкретни модели кои се 

значајни за работата. 

2.1.  Истражувања за влијанието на аеробната физичка  

 активност врз компонентите на телото 

 

Brničević, M.M., Duplančić, D., & Marinović, M. (2011) ја тестирале употребата 

на вагата Омрон BF-500 како инструмент за мерење на телесната маса и составот на 

телото кај поединци кои имаат седечки или активен начин на живот. На примерок од 

184 студенти од прва година од Правниот и Економскиот факултет на Универзитетот 

во Сплит, ја испитале валидноста на користењето на методот за анализа на составот 

на телото користејќи ја вагата од фирмата ОМРОН, модел BF-500. Ова е инструмент 

со кој се одредува составот на телото и се добиваат: телесната маса, процентот на 

масти и на мускулна маса во телото, нивото на висцерална маст и базалниот 

метаболизам, а висината на телото, возраста и полот се податоци кои се внесуваат, и 

потоа се пресметува индексот на телесна маса (BMI).  Користејќи статистички 

постапки за Windows 7.0 биле пресметани основните параметри како и матрицата на 

корелација за измерените параметри. Добиените податоци покажуваат висок 

квалитет и висока корелација на мерниот инструмент за следење на составот на 

телото на студентите. 

Hrgetić, M., Dadić, M., Milanović, M.,&Skoblar, J. (2016) го истражувале 

влијанието на фитнес вежбите во времетраење од три месеци врз антрополошкиот 

статус кај жените на возраст меѓу 25 и 35 години. Во овој труд бил вклучен 

примерок од 7 жени кои се занимавале со рекреација и кои биле членови на фитнес 

центар. Примерокот на променливи антропометриски варијабли опфатил 5 

варијабли: телесна маса (кг), обем на половината (см), поткожно масно ткиво на 

раката (мм), абдоминално поткожно масно ткиво (мм) и процент на телесна маст (%) 

- измерено со вага со биоелектрична импенданса за мерење на количината на 

поткожното масно ткиво. Податоците за студијата биле обработени со Statistica ver. 
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9.0. Резултатите биле пресметани со Т-тест за зависни примероци со аритметичка 

средина, стандардна девијација и минимални и максимални вредности. Мерењата 

биле реализирани на почетокот и на крајот на применетата програма. Процесот на 

обуката траел 3 месеци со по 3 тренинзи неделно (вкупно 36 тренинзи). Утврдено е 

дека имало статистички значајна разлика помеѓу почетните и крајните мерења во 

варијаблите: поткожното масно ткиво на раката и процентот на поткожното масно 

ткиво и дека немало статистички значајна разлика во варијаблите: телесна маса, 

обем на половината и поткожно масно ткиво во стомакот. Причината зошто кај 

телесната маса и обемот на половината не се јавуваат статистички значајни разлика, 

според авторите лежи во фактот дека субјектите претрпеле структурна промена и се 

зголемил процентот на мускулите. 

Stojiljković, S., Obradović, Z., Mitić, D.,&Macura, M. (2010) го испитувале 

ефектот на примена на аеробни вежби врз составот на телото кај жените. 

Програмата, наречена општа аеробна вежба е програма за вежбање дизајнирана да ги 

задоволи потребите на жените за рекреативно вежбање, но и за подобрување на 

нивниот физички изглед и регулирање на телесната маса. Општите аеробни вежби 

содржат различни програмски содржини чија главна цел е покрај локалните и 

општите ефекти врз телото, да го направат тренингот поинтересен и подостапен за 

жените кои што вежбаат. Истражувањето е спроведено на еден примерок од 

тестирани жени (n = 10), на возраст од 33 години, кои пред да се приклучат на 

експерименталната програма имале седентарен животен стил (помалку од 30 минути 

физичка активност во текот на една недела). Просечната телесна висина на 

тестираните беше 170 ± 6 см, а просечната телесна маса при иницијално мерење била 

74,2 ± 12,73 кг. Ефектите од општата аеробна вежба биле следени во просторот на 

морфолошки карактеристики и моторни варијабли. Ефектите од експерименталната 

програма, која траела шест месеци, три пати неделно, со времетраење од 60 минути, 

довеле до статистички значајни промени кај повеќето применети варијабли. Врз 

основа на резултатите од истражувањето, авторите заклучуваат дека програмата која 

била специјално дизајнирана за ова истражување наречено општи аеробни вежби, 

довела до позитивни промени во составот на телото и моторните способности. 

Hazar, S., & Kurt, S. (2010) го испитувале влијанието на осуммесечната 

програма на степ-аеробни вежби врз густината на коските и некои физички 

карактеристики кај седентарни жени. Целта на студијата била да се утврди и 
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процени ефектот на степ-аеробни активности и програми за џогирање/одење, на 

густината на коските и некои морфолошки карактеристики како што се: телесна 

маса, вкупна телесна маст во килограми и проценти и намалувањето на тежината. Во 

експерименталното истражување доброволно учествувале 14 жени со седентарен 

стил на животот и средна возраст (41.2 години). Испитаниците изведувале степ-

аеробик во времетрање од 45-50 минути, еднаш неделно и џогирање/одење и 

истегнување, во времетрање од 30 минути, два пати неделно. По осуммесечно 

вежбање, настанало намалување на тежината, BMI (body mass index)-от и процентот 

на масно ткиво кои промени биле и статистички значајни (P<0.05). Авторите 

заклучуваат дека применетиот систем на вежби, позитивно влијае врз неколку 

антропометриски карактеристики, како што се тежината, BMI и вкупното масно 

ткиво. Меѓутоа, програмата не влијаела позитивно на составот на коските. Покрај 

тоа, програмата не дала превентивен ефект врз густината на коските. Се 

претпоставува дека за да се постигне и тој ефект, во програмата треба да има 

вклучено и вежби на сила. 

Arslan, F., Cakmakci, E., Taskin, H., Cakmakci, O., & Cecilia, G. (2010) го 

испитувале влијанието на програмите за вежбање врз некои параметри на фитнесот и 

намалувањето на тежината кај жени на средна возраст. Целта на трудот била да се 

испита влијанието на пилатес вежбите врз составот на телото и дистрибуцијата на 

маснотии кај седентарните жени. Истражувањето било спроведено на 66 жени со 

средна возраст (43,33 ± 2,84 години), поделени во две групи, експерименталната 

група (N = 42) и контролна група (N = 24). Биле мерени следниве варијабли: телесна 

тежина, состав на телото (со поткожно масно ткиво), обем на колковите, обем на 

половината и процент на телесна маст, и тоа два пати, на почетокот и на крајот на 

мерењата. Експерименталната програма траела шест недели, и тоа три пати неделно, 

во времетраење од еден час. Контролната група не учествувала во програмата за 

вежбање. Резултатите покажуваат дека постојат статистички значајни разлики 

помеѓу почетните и крајните мерења во сите варијабли кај експерименталната група 

(p <0.05).  Кај контролната група вакви разлики во однос на истите варијабли, пред и 

на крајот на екпериментот - немало. Авторите заклучуваат дека пилатес вежбите 

можат да дадат  долгорочни придобивки во одржувањето на нивото на  фитнесот кај 

жени од средна возраст. 
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Shukova Stojmanovska, D., Gontarev, S.,&Dimeski, F. (2017) спровеле 

истражување на 10 жени на возраст од 20-30 години, кои сакале да ја намалат 

телесната маса и процентот на масти и вежбале 5 пати неделно боди билдинг по 90 

минути во тек на 4 месеци. Направен е Т - тест на мали зависни примероци. Од 

добиените резултати авторите посочуваат дека  по 4 месеци се јавило намалување на 

телесната маса и на процентот на телесните масти, а разликите меѓу почетното и 

финалното мерење биле и статистички значајни. За разлика од мажите кои вежбале 

со истата процедура (Shukova -Stojmanovska D., Dimeski F.&Protić-Gava B., 2014), кај 

кои статистички значајни промени се појавиле во процентот на масното ткиво и 

телесната маса, но за разлика од жените, се појавиле порано, веќе на контролното 

мерење (по 2 месеци).  

 Gontarev S., Kalač R., Aleksovska Veličkovska L., Shukova-Stojmanovska D., 

Misovski A., & Milenkovski J. (2018), направиле трансферзално истражување на 9241 

ученици, на возраст од 6-14 години, од 19 школи во Р. Македонија, од градска и 

селска средина. Биле земени предвид составот на телото, некои други 

антропометриски варијабли и 7 фитнес тестови. Врз основа на антропометриските 

варијабли и варијаблите за составот на телото учениците биле поделени во три 

подгрупи: потхранети, нормална телесна маса и дебели, а потоа било утврдено дека 

постојат статистички значајни разлики меѓу трите подгрупи во однос на 

антропометриските варијабли и варијаблите за составот на телото. Освен тоа, било 

утврдено дека најдобри резултати во повеќе од тестовите покажале учениците со 

нормална телесна маса. 

Shukova Stojmanovska, D., Georgiev, G.,&Gontarev, S. (2018) истражувале 12 

варијабли за проценка на композицијата на телото кај 12 годишни ученици од центар 

и од приградска населба, кои биле поделени во 4 субпримероци: машки и женски од 

центар, и машки и женски од приградска населба. Резултатите од применетата  

АНОВА и МАНОВА покажуваат дека статистички значајни разлики постоеле само 

во процентот на мускулно ткиво и во базалниот метаболизам. Врз основа на ЛСД 

тестовите може да се заклучи дека разликите се должат на машките од центар и 

женските од двете училишта, од една страна и машките од приградската населба и 

женските од двете училишта. 
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 Morina, B.; Georgiev, G. & Hadzic, R. (2018) реализирале истражување на 1200 

ученици од двата пола, на возраст од 13. 14 и 15 години, поделени во 6 подгрупи - по 

200 во секоја возраст и држава (Косово и Црна Гора). Биле одредувани висината, 

телесната маса и БМИ, и девет моторички тестови. Разликите во фитнес тестовите 

меѓу двете групи на испитаници од Косово и Црна Гора била одредена со анализа на 

коваријанса. Од добиените резултати авторите заклучуваат дека и женските и 

машките деца од Косово и женските од Црна Гора имаат помал степен на дебелина и 

прекумерна телесна маса, во споредба со нивните врсници од западна и јужна 

Европа, а машките од Црна Гора се слични со нивните врсници од  западна и јужна 

Европа, во однос на дебелината. 

 Myrtaj, N., Maliqi, A., Gontarev, S., Kalac, R., Georgiev, G., & Stojanoska, B. B. 

(2018) на примерок од 2390 адолесценти (1238 машки и 1152 женски), на возраст од 

11 до 18 години, реализирале истражување за проценка на дебелината, во кое биле 

мерени телесната маса, висината, обемот на струкот и колковите, и кожни дипли на 

трицепс, подколеница, субскапуларен и супраилијачен. Потоа биле одредувани БМИ 

индексот, односот на обемот на струкот со колковите, односот на обемот на струкот 

со висината, односот на субскапуларниот со кожните дипли на трицепс и процентот 

на масти. Резултатите се добиени со помош на перцентилни криви за БМИ, кои се 

специфични за возраст и за пол. Од добиените резултати авторите заклучуваат дека 

машките имаат статистички значајно повисоки вредности во сите варијабли. 

Висината, телесната маса и БМИ индексот се зголемуваат со возраста кај машките, 

но БМИ се намалува кај женските. Освен тоа, степенот на дебелина кај македонските 

адолесценти во последните 20 години, според авторите го достигнала нивото на 

земјите во развој, кои се соочуваат со епидемија на дебелина. 

 Pireva, А., Selimi, M., Gontarev, S., & Georgiev G. (2018) ја истражувале 

поврзаноста на фитнесот со високиот крвен притисок и ги одредиле факторите кои 

се битни за предвидување на хипертензијата кај адолесценти.  За таа цел спровеле 

студија на 1261 македонски адолесценти на возраст од 11-14 години, кои живеат во 

градовите. Аеробниот фитнес бил одредуван со 3 минутен степ - тест, систолниот и 

дијастолниот крвен притисок бил мерен со дигитален сфигмоманометар Омрон, а 

биле земени предвид и социоекономскиот статус, биолошката зрелост и процентот 

на масти во телото. Врз основа на резултатите авторите заклучуваат дека 

триминутниот степ тест има инверзна поврзаност со високиот крвен притисок кај 
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адолесцентите, што значи дека оние со пониско аеробно фитнес ниво, се посклони 

кон хипертензија.  

2.2.  Истражувања за влијанието на аеробната физичка  

 активност врз биохемиските параметри на крвта 

 

Cullinane, E., Siconolfi, S., Saritelli, A., &Thompson, P.D. (1982) дошле до 

сознанија дека кај велосипедисти кои редовно тренираат се јавува намалување на 

триглицеридите и концентрацијата на ЛДЛ - холестеролот. За да утврдат дали се 

случуваат слични промени и кај нетренирани субјекти и да се утврди времетраењето 

на вежбањето потребно за такви промени, авторите го повториле истражувањето и 

седентарни мажи по 1 и 2 часа вежбање со максимален интензитет, а потоа наодите 

ги споредиле со оние на велосипедистите натпреварувачи. Вкупниот холестерол и 

ХДЛ-холестеролот биле зголемени веднаш по тренингот во времетраење од 2 часа, 

но промените не биле значајни, а триглицеридите не се промениле до 4 часа по 

тренингот. По 24 часа сепак се јавило намалување на триглицеридите за 17% кај 

велосипедистите, а за 22% кај неспортистите ако тренингот траел 1 час и 

намалување за 33% кај спортистите ако тренингот траел 2 часа. 

Hardman, A.E. (1999) во своето истражување сакал да го утврди влијанието на 

физичката активност врз дислипидемијата во крвта и прекумерната тежина. 

Дебелината или обезноста, особено абдоминалната дебелина е поврзана со 

дислипидемија – и тоа со покачена концентрација на триацилглицерол (TAG) со 

ниски концентрации на липопротеински холестерол со висока густина (HDL) во 

крвта. Редовната физичка активност придонесува за намалување на дебелината, но и 

за намалување на дислипидемијата. Долготрајната физичка активност го подобрува 

метаболичкиот капацитет за TAG триглицериди, можеби преку механизми кои 

вклучуваат зголемена активност на липопротеински липази. Ова пак од друга страна 

има ефекти врз другите видови липопротеини, така што транспортот на TAG 

триглицеридите и холестеролот во циркулацијата е подобрен. Постојат докази за 

поврзаност помеѓу нивото на реакција на маснотиите, на пример, повисоко ниво на 

HDL холестерол („добриот“ холестерол) кај мажите и жените кои трошат повеќе 

енергија при вежбање, што се случува и кај спортисти. Авторот претпоставува дека 

за повеќето здрави, седентарни возрасни, треба да се применуваат вежби со умерен 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cullinane+E&cauthor_id=7098853
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Siconolfi+S&cauthor_id=7098853
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Saritelli+A&cauthor_id=7098853
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thompson+PD&cauthor_id=7098853
https://www.nature.com/articles/0800886#auth-1
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интензитет еквивалентни на вкупно трошење на бруто енергија од околу 8,5 MJ 

(1900ккал) неделно, за да влијаат на липопротеинските липиди. 

Durstine, J. L.,  Grandjean, P.W., Davis, P.G.,  Fergusoм, M.A.,  Alderson, N.L., & 

DuBose, K.D. (2001) укажуваат дека промените во липидите во крвта може да се 

јават и при мал обем на тренирање, како на пример од 24 до 32 км брзо одење или 

трчање неделно и енергетска потрошувачка помеѓу 1200 и 2200ккал/неделно, што го 

препорачува и Американскиот колеџ на спортска медицина за здрави возрасни лица. 

Применетата физичка активност би требало да доведе до  зголемување на HDL 

холестеролот со висока густина (за 2 до 8 mg/dl) и намалување на триглицеридите - 

TG (за 8 до 38 mg/dl), но истовремено и намалување на вкупните липиди и LDL-

холестеролот. 

Philippe, O., Szapary, M.D,, LeAnne, T.,  Bloedonm M,S, R.D, Gary, D.F. 

(2003) истакнуваат дека физичката активност е важна компонента за контрола на 

телесната тежина и се препорачува за спречување и лекување на дебелина, за 

дијабетес и коронарна срцева болест.  Во таа смисла вежбањето со отпор ги 

намалува триглицеридите и ЛДЛ холестеролот. Сепак, иако според авторите 

ефектите се скромни и варијабилни, веројатно се особено важни во намалувањето на 

морбидитетот и морталитетот од коронарна срцева болест на целата на популација.   

Aranđelović,  D., et all. (2004) сакале да го утврдат влијанието на физичката 

активност врз намалувањето на липидите во крвта и нивото на гликоза во крвта како 

фактори на ризик за развој на атеросклероза кај адолесценти. Во истражувањето 

биле опфатени 419 ученици на возраст од 14 години. На децата им била одредена 

гликемија (GL), вкупен холестерол (CH), триглицериди (TC), HDL и LDL 

холестерол, индекс на атеросклероза (IA = LDL-C / HDL-C) и фактори на ризик за 

кардиоваскуларни заболувања (FR = TC / HDL -C). Сите испитаници биле поделени 

според полот, но и врз основа на нивото на физичка активност во четири групи: 

група I - физички неактивни, група II и група III - рекреативни активности и група IV 

- спортисти). Бил применет Т-тест, кој покажал дека вредностите на вкупниот 

холестерол, LDL холестеролот, индексот на атеросклероза IA и факторот на ризик за 

кардиоваскуларни заболувања, се статистички значајно пониски кај активните 

момчиња спортисти во споредба со физички неактивните момчиња. Триглицеридите 

биле пониски кај спортистите од двата пола, а за HDL холестеролот не биле 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11886-003-0112-2#auth-Philippe_O_-Szapary
https://link.springer.com/article/10.1007/s11886-003-0112-2#auth-LeAnne_T_-Bloedon
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пронајдени статистички значајни разлики. Гликемијата била помала кај девојчињата, 

активните спортистки во споредба со физички неактивните момчиња и девојчиња. 

Авторите заклучуваат дека само со активно вежбање кај адолесцентите и спорт, 

значително се намалува нивото на липидите во серумот, како и индексот на 

атеросклероза и факторот на ризик за кардиоваскуларни заболувања. 

Mestek, M.L. (2009) истакнува дека дислипидемијата е главен фактор на ризик 

за модификација на кардиоваскуларните заболувања (CVD). Иако за справувањето 

со дислипидемијата најчесто се користи фармаколошкиот третман,  сепак 

зголемувањето на физичката активност е безбедна, а сепак ефикасна опција за 

третман. Умереното аеробно вежбање го зголемува ХДЛ холестеролот и ги намалува 

триглицеридите (TG), независно од промените во телесната тежина. Сепак, 

намалувањето на ЛДЛ холестеролот се забележува поретко после аеробното 

вежбање. Врз основа на сегашните докази, според авторите потребно е лекарите да 

препорачуваат аеробни вежби само како фактори кои ги намалуваат  ризик 

факторите за зголемување на нивото на липидите и липопротеините. 

Da Silva, R.C.,  Diniz, M., M.D.F.,  Alvim, S., Vidigal, P.G., Fedel, L.M.G., &  

Barreto, S.M.(2016)  истакнуваат дека редовната физичка активност (PA) 

предизвикува промени во нивоата на HDL и LDL холестеролот и триглицеридите 

(TG) во крвта како значајни ризик-фактори за појава на кардиолошките и 

метаболичките болести.  За да се процени поврзаноста на интензитетот и 

времетраењето на редовната физичка активност со нивоата на HDL и LDL 

холестеролот и триглицеридите (TG), направено е вкрстено лонгитудинално 

истражување со 12.688 возрасни единки, кои не биле на лекови за намалување на 

липидите.  Авторите дошле до сознанија дека и умерената и редовната физичка 

активност со повисок интензитет во времетраење од над 150 минути неделно биле 

значајно поврзани со зголемени вредности на HDL холестеролот  (од 0,89мг/дл на 

1,71мг/ дл) и намалување на нивоата на триглицеридите (од 0,98 мг/дл на 0,93 

мг/дл).  

  Beqa, G.,  Elezi, A., Miftari, F., Gjinovci, B.,&Elezi, G. (2018) сакале да утврдат 

дали постојат промени во нивото на липидите и гликозата во крвта пред и по 

примената на кардио-респираторна програма.  Во тестирањето учествувале дваесет и 

пет жени на возраст меѓу 20 и 30 години кои доброволно се согласиле да бидат дел 
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од ова истражување. Пред почетокот и по завршувањето на кардио-респираторната 

програма биле анализирани следните биохемиски параметри: гликоза во крвта 

(GLBL), HDL холестерол, LDL холестерол во крвта и триглицериди во крв (TGBL). 

Кардио-респираторната програма (трчање) траела три месеци,  а жените вежбале три 

пати неделно по 60 минути со интензитет од 50-70%. Биле пресметани основните 

статистички параметри, а разликата помеѓу почетната и крајната состојба е утврдена 

со Т-тест за зависни групи. Добиените резултати укажуваат на тоа дека тромесечната 

кардио-респираторна програма имала значително влијание врз нормализацијата на 

нивото на липидите и гликозата во крвта. 

2.3.  Истражувања за влијанието на аеробната физичка  

 активност врз степенот на депресија 

 

Chu, I.H.  (2008) сакал да го испита влијанието на различните интензитети на 

аеробни тренинзи врз некои депресивни симптоми кај жени со рана депресија. 

Жените кои имале депресија по случаен избор биле распоредени во две групи за 

аеробни вежби кои се разликувале по интензитетот на вежбање: висок  (65-75% 

MaxVO2) и низок (40-55% MaxVO2) и една контролна група која применувала 

вежби за флексибилност. Групите кои вежбале аеробно вежбале 3-4 пати неделно 

самостојно и вежбале за да потрошат 1000 кcal неделно, во времетраење од 10 

недели. Депресивните симптоми на учесниците (BDI-II) и самоефикасноста биле 

измерени на почетокот на студијата, во 5-та недела и во 10-та недела. Резултатите 

покажале дека кај учесниците во сите групи (со вежби со висок интензитет - n=15, 

низок интензитет - n=11, а флексибилност - n=12) се јавило значително намалување 

на депресивните симптоми по 10 седмици, на статистички значајно ниво (p<.001). По 

10 недели тренирање со различни вежби и различен интензитет, учесниците во двете 

групи на аеробни вежби значително ги зголемиле стапките на само-ефикасност за 

справување (p <0,01). Заклучено е дека при контролирање на вкупното трошење на 

енергија (1000 кcal неделно) и двете програми на тренинзи на  аеробни вежби со 

висок и низок интензитет биле исто толку ефикасни во намалувањето на благи до 

умерени депресивни симптоми кај жените кои имале седентарен начин на живот. 

Teychenne, M.,Ball, K., & Salmon, J. (2010) ја истражувале поврзаноста помеѓу 

физичката активност и седентарниот начин на живот од една страна, со симптомите 

на депресија кај жени кои живеат во неповолни услови, од друга страна. Биле земени 

предвид вкупно 3645 жени, на возраст од 18-45 години, кои самостојно ги пријавиле 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
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нивото на физичката активност, седентарниот начин на живот од една страна, и 

симптомите на депресија, од друга страна. Дошле до сознанија дека жените кои 

вежбале со некој друг поретко добивале депресија, од оние кои вежбале сами. 

Седечкиот начин на живот (седење пред ТВ, пред компјутер или седечка работа) 

почесто доведува до депресија отколку кај оние кои помалку часови во денот седат.  

Jalalinia, S.F., Varaei, S.H., Rasoulzadeh, N., Kazemnejad, A. (2010) истакнуваат 

дека преваленцата на депресијата двапати поголема од таа кај мажите, а често се 

поврзува со неподвижност или дебелина.  Во студијата биле вклучени 222 

депресивни и дебели жени, од Техеран, кои биле дијагностицирани за депресија со 

стандардниот Беков прашалник, а потоа по принцип на случајност биле распоредени 

во две групи и тоа на експериментална и контролна група. Двете групи биле 

нализирани пред и по применетата физичка активност. Студијата покажала дека во 

експерименталната група, по вежбање 70,1% од единките достигнале нормално ниво, 

што значи дека депресијата се намалила, а разликите биле статистички значајни. 

McKercher, C., George, P. C., Schmidt, Michael, S.D.,  Alison , V.J., Dwyer, 

Terence, D.M.D.,  Sanderson, K. (2013) во својата студија истакнуваат дека младите со 

депресија кои се физички активни се разликуваат во симптомите на депресија од 

оние кои физички се неактивни. Истражувањето е спроведено на 950 мажи и 1045 

жени, кај кои нивото на физичка активност бил утврден со  меѓународен прашалник 

за физичка активност и број на чекори на педометар на ден, а депресијата со 

интервју. Преваленцата на висок степен на депресија била 5,5% (n = 52) кај мажите и 

11,6% (n = 121) кај жените. Постоела поврзаност меѓу физичката активност и 

депресивно расположение, промени во апетитот (исхраната), непостојани мисли и 

самоубиство (сите, p <.050). Кај физички активните мажи со висок степен на 

депресија, веројатноста да се забележи присуството на несоница и самоубиство била 

значително помала во споредба со неактивните мажи. Кај физички активните жени 

поретко се јавувале хиперсомнија, прекумерна/ирационална вина, променливи мисли 

и самоубиство во споредба со неактивните жени.  

 Zarshenas, S., Houshvar, P.,&Tahmasebi, A. (2013) сакале да го утврдат 

ефектот на краткотрајните аеробни вежби врз симптомите на депресија и ставовите 

кај иранските жени. Во оваа експериментална студија, биле вклучени 82 жени во 

една експериментална група (групата што применувала аеробни вежби) и контролна 

https://www.sid.ir/en/Journal/SearchPaper.aspx?writer=246912
https://www.sid.ir/en/Journal/SearchPaper.aspx?writer=163539
https://www.sid.ir/en/Journal/SearchPaper.aspx?writer=153448
https://www.sid.ir/en/Journal/SearchPaper.aspx?writer=843
https://www.hindawi.com/34842680/
https://www.hindawi.com/73701218/
https://www.hindawi.com/43136504/
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група (што не била вклучена во физичка активност) и биле оценети со „Вториот 

инвентар за депресија (BDI-II)“ и со „Мултидимензионалниот прашалник за 

самодоверба - MBSRQ“. Експерименталната група применувала четиринеделна 

програма со аеробни вежби, а контролната група не применила никакви аеробни 

вежби. Резултатите од ова истражување го потврдиле значителното намалување на 

симптомите на депресија кај експерименталната група во споредба со контролната 

група.  

Lindwall, M., Gustafson,  D. R.,  Östling,  S.,  Hällström, T.,   Waern,  M., & 

Skoog, I. (2015) во своето истражување анализирале резултати од студија спроведена 

во Гетеборг, Шведска во периодот од 1974-2005,  во која единките сами и 

доброволно го пријавувале степенот на физичката активност и депресивните 

симптоми.  Симптомите на депресија биле оценети со користење на Montgomery-

 Åsberg  скалата, а физичката активност била оценета со скалата на Saltin - Grimby за 

физичка активност. Резултатите од 32 - годишното истражување покажуваат дека 

постои повисока застапеност на депресијата кај единките кои маат намалено ниво на 

физичката активност. Но од друга страна, според авторите и намалената физичка 

активност може да биде последица на присуството на депресија.      

Elezi, A., Rexhepi, Sh.,  Georgiev, G., Elezi, G., & Myrtaj, N. (2016) наведуваат 

дека на почетокот на 21 век во Косово се случиле многу околности кои се 

вознемирувачки или влијаеле застрашувачки кај луѓето. Војната, социјалната криза, 

промените и на крај транзицијата, довеле до постојана состојба на напнатост, а 

таквата состојба до одреден степен се смета како нормална. Во овие ситуации, 

нивото на депресија кај младите може да биде повисока. Целта на оваа студија била 

да се утврди нивото на депресија кај младите кои не се занимаваат со спорт и 

младите спортисти, односно влијанието на спортот на нивото на депресија. Во 

истражувањето биле опфатени 130 испитаници, 65 ученици и 65 млади спортисти од 

Косово. Анкетата била анонимна, а возраста на учениците и младите спортисти 

вклучени во примерокот била од 17 до 18 години. Биле користени основни 

статистички параметри и процедури за утврдување на разликите меѓу аритметичките 

просеци (т-тест и анализа на варијансата). Резултатите добиени по статистичката 

анализа покажале дека младите спортисти имаат пониско ниво на депресија отколку 

нивните врсници кои не спортуват.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lindwall%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gustafson%2C+D+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=%C3%96stling%2C+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=H%C3%A4llstr%C3%B6m%2C+T
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Waern%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Skoog%2C+I
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Skoog%2C+I
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 Overdorf, V., Kollia, B.,  Makarec, K., &  Alleva - Szeles, C.C.V. (2016) сакале 

да ја испитаат поврзаноста помеѓу физичката активност и депресивните симптоми 

кај здрави постари или повозрасни жени. Биле реализирани два експеримента. Во 

едниот експеримент биле земени предвид две групи на испитаници: во првата група 

учествувале 65 жени, на возраст над 60 години, кои самите го „измериле“ нивото на 

физичката активност со Меѓународниот прашалник за физичка активност, додека 

нивото на депресија го измериле  според скалата на Beck. Во втората група, 11 жени 

учествувале во програма за танцување, а нивото на депресија било измерено пред и 

веднаш по вежбањето од 6-недели користејќи го Инвентарот за депресија според 

Beck. Податоците од првата студија откриле врска помеѓу вкупната физичка 

активност и резултатите во Инвентарот за депресија според Beck; значи, колку е 

поактивна личноста, толку се пониски депресивните симптоми. Значителни 

корелации се пронајдени помеѓу Инвентарот за депресија според Beck и извештаите 

за повисоки и умерени нивоа на интензитет на вежбање, но не и со вежби со одење. 

Притоа оние кои биле дел од организирана група на вежби, вежбале значително 

повеќе од оние што вежбале сами. Вториот експеримент се однесува на група жени 

кои учествувале во програма за танцување и истовремено го пополнувале 

прашалникот за депресија. Како заклучок авторите наведуваат дека оние кои 

учествувале во програма за танцување имале ниски резултати на депресија според 

Инвентарот на Beck по интервенцијата.  

Oguz, A.G.,&Oguz, O. (2017) ги анализирале ефектите од спортот и физичкото 

вежбање на нивоата на депресија кај учениците од основно училиште. 

Експериментаната  група опфаќала вкупно 203 студенти, вклучувајќи и 104 студенти 

кои вежбале (спортски аматери, спортисти во училишни тимови и сл.). Скалата на 

Депресија за децата (CDS) и Скалата за депресија според Beck биле користени како 

средство за прибирање на податоци во студијата.  Разликата помеѓу резултатите од 

двата независни примерока се тестирани со Т-тест и било потврдено дека 

индивидуите кои се занимавале со спорт имале најниски стапки на депресија. 

Немало значајна разлика помеѓу другите групи: браќа и сестри, возраст, образовен 

статус, професијата на мајката, професија на таткото, ниво на образование на 

мајката, образование за таткото, промена на приход и полот. Како заклучок авторите 

посочуваат дека спортот и вежбањето се важни фактори за намалување на 

несаканите ефекти на депресијата.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Overdorf%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28138487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kollia%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28138487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makarec%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28138487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alleva%20Szeles%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28138487
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3. ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

3.1. Проблем на истражувањето 

 

            Проблемот на ова истражување е ефикасноста на програмата за аеробни 

циклични активности за промена на составот на телото, некои биохемиски 

параметри и степенот на депресија. 

 

3.2 Предмет на истражувањето 

 

 Предмет на ова истражување се жените кои учествуваат во тримесечен 

циклус на редовно вежбање, како екпериментална група и жени кои не вежбаат, како 

контролна група. 

 

3.3 Цел на истражувањето 

 

Главната цел на оваа истражување е да се утврди влијанието на програмата на 

аеробни циклични активности врз составот на телото, некои биохемиски параметри 

и степенот на депресија кај жените, но и утврдување на разликите помеѓу групата 

жени кои биле подложени на аеробни циклични активности и групата на жени со 

седентарен живот.  

Од основната цел за ова истражување, произлегуваат и останатите цели на 

истражувањето: 

• Да се утврди влијанието на програмата за циклична активност врз составот на 

телото, врз некои биохемиски параметри и врз степенот на депресија; 

• Да се утврдат разлики во составот на телото, биохемиските параметри и 

степенот на депресија меѓу иницијалното и финалното мерење кај 

експерименталната група; 

• Да се утврдат разлики меѓу експерименталата и контролната група во 

составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија меѓу 

иницијалното и финалното мерење; 
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3.4.  Задачи на истражувањето 

 

 Имајќи го предвид проблемот, предметот и целите на истражувањето. 

логично произлегуваат следните задачи: 

1. Да се утврдат разлики во составот на телото меѓу иницијалното и финалното 

мерење кај експерименталната група; 

2. Да се утврдат разлики во составот на телото меѓу иницијалното и финалното 

мерење кај контролната група; 

3. Да се утврдат разлики во биохемиските параметри меѓу иницијалното и 

финалното мерење кај експерименталната група; 

4. Да се утврдат разлики во биохемиските параметри меѓу иницијалното и 

финалното мерење кај контролната група; 

5. Да се утврдат разлики во степенот на депресија меѓу иницијалното и 

финалното мерење кај експерименталната група; 

6. Да се утврдат разлики во степенот на депресија меѓу иницијалното и 

финалното мерење кај контролната група; 

7. Да се утврдат разлики меѓу експерименталната и контролната група во 

составот на телото меѓу иницијалното и финалното мерење; 

8. Да се утврдат разлики меѓу експерименталната и контролната група во 

биохемиските параметри меѓу иницијалното и финалното мерење; 

9. Да се утврдат разлики меѓу експерименталната и контролната група во 

степенот на депресија меѓу иницијалното и финалното мерење; 

 

3.5.  Хипотези на истражувањето 

 

Од проблемот, предметот, целите и задачите на истражувањето, 

произлегуваат следните хипотези: 

H0 ‒ Нема да бидат утврдени статистички значајни разлики во составот на 

телото,  биохемиските параметри и степенот на депресија меѓу експерименталната и 

контролната група во финалното мерење; 

H1 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики во  составот на телото 

меѓу иницијалното и финалното мерење кај експерименталната група; 
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H2 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики во  составот на телото 

меѓу иницијалното и финалното мерење кај контролната група; 

H3 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики во биохемиските 

параметри меѓу иницијалното и финалното мерење кај експерименталната група; 

H4 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики во биохемиските 

параметри меѓу иницијалното и финалното мерење кај контролната група; 

H5 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики во степенот на 

депресија меѓу иницијалното и финалното мерење кај експерименталната група; 

H6 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики во степенот на 

депресија меѓу иницијалното и финалното мерење кај контролната група; 

H7 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики меѓу 

експерименталната и контролната група во составот на телото меѓу иницијалното и 

финалното мерење; 

H8 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики меѓу 

експерименталната и контролната група во биохемиските параметри меѓу 

иницијалното и финалното мерење; 

H9 ‒ Ќе бидат утврдени статистички значајни разлики меѓу 

експерименталната и контролната група во степенот на депресија меѓу иницијалното 

и финалното мерење; 
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4. МЕТОД НА РАБОТА 

 

                  Во оваа лонгитудинална студија, беше применет експерименталниот 

метод со две групи, една експериментална и една контролна. Истражувањето траеше 

3 месеци, што очекувавме дека ќе биде доволен период за адаптивни промени под 

влијание на програмата за циклична  аеробна програма. 

 

4.1. Примерок на испитаници 

 

Примерокот на испитаници се дефинира како примерок кој беше земен од 

активната популација на жени кои би сакале да бидат дел од ова истражување. Во 

истражувањето беа опфатени 100 жени на возраст од 19 до 30 години. Примерокот 

беше поделен во две групи. Првата група бшее експериментална група (ЕГ), и во неа 

беа вклучени 50 жени, кои беа подложени на тримесечен кинезиолошки третман (три 

пати неделно возеа еден час велосипед ергометар). Експерименталната група 

вежбаше во „Fitnes Center Mall“ во Ѓаковица. Мотивот за учество во експериментот 

за експерименталната група беше можноста жените да вежбаат бесплатно. Втората 

група која беше контролна група (КГ) ја сочинува 50 жени кои не беа подложени на 

тримесечен кинезиолошки третман, но беа подложени само на мерењата применети 

за целите на овој труд. Контролната група се состоеше од студенти на Факултетот за 

образование, на Универзитетот „Фехми Агани“ во Ѓаковица. Мотивација за учество 

во истражувањето беше дека жените ќе можеа да имаат увид во составот на телото, 

биохемиските параметри на крвта и шеќерот во крвта и степенот на депресија како 

фактори на ризик по здравјето. Единствениот услов за определување на примерокот 

е жените вклучени во истражувањето, доброволно да се согласат да бидат дел од ова 

истражување. 
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4.2.  Примерок на варијабли 

 

Во истражувањето беа применети вкупно 37 варијабли, од кои 

11  варијабли  за проценка на составот на телото,  5 биохемиски варијабли  за 

проценка на липидите и гликозата во крвта и 21 варијабла од скалата за 

проценка на депресијата на Бек - Инвентар за депресија на Бек. 

4.2.1.   Варијабли за проценка на составот на телото 

 

 Составот на телото беше одреден со TANITA BC-601, со методот на 

биоелектрична импенданса, што е референтен метод во истражувачките 

студии за анализа на составот на телото.  

  Варијабли  за проценка на составот на телото за овој труд ќе бидат:  

                                   

Бр.  Варијаблие  Шифра  

1. Возраст  ВОЗК 

2. Висина на телото ВИСТ  

3. Телесна маса ТЛЕТ 

4. Mускулна маса MУСM 

5. Индекс на телесна маса ИТMА 

6. Маса  на масти MАMА 

7. Маса  на  коските MАКО 

8. Потрошувачка на калории ПКАЛ  

9 Виталност на телото ВИТТ 

10 Количина на вода на телото КВОТ 

11. Висцерална маст ВИСM 

  
 

4.2.2   Биохемиски параметри во крвта  

 

Биохемиските варијабли во крвта за целите на овој труд беа извршени 

во Центарот за семејна медицина во Ѓаковица со апаратот од фирмата 

„COBASINTEGRA 400 Plus“.  
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Варијабли за проценка на липидите и гликозата во крвта за овој труд се: 

Бр.  Варијабли  Шифра  

1. Гликоза  ГЛИК 

2. ХДЛ холестерол (High 

Density Lipoprotein) 

ХДЛК  

 

3. ЛДЛ холестерол (Low 

Density Lipoprotein) 

ХДЛК 

 

4. Триглицериди во крвта ТРГК 

5. Холестерол во крвта ХОЛК 

 

4.2.3.   Мерење на степенот на депресија 

 

Депресијата се одредуваше со скала за депресија (Инвентар за депресија) 

според Beck, A. T.,Ward C. H., Mendelson, M., Mock J.,&Erbaugh, J. (1961), прикажан 

подолу: 

1. Расположението 

0. Не се чувствувам тажно. 

1. Јас сум депресивен за значителен дел од 

моето време. 

2. Се чувствувам тажно цело време. 

3. Јас сум толку несреќен и толку 

депресивен што се плашам да не го издржам 

12. Кршење социјални врски 

0. Не сум изгубил интерес за други луѓе и 

активности. 

1. Имам помал интерес за други луѓе и 

активности од вообичаеното. 

2. Во голема мера изгубив интерес за други 

луѓе или активности. 

3. Тешко ми е да бидам заинтересиран за 

ништо. 

2. Песимизам 

0. Не чувствувам дека заслужувам казна. 

1. Чувствувам дека можам да бидам казнет. 

2. Заслужувам казна. 

3. Се чувствувам заслужено казнет. 

13. Неодлучност 

0. Јас не сум понервозен од вообичаеното. 

1. Јас сум понервозен од вообичаеното. 

2. Јас сум многу понервозен од вообичаеното. 

3. Се чувствувам постојано вознемирен. 
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3. Смисла за неуспех 

0. Не очекувам лоши работи од иднината. 

1. Очекувам повеќе проблеми од иднината 

од вообичаеното. 

2. Не очекувам дека сè ќе ми биде добро во 

иднина. 

3. Чувствувам дека мојата иднина е 

безнадежна, а промените можат да бидат 

само полоши. 

 

14. Сликата на телото 

0. Мојот апетит не е променет. 

1а Мојот апетит е малку намален во споредба 

со нормалното. 

1б. Мојот апетит е малку покачен во споредба 

со нормалното. 

2а Мојот апетит е значително намален во 

споредба со првиот. 

2б. Мојот апетит е значително зголемен во 

споредба со првиот. 

3а Воопшто немам апетит. 

3б. Секогаш сакам да јадам. 

4. Незадоволство 

0. Не се чувствувам како губитник. 

1. Можев да имам помалку неуспеси. 

2. Гледајќи наназад, гледам многу неуспеси. 

3. Се чувствувам како комплетен губитник 

15. Губење на здравјето 

0. Донесувам одлуки толку лесно како и 

секогаш. 

1. Многу е потешко од мене да донесувам 

одлуки. 

2. Донесување на каква било одлука е проблем 

за мене. 

5. Чувство на вина 

0. Јас се третирам исто како и секогаш. 

1. Ја изгубив довербата во себе 

2. Јас сум разочаран во себе 

3. Не можам да се издржам 

16. Нарушување на спиењето 

0. Не се чувствувам безвредно 

1. Не се чувствувам како вредно и корисно 

како и секогаш. 

2. Се чувствувам помалку вреден од другите 

3. Се чувствувам целосно безвредно 

6. Чувството дека ќе бидам казнет 

0. Добивам максимално задоволство од 

работите што секогаш ме задоволуваа 

1. Не сум среќен од она што обично ми е 

задоволство 

17. Замор 

0. Можам да се концентрирам, како и секогаш. 

1. Не можам да се концентрирам, како и 

обично 

2. Тешко ми е да го задржам вниманието на 
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2. Јас добивам многу малку задоволство од 

она што обично може да ме задоволи 

3. Не можам да се задоволам од она што 

обично ме задоволува 

нешто за долго време 

3. Не можам да се концентрирам на ништо 

7. Самоодрекување 

0. Критикувам или се обвинувам себеси - не 

повеќе од вообичаено 

1. Јас сум повеќе критичен за себе отколку 

за вообичаеното 

2. Се критикувам себеси за сите мои грешки 

3. Се обвинувам себеси за сето зло што се 

случува 

18. Губење на апетитот 

0. Јас сум енергичен како и обично 

1. Имам помалку енергија од вообичаеното 

2. Немам доволно енергија да направам многу 

3. Немам сила за ништо 

8. Само-обвини идеи 

0. Не се чувствувам особено виновен 

1. Се чувствувам виновен за поголемиот дел 

од она што го направив 

2. Најмногу се чувствувам виновен 

3. Постојано се чувствувам виновен 

19. Губење на тежината 

0. Јас не сум поуморен од вообичаеното 

1. Уморен сум повеќе од вообичаеното 

2. Поради замор, не можам да вршам многу од 

вообичаените работи за мене 

3. Поради замор, не можам да ги направам 

повеќето од вообичаените нешта 

9. Суицидни мисли 

0. Немам размислување за самоубиство 

1. Имам мисли за самоубиство, но нема да ги 

ставам во акција 

2. Сакам да извршам самоубиство 

3. Јас би извршил самоубиство во соодветна 

можност 

20. Тело сензации 

0. Спијам на ист начин како и секогаш 

1а Спијам малку повеќе од вообичаено 

16. Спијам малку помалку од вообичаен 

2а Спијам многу повеќе од вообичаено 

26. Спијам значително помалку од вообичаено 

За. Најголем дел од денот спијам 

3б. Се будам 1-2 часа порано, а потоа не 

можам да заспијам 
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10. Плачливост 

0. Јас не сум повеќе немирен или 

вознемирен од вообичаеното 

1. Јас сум повеќе вознемирен од 

вообичаеното 

2. Јас сум толку вознемирен што е тешко да 

седам мирно 

3. Јас сум толку вознемирен што морам да се 

движам или да направам нешто 

21. Губење на либидото 

0. Не забележувам никакви промени во мојот 

интерес за сексот 

1. Имам помал интерес за секс отколку обично 

2. Мојот интерес за секс значително се 

намалил сега 

3. Целосно го изгубив интересот за секс 

11. Раздразливост 

5. Чувство на вина 

0. Плачам не повеќе од вообичаено 

1. Плачам повеќе од вообичаено 

2. Плачам за секоја незначителна прилика 

3. Сакам да плачам, но не можам 

ВКУПЕН РЕЗУЛТАТ 

0-9 - нема депресивни симптоми 

10-15 - блага депресија (субдепресија) 

16-19 - умерена депресија 

20-29 - тешка депресија (умерена) 

30-63 - тешка депресија 

 

Резултатите се добиваат со собирање на броевите пред секој одговор и за сите 

прашања одделно, па според нив може да се одреди степенот на депресија:  

- 0-9 - нема депресивни симптоми,  

- 10-15 - лесна депресија (субдепресија),  

- 16-19 - умерена депресија,  

- 20-29 - тешка депресија (умерена) и  

- 30-63 - тешка депресија.  

  4.3.  Експериментална аеробна програма 

 

За имплементација на специјализирана аеробна програма кај 

експерименталната група се користеше ерговелосипед RING RX 220 со чија помош 

се вчитуваа и мереа отчукувањата на срцето за време на активноста. Третманот 

траеше 3 месеци, а тренинзите се организира три пати неделно, со времетраење од 40 

минути на почетокот до 60 минути возење велосипед ергометар во последните 

недели. Тоа значи три пати неделно, со вкупно 12 тренинзи месечно или вкупно 

имаше 36 тренинзи.  
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4.3.1  Циклична  аеробна програма 

 

Секој тренинг има три дела и треба да се состои од: 
 

• Воведен дел на тренингот - вклучуваше вежби за загревање и 

истегнување (streching). Неговото времетраење беше помеѓу 5-10 мин. 

Целта на воведниот дел од тренингот е да се зголеми прокрвеноста во 

мускулите и да се подигнат физиолошките функции на повисоко ниво; 

• Главниот дел на тренингот - содржеше активности со различен 

интензитет, кој се одредуваше индивидуално, а тоа е интензитетот што 

обезбедува најоптимални стимули за промовирање на адаптивни 

механизми на организмот, а траеше различно од 30 минути на почетокот 

до 50 минути на крајот на истражувањето; 

• Последниот дел од тренингот - траеше од 5 до 10 минути и имаше за 

задача постепено да го смирува и лади организмот. 

 Притоа, и времетраењето на активноста и нејзиниот интензитет, се 

одредуваше индивидуално, а почна со пониски вредности и потоа се зголемуваше 

прогресивно. Така, времетраењето на активноста од 40 минути во првите две недели, 

се зголеми до 60 минути во последните недели, а интензитетот - од 50% во првата 

недела, до 70% во последните недели. 

Табела 1. Опис  на аеробната циклична активност според Beqa, G. et all. (2018)  

Програма за аеробни циклични активности - возење ерговелосипед во теретана 

прв 

месец 

Прв  ден  Втор ден Трет ден 

 

Недела 

 

Минути  

Интензитет 

(во %) 

 

Минути  

Интензитет   

(во %) 

 

Минути  

Интензитет 

(во %) 

1 40 

8 мин. x 5 

серии,  1п 

50 

 

40 

8 мин. x 

5сер., 1п 

50 

 

40 

8 мин. x 

5сер., 1п 

50 

2 40 55 40 55 40 55 
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8 мин. x 5 

сер.,  1п 

 8 мин. x 5 

сер.,  1п 

 8 мин. x 5 

сер.,  1п 

3 45 

9 мин. x 5 

сер.,  1п 

60 45 

9 мин. x 5 

сер.,  1п 

60 45 

9 мин. x 5 

сер.,  1п 

60 

4 50 

10 мин. x 

5 сер.,  1п 

65 50 

10 мин. x 5 

сер.,  1п 

65 50 

10 мин. x 

5сер.,  1п 

65 

втор 

месец 

Прв  ден  Втор ден Трет ден 

 

Недела 

 

Минути  

Интензитет 

(во %) 

 

Минути  

Интензитет     

(во %) 

 

Минути  

Интензитет  

(во %) 

5 55 

11 мин. x 

5 сер.,  1п 

60 55 

11 мин. x 5 

сер.,  1п 

60 55 

11 мин. x 5 

сер.,  1п 

60 

6 55 

11 мин. x 

5 сер.,  1п 

65 55 

11 мин. x 5 

сер.,  1п 

65 55 

11 мин. x 5 

сер.,  1п 

65 

7 60 

12 мин. x 

5 сер.,  1п 

 

65 60 

12 мин. x 5 

сер.,  1п 

65 60 

12 мин. x 5 

сер.,  1п 

65 

8 60 

12 мин. x 

5 сер.,  1п 

70 60 

12 мин. x 5 

сер.,  1п 

70 60 

12 мин. x 5 

сер.,  1п 

70 

трет 

месец 

Прв  ден  Втор ден Трет ден 

 

Недела 

 

Минути  

Интензитет 

(во %) 

 

Минути  

Интензитет   

(во %) 

 

Минути  

Интензитет 

(во %) 



 

39 

  

9 60 

15 мин. x 

4 сер.,  2п 

70 60 

15 мин. x 4 

сер.,  2п 

70 60 

15 мин. x 4 

сер., 2п 

70 

10 60 

15 мин. x 

4 сер.,  2п 

70 60 

15 мин. x 4 

сер.,  2п 

70 60 

15 мин. x 4 

сер., 2п 

70 

11 60 

20 мин. x 

3 сер.,  2п 

70 60 

20 мин. x 3 

сер.,  2п 

70 60 

20 мин. x 3 

сер.,  2п 

70 

12 60 

20 мин. x 

3 сер., 2п 

70 60 

20мин. x 3 

сер.,  2п 

70 60 

20мин. x 3 

сер.,  2п 

70 

 

Во пракса, најчесто користена формула за одредување на пулсот при 

различно оптоварување е ткн Карвонен формула.  

Карвонен формула според Macura, М. (2008): 

TСФ =  к х (СФмакс – СФмин/100) + СФмир 

TСФ – пулсот на тренинг 

СФмакс – Максимална  срцева фреквенција пресметана со следната формула: 

 СФмакс = 220 ‐ број години (возраст) 

СФмин – утринска вредност на пулсот измерена во кревет веднаш по 

 будењето 

СФмакс – СФмин – вредноста на срцевата резерва или максималното ниво на 

 адаптивен одговор на кардиоваскуларниот систем на одреден напор. 

Потоа треба да се измери пулсот наутро, и тоа по можност 3 дена по ред (за 

да може да се земе просечната вредност), на пример 65 = срцева фрекфенција во 

мирување (СФмин). Ако оваа вредност се одземе од максималната срцева 

фрекфенција (СФмакс), ќе се добие ткн срцева резерва (СР). За да се добие 
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вредноста на пулсот при одреден интезитет, неопходно е да се помножи срцевата 

резерва со интензитетот (на пример 75% од максималниот интензитет) и на крајот да 

се додаде вредноста на пулсот во мирување. 

220 - години на единката (на пример 20) = СФмакс 

220 - 20 = 200 максималната срцева фрекфенција (СФмакс) 

200 (СФмакс) - 70 (СФмир) = 130 СР (срцева резерва) 

130 (СР) x 70%/100  + 70 (СФмир) = (130 x 0.70) + 70 = (91 + 70) = 161пулс  

Тоа значи, ако сака единката (која има 20 години) да вежба со 70% од 

максималниот интензитет, треба пулсот да и биде 161отчукуања во минута. 

Притоа според Macura, М. (2008), вредноста на коефициентот k е различна и 

зависи од степенот на кондиција: 

• 0.5 во почетната (воведна) програма = 0.5 х 161 = 80.5 отчукувањата на 

срцето во минута 

• 0.6 во транзициската = 0.6 х 161 = 96.6 отчукувањата на срцето во минута 

• 0.7 во програмата за редовна рекреација = 0.7 х 161 = 112.7 отчукувањата 

на срцето во минута 

 

4.4.  Методи за обработка на податоците  

 

Со оглед на поставениот проблем, предметот и целите на ова истражување, 

беа избрани следниве статистички протоколи.  

За сите применети виријабили за мерење на: составот на телото, 

биохемиските параметри и степенот на депресија за секој под-примерок одделно, ќе 

бидат пресметани следниве статистички параметри за централна тенденција и мерка 

на варијабилност: 

➢ Аритметичката  средина (AС),  

➢ Стандардна девијација (С Д ),  

➢ Минимален резултат (Min),  
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➢ Максимален резултат  (Max),   

➢ Стандардна грешка на аритметичката средина (Сe),  

➢ Коефициент на варијација (КВ)  

➢ Kоефициент на асиметрија (Skewness-Sk) и коефициент на дистрибуцијата 

(Kurtosis-Ku).  

➢ за утврдување на разликите во применетите варијабли, меѓу иницијалното и 

финалното мерење, кај експерименталната група,  како и за утврдување на 

меѓугрупните разлики во применетите варијабли - мултиваријална анализа на 

варијанса  (MANOVA) и 

➢ Униваријантнана анализа на варијансата (ANOVA),  

➢ за утврдување на разликите во ефектите на циклична аеробна активност ќе 

биде применета мултиваријална анализа на коваријанса (MANCOVA) и 

➢ униваријантна анализа на коваријанса (ANCOVA) и  

➢ пост хок анализа. 
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5. РЕЗУЛТАТИ 

 

 

При собирање на податоците за проценка на составот на телото, 

биохемиските параметри и степенот на депресија кај експерименталната група и 

контролната група во иницијалното и финалното мерење беа почитувани сите општи 

методолошки барања за добро планирано и реализирано истражување и после 

внесување на податоците во матрицата извршена е иницијална анализа, филтрирање, 

сортирање на истите (логичка контрола на мерните листи и утврдување на 

нелогичните и евидентно погрешно измерените и внесените податоци во мерните 

листи односно, идентификување и елиминрање на т.н. „аутлајтери“) следеше 

интерпретација на дистрибуцијата на податоците и можните причини за статистички 

значајно отстапување на добиените вредности од Гаусовата нормална дистрибуција. 

За сите применети варијабли за проценка на составот на телото, 

биохемиските параметри и степенот на депресија кај експерименталната група и 

контролната група во иницијалното и финалното мерење, се пресметани основните 

дескриптивни статистички параметри и тоа: аритметичка средина (X), стадардната 

девијација (SD), распонот во кој се движат резултатите (Min-Max), коефициент на 

варијабилност (CV), стандардна грешка на аритметичка средина (S.E), скјунис-

симетричност (Skew), куртозис-издолженост или сплоштеност на дистрибуцијата 

(Kurt), како и Колмогоров Смирновиот тест (KS) со кој се тестира нормалноста на 

дистрибуцијата. Резултатите од овие анализи се прикажани на табелите од  1 до 8. 
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5.1    Дескриптивна  статистика и нормалност на дистрибуцијата  

 на варијаблите за проценка на составот на телото, биохемиските  

 варијабли и степенот на депресија кај експерименталната група 

 

 

Од прегледот на (табелата 1) може да се види дека вредностите на скјунисот 

кај повеќето варијаблите за проценка на составот на телото, биохемиските параметри 

и степенот на депресија кај експерименталната група во иницијалното мерење се во 

границите на препорачаните вредности од -1 до +1, што укажува дека 

дистрибуцијата на резултатите е приближно симетрична. Позитивна асиметричност - 

епикуртичност (поголем број од резултатите се во зоната на подобрите), се 

забележува кај мерката висина на телото (Sk=1,42) и мускулна маса (Sk=1,46). Од 

вредностите на куртозисот (табела 1), може да се види дека сите применети 

варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на 

депресија покажуваат сплоштеност (платикуртична дистрибуција).  

Од пресметаните коефициенти на варијабилност на варијаблите за проценка 

на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија може да се 

констатира дека варијабилноста кај повеќето параметри е во границата на 

нормалноста, бидејќи коефициентот на варијабилност е помал од 30%. Повисок 

коефицент на варијабилноста од 30% покажуваат варијаблата висцерална маст(CV= 

40,15)и степенот на депресија (CV= 57,08). Најголема хомогеност покажува 

антропомитерската меркависина на телото  (CV= 3,63). 

Резултатите од Колмогоров Смирновата постапка (табела 2) покажаа, дека 

повеќето применети варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските 

параметри и степенот на депресија кај експерименталната група во иницијалното 

мерење се нормално дистрибуирани. Остапување од нормалната дистрибуцијана 

ниво .05. е утврдено само кај параметрите мускулна маса, маса  на коските и 

висцерална маст. 
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Табела 1. Дескриптивна статистика и нормалност на дистрибуцијата на варијаблите 

за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија 

кај експерименталната група во иницијалното мерење 
 

  Mean Min Max KV% SD S.E Skewness Kurtosis 

ВИСТ 165,31 154,00 179,90 3,63 6,00 0,85 -0,09 -0,36 

ТЛЕТ 69,15 53,00 104,00 15,13 10,46 1,48 1,42 2,30 

MАMА 36,81 29,50 44,80 8,99 3,31 0,47 -0,18 -0,25 

MУСM 43,58 40,10 53,70 7,60 3,31 0,47 1,46 1,76 

MАКО 2,30 1,80 2,90 10,00 0,23 0,03 0,64 0,72 

ИТMА 25,29 18,17 34,35 13,29 3,36 0,48 0,67 0,55 

ПКАЛ 2171,34 1813,00 2504,00 7,26 157,65 22,30 0,15 0,00 

ВИТТ 35,74 26,00 43,00 11,42 4,08 0,58 -0,24 -0,34 

КВОТ 48,30 41,90 57,80 7,62 3,68 0,52 0,47 0,28 

ВИСM 3,96 1,00 8,00 40,15 1,59 0,22 0,64 0,26 

ГЛИК 5,12 3,86 6,25 11,13 0,57 0,08 -0,05 -0,55 

ХДЛХ 1,48 1,05 1,92 16,22 0,24 0,03 0,07 -0,89 

ЛДЛХ 3,09 2,09 4,33 18,12 0,56 0,08 0,33 -0,73 

ТРГК 1,22 0,92 1,75 17,21 0,21 0,03 0,93 -0,02 

ХОЛК 4,76 3,94 5,80 11,97 0,57 0,08 0,34 -1,11 

ДЕПР 13,28 3,00 36,00 57,08 7,58 1,07 0,99 0,66 

 

Табела2. Колмогоров-Смирнов тест на варијаблите за проценка на составот на 

телото, биохемиските параметри и степенот на депресија кај експерименталната 

група во иницијалното мерење 

 

  N max D K-S 

ВИСТ 50 0,140 p > .20 

ТЛЕТ 50 0,184 p < ,10 

MАMА 50 0,117 p > .20 

MУСM 50 0,201 p < ,05 

MАКО 50 0,213 p < ,05 

ИТMА 50 0,124 p > .20 

ПКАЛ 50 0,114 p > .20 

ВИТТ 50 0,141 p > .20 

КВОТ 50 0,084 p > .20 

ВИСM 50 0,207 p < ,05 

ГЛИК 50 0,073 p > .20 

ХДЛХ 50 0,083 p > .20 

ЛДЛХ 50 0,111 p > .20 

ТРГК 50 0,158 p < ,20 

ХОЛК 50 0,118 p > .20 

ДЕПР 50 0,138 p > .20 

 

Од прегледот на (табелата 3) може да се види дека вредностите на скјунисот 

кај повеќето варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и 
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степенот на депресија кај експерименталната група во финалното мерење се во 

границите на препорачаните вредности од -1 до +1, што укажува дека 

дистрибуцијата на резултатите е приближно симетрична. Позитивна асиметричност - 

епикуртичност (поголем број од резултатите се во зоната на подобрите), се 

забележува кај мерката висина на телото (Sk=1,44) и триглицериди во крвта 

(Sk=1,62). Од вредностите на куртозисот (табела 3), може да се види дека сите 

применети варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и 

степенот на депресија покажуваат сплоштеност (платикуртична дистрибуција).  

Од пресметаните коефициенти на варијабилност на варијаблите за проценка 

на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија може да се 

види дека варијабилноста кај повеќето варијабли е во границата на нормалноста, 

бидејќи коефициентот на варијабилност е помал од 30%. Повисок коефицент на 

варијабилноста од 30% покажуваат варијаблата висцерална маст (CV= 39,93), и 

степенот на депресија (CV= 47,20). Најголема хомогеност покажува 

антропомитерската мерка висина на телото  (CV= 3,63). 

 

Табела 3. Дескриптивна статистика и нормалност на дистрибуцијата на варијаблите 

за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија 

кај експерименталната група во финалното мерење 
 

  Mean Min Max KV% SD S.E Skewness Kurtosis 

ВИСТ 165,31 154,00 179,90 3,63 6,00 0,85 -0,09 -0,36 

ТЛЕТ 63,10 49,70 95,70 15,80 9,97 1,41 1,44 2,42 

MАMА 31,99 20,50 39,10 12,16 3,89 0,55 -0,38 0,17 

MУСM 44,03 34,80 58,80 9,29 4,09 0,58 0,76 2,41 

MАКО 2,28 1,80 2,80 9,21 0,21 0,03 0,48 0,43 

ИТMА 23,06 16,10 31,61 14,22 3,28 0,46 0,61 0,48 

ПКАЛ 2236,32 1813,00 2504,00 5,34 119,45 16,89 -0,90 2,61 

ВИТТ 29,84 21,00 38,00 13,64 4,07 0,58 -0,18 -0,22 

КВОТ 48,29 39,00 59,40 9,26 4,47 0,63 0,51 0,53 

ВИСM 2,98 1,00 6,00 39,93 1,19 0,17 0,19 -0,14 

ГЛИК 5,02 3,98 6,28 10,96 0,55 0,08 0,32 -0,71 

ХДЛХ 1,50 1,01 2,13 13,33 0,20 0,03 0,51 1,38 

ЛДЛХ 2,70 1,60 3,91 18,52 0,50 0,07 0,57 0,09 

ТРГК 1,00 0,74 1,82 21,00 0,21 0,03 1,62 3,82 

ХОЛК 4,18 3,45 5,70 12,20 0,51 0,07 0,73 0,12 

ДЕПР 9,30 2,00 21,00 47,20 4,39 0,62 0,49 -0,52 

 



 

46 

  

Резултатите од Колмогоров Смирновата постапка покажаа, дека повеќето 

применети варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и 

степенот на депресија кај експерименталната група во финалното мерење се 

нормално дистрибуирани. Остапување од нормалната дистрибуција на ниво .05. е 

утврдено кај варијаблите телесна маса и висцерална маст. Остапување од 

нормалната дистрибуција на ниво .01 се забележува само кај мерката маса  на 

коските. 

Табела 4. Колмогоров-Смирнов тест на варијаблитеза проценка на составот на 

телото, биохемиските параметри и степенот на депресија кај експерименталната 

група во финалното мерење 

 

  N max D K-S 

ВИСТ 50 0,140 p > .20 

ТЛЕТ 50 0,193 p < ,05 

MАMА 50 0,069 p > .20 

MУСM 50 0,089 p > .20 

MАКО 50 0,268 p < ,01 

ИТMА 50 0,096 p > .20 

ПКАЛ 50 0,114 p > .20 

ВИТТ 50 0,106 p > .20 

КВОТ 50 0,123 p > .20 

ВИСM 50 0,193 p < ,05 

ГЛИК 50 0,117 p > .20 

ХДЛХ 50 0,090 p > .20 

ЛДЛХ 50 0,132 p > .20 

ТРГК 50 0,148 p > .20 

ХОЛК 50 0,125 p > .20 

ДЕПР 50 0,127 p > .20 

 

Вредноста на основните централни и дисперзивни параметри на применетите 

варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на 

депресија во иницијалното и финалното мерење кај експерименталната група, во 

интрвалите минимален (Min) и максимален (Max) резултат, содржат околу четири 

или повеќе стандардни девијации (SD), врз основа на што може да се констатира 

задоволителна осетливост на повеќето параметрии. Врз основа на вредностите на 

стандардните девијации (SD) и нејзиниот сооднос со аритметичката средина (Mean), 

може да се заклучи дека кај повеќето параметри не постои статистичко значајно 

одстапување на резултатите од аритметичката средина. 
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5.2.  Дескриптивна статистика и нормалност на дистрибуцијата  

 на варијаблите за проценка на составот на телото, биохемиските  

 параметри и степенот на депресија кај контролната група 
 

Од прегледот на (табелата 5) може да се види дека вредностите на скјунисот 

кај повеќето варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и 

степенот на депресија кај конролната група во иницијалното мерење се во границите 

на препорачаните вредности од -1 до +1, што укажува дека дистрибуцијата на 

резултатите е приближно симетрична. Позитивна асиметричност - епикуртичност 

(поголем број од резултатите се во зоната на подобрите), се забележува само кај 

вредностите степенот на депресија (Sk=1,06). Од вредностите на куртозисот може да 

се види дека сите применети варијабли за проценка на составот на телото, 

биохемиските параметри и степенот на депресија покажуваат сплоштеност 

(платикуртична дистрибуција).  

 

Табела 5. Дескриптивна статистика и нормалност на дистрибуцијата на варијаблите 

за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија 

кај контролната група во иницијалното мерење 
 

  Mean Min Max KV% SD S.E Skewness Kurtosis 

ВИСТ 165,66 153,00 177,20 3,61 5,98 0,85 0,21 -0,63 

ТЛЕТ 66,76 51,80 86,90 12,25 8,18 1,16 0,21 -0,47 

MАMА 35,79 21,10 43,60 14,47 5,18 0,73 -0,85 0,70 

MУСM 43,41 37,50 48,40 5,85 2,54 0,36 0,14 -0,55 

MАКО 2,27 1,60 2,60 8,37 0,19 0,03 -0,96 2,00 

ИТMА 24,34 18,78 31,08 11,63 2,83 0,40 0,34 -0,50 

ПКАЛ 2199,60 1879,00 2504,00 7,05 155,12 21,94 -0,21 -0,52 

ВИТТ 35,04 17,00 50,00 21,20 7,43 1,05 -0,32 -0,55 

КВОТ 49,07 44,10 59,60 6,07 2,98 0,42 0,95 2,00 

ВИСM 3,54 1,00 6,00 30,79 1,09 0,15 0,14 -0,14 

ГЛИК 5,05 4,06 6,10 8,51 0,43 0,06 0,30 0,19 

ХДЛХ 1,50 1,14 1,88 12,67 0,19 0,03 -0,12 -0,56 

ЛДЛХ 2,97 1,73 3,93 18,86 0,56 0,08 -0,05 -0,65 

ТРГК 1,28 0,92 1,95 15,63 0,20 0,03 0,96 1,93 

ХОЛК 4,62 3,21 5,69 12,34 0,57 0,08 0,06 -0,60 

ДЕПР 11,92 5,60 24,00 36,66 4,37 0,62 1,06 0,86 

 

 

Од пресметаните коефициенти на варијабилност на варијаблите за проценка 

на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија може да се 
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констатира дека варијабилноста кај повеќето параметри е во границата на 

нормалноста, бидејќи коефициентот на варијабилност е помал од 30%. Повисок 

коефицент на варијабилноста од 30% покажуваат варијаблата висцерална маст (CV= 

30,79), и степенот на депресија (CV= 36,66). Најголема хомогеност покажува 

антропомитерската мерка висина на телото  (CV= 3,61) 

Резултатите од Колмогоров Смирновата постапка (табела 6) покажаа, дека 

сите применети варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските 

параметри и степенот на депресија кај контролната група во иницијалното мерење се 

нормално дистрибуирани.  

 

 

Табела 6. Колмогоров-Смирнов тест на варијаблите за проценка на составот на 

телото, биохемиските параметри и степенот на депресија во иницијалното мерење 

кај конролната група 

 

  N max D K-S 

ВИСТ 50 0,092 p > .20 

ТЛЕТ 50 0,059 p > .20 

MАMА 50 0,099 p > .20 

MУСM 50 0,096 p > .20 

MАКО 50 0,158 p < ,20 

ИТMА 50 0,076 p > .20 

ПКАЛ 50 0,067 p > .20 

ВИТТ 50 0,129 p > .20 

КВОТ 50 0,104 p > .20 

ВИСM 50 0,190 p < ,10 

ГЛИК 50 0,087 p > .20 

ХДЛХ 50 0,100 p > .20 

ЛДЛХ 50 0,060 p > .20 

ТРГК 50 0,126 p > .20 

ХОЛК 50 0,098 p > .20 

ДЕПР 50 0,164 p < ,15 

 

Од прегледот на (табелата 7) може да се види дека вредностите на скјунисот 

кај повеќето варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и 

степенот на депресија кај експерименталната група во финалното мерење се во 

границите на препорачаните вредности од -1 до +1, што укажува дека 

дистрибуцијата на резултатите е приближно симетрична. Позитивна асиметричност - 

епикуртичност (поголем број од резултатите се во зоната на подобрите), се 

забележува кај мерката количина на вода на телото (Sk=1,27) и триглицериди во 
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крвта (Sk=1,11). Од вредностите на куртозисот може да се види дека сите применети 

варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на 

депресија покажуваат сплоштеност (платикуртична дистрибуција).  

Од пресметаните коефициенти на варијабилност наваријаблите за проценка 

на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија може да се 

види дека варијабилноста кај повеќето варијабли е во границата на нормалноста, 

бидејќи коефициентот на варијабилност е помал од 30%. Повисок коефицент на 

варијабилноста од 30% покажуваат варијаблата висцерална маст(CV= 36,36), и 

степенот на депресија (CV= 326,55). Најголема хомогеност покажува 

антропомитерската меркависина на телото  (CV= 3,61). 

 

Табела 7. Дескриптивна статистика и нормалност на дистрибуцијата на варијаблите 

за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија 

кај контролната група во финалното мерење  
 

  Mean Min Max KV% SD S.E Skewness Kurtosis 

ВИСТ 165,66 153,00 177,20 3,61 5,98 0,85 0,21 -0,63 

ТЛЕТ 68,25 55,20 91,50 11,22 7,66 1,08 0,63 0,43 

MАMА 37,01 24,30 44,60 12,19 4,51 0,64 -0,77 0,25 

MУСM 43,71 40,10 50,00 5,90 2,58 0,36 0,79 -0,23 

MАКО 2,27 1,70 2,60 7,93 0,18 0,03 -0,73 1,03 

ИТMА 24,88 20,14 32,73 10,45 2,60 0,37 0,57 0,77 

ПКАЛ 2210,44 1935,00 2535,00 5,82 128,74 18,21 -0,15 0,00 

ВИТТ 34,84 18,00 51,00 19,20 6,69 0,95 -0,02 -0,24 

КВОТ 49,21 44,10 59,60 6,54 3,22 0,45 1,11 1,89 

ВИСM 3,52 1,00 6,00 36,36 1,28 0,18 -0,05 -0,48 

ГЛИК 4,99 4,30 5,90 7,41 0,37 0,05 0,17 -0,70 

ХДЛХ 1,48 1,00 2,10 19,59 0,29 0,04 0,55 -0,65 

ЛДЛХ 2,95 2,07 4,05 14,92 0,44 0,06 0,17 -0,41 

ТРГК 1,25 0,99 1,90 14,40 0,18 0,03 1,27 2,34 

ХОЛК 4,69 3,66 5,75 11,30 0,53 0,08 -0,02 -0,64 

ДЕПР 12,78 6,00 25,00 32,55 4,16 0,59 0,90 0,79 

 

Резултатите од Колмогоров Смирновата постапка (табела 8) покажаа, дека 

сите применети варијабли за проценка на составот на телото, биохемиските 

параметри и степенот на депресија кај контролна група во финалното мерење се 

нормално дистрибуирани.  

Вредноста на основните централни и дисперзивни параметри на применетите 

варијаблити за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот 
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на депресија во иницијалното и финалното мерење кај контролната група, во 

интрвалите минимален (Min) и максимален (Max) резултат, содржат околу четири 

или повеќе стандардни девијации (SD), врз основа на што може да се констатира 

задоволителна осетливиост на повежето параметрии. Врз основа на вредностите на 

стандардните девијации (SD) и нејзиниот сооднос со аритметичката средина (Mean), 

може да се заклучи дека кај повеќето параметри не постои статистичко значајно 

одстапување на резултатите од аритметичката средина. 

 

Табела 8. Колмогоров-Смирнов тест на варијаблите за проценка на составот на 

телото, биохемиските параметри и степенот на депресија во финалното мерење кај 

контролната група 

 

  N max D K-S 

ВИСТ 50 0,092 p > .20 

ТЛЕТ 50 0,078 p > .20 

MАMА 50 0,161 p < ,20 

MУСM 50 0,155 p < ,20 

MАКО 50 0,156 p < ,20 

ИТMА 50 0,085 p > .20 

ПКАЛ 50 0,080 p > .20 

ВИТТ 50 0,104 p > .20 

КВОТ 50 0,151 p > .20 

ВИСM 50 0,166 p < ,15 

ГЛИК 50 0,094 p > .20 

ХДЛХ 50 0,156 p < ,20 

ЛДЛХ 50 0,101 p > .20 

ТРГК 50 0,131 p > .20 

ХОЛК 50 0,061 p > .20 

ДЕПР 50 0,119 p > .20 

 

 

Врз основа на дескриптивна статистика и нормалност на дистрибуцијата на 

варијаблите за проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот 

на депресија кај експерименталната и контролната група во иницијалното и 

финалното мерење и анализата на резултатите може да се констатира дека степенот 

на нормалноста на дистрибуциите на применетите параметри, ги задоволува 

потребните методолошки и статистички критериуми за примена на коректни и 

оправдани мултиваријанти и униваријантни статистички процедури за натамошна 

обработка на добиените податоци. Впрочем, со тоа се создадоа услови за доволно 

егзактно научно утврдување, анализирање и компарирање на податоците. 
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5.3. Разлики меѓу експерименталната и контролната група во 

 варијаблите за проценка на составот на телото, биохемиските  

 параметри и степенот на депресија во иницијалното мерење 

 

 

Со цел да се утврди дали групите се хомогени во варијаблите за проценка на 

составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија, применети се 

мултиваријантна и униваријантна анализа на варијансата со парцијализација на 

возраста во иницијалното мерење (возраста беше третирана како фиксна 

коваријанса).  

Мултаваријантната и униваријатната анализа на варијансата во иницијалното 

мерење на варијаблите за проценка на составот на телото кај експерименталната и 

контролната група се прикажани на табелата 9. 

Од прегледот на табелата може да се види дека во иницијалното мерење, во 

варијаблите за проценка на составот на телото испитаниците од експерименталната и 

контролната група статистички не се разликуваат на мултиваријантно и 

униваријатно ниво ниво.  

Табела 9. Значајност на разликите во варијаблите за проценка на составот на телото 

меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

  Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. η2 

Pillai's trace ,07 ,71 10 88 ,713 ,07 

Wilks' lambda ,93 ,71 10 88 ,713 ,07 

Hotelling's trace ,08 ,71 10 88 ,713 ,07 

Roy's largest root ,08 ,71 10 88 ,713 ,07 

 

  
Експериментална Контролна 

F Sig. η2 
Mean SD Mean SD 

ВИСТ 165,31 6,00 165,66 5,98 0,01 0,924 0,00 

ТЛЕТ 69,15 10,46 66,76 8,18 1,47 0,228 0,02 

MАMА 36,81 3,31 35,79 5,18 1,78 0,185 0,02 

MУСM 43,58 3,31 43,41 2,54 0,08 0,781 0,00 

MАКО 2,30 0,23 2,27 0,19 0,66 0,418 0,01 

ИТMА 25,29 3,36 24,34 2,83 1,65 0,202 0,02 

ПКАЛ 2171,34 157,65 2199,60 155,12 0,16 0,689 0,00 

ВИТТ 35,74 4,08 35,04 7,43 0,06 0,801 0,00 

КВОТ 48,30 3,68 49,07 2,98 1,38 0,243 0,01 

ВИСM 3,96 1,59 3,54 1,09 1,60 0,209 0,02 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите варијабли на составот на телото 

одделно меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење се 

прикажани во графиконите 2-11. 
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Графикон 1. Разлики во варијаблите за проценка на составот на телото меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

Графикон 2. Преглед на аритметичките средини на мерката висина на телото меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

Графикон 3. Преглед на аритметичките средини на мерката телесна маса меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 
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Графикон 4. Преглед на аритметичките средини на мерката маса  на масти меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

Графикон 5. Преглед на аритметичките средини на мерката мускулна маса меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 6. Преглед на аритметичките средини на мерката масата  на  коските меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 
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Графикон 7. Преглед на аритметичките средини на мерката индекс на телесна маса 

меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

Графикон 8. Преглед на аритметичките средини на мерката потрошувачка на 

калории меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 9. Преглед на аритметичките средини на мерката виталност на телото меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 
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Графикон 10. Преглед на аритметичките средини на мерката количина на вода на 

телото меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

Графикон 11. Преглед на аритметичките средини на мерката висцерална маст меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 

 

Мултиваријантна и униваријатната анализата на варијансата во иницијалното 

мерење на биохемиските параметри кај експерименталната и контролната група се 

прикажани во табелата 10. Од прегледот на табелата може да се види дека во 

иницијалното мерење, не се утврдени статистички значајни разлики на 

мултиваријантно и униваријатно ниво во биохемиските параметри меѓу 

испитаниците од експерименталната и контролната група.  
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Табела 10. Значајност на разликите во биохемиските параметри меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

  Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. η2 

Pillai's trace ,05 ,92 5 93 ,474 ,05 

Wilks' lambda ,95 ,92 5 93 ,474 ,05 

Hotelling's trace ,05 ,92 5 93 ,474 ,05 

Roy's largest root ,05 ,92 5 93 ,474 ,05 

 

  
Експериментална Контролна 

F Sig. η2 
Mean SD Mean SD 

ГЛИК 5,12 0,57 5,05 0,43 0,36 0,550 0,00 

ХДЛК  1,48 0,24 1,50 0,19 0,23 0,636 0,00 

ХДЛК 3,09 0,56 2,97 0,56 0,64 0,427 0,01 

ТРГК 1,22 0,21 1,28 0,20 2,66 0,106 0,03 

ХОЛК 4,76 0,57 4,62 0,57 1,02 0,315 0,01 

 

Графикон 12. Разлики во бихемиските варијабли меѓу експерименталната и 

контролната група во иницијалното мерење 

 

 

 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите биохемиски варијабли меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење се прикажани во 

графиконите 13-17. 
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Графикон 13. Преглед на аритметичките средини на варијаблата гликоза меѓу 

експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 14. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ХДЛ холестерол 

меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 

 

Графикон 15. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ЛДЛ холестерол 

меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 
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Графикон 16. Преглед на аритметичките средини на варијаблата триглицериди во 

крвта меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 17. Преглед на аритметичките средини на варијаблата холестерол во крвта 

меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 

 

Табела 11.Значајност на разликите во степенот на депресија меѓу експерименталната 

и контролната група во иницијалното мерење 

  
Експериментална Контролна 

F Sig. η2 
Mean SD Mean SD 

ДЕПР 13,28 7,58 11,92 4,37 1,31 0,256 0,01 

 

Едно факторската униваријатната анализата на варијансата во иницијалното 

мерење на скалата за проценување на степенот на депресија кај експерименталната и 

контролната група е прикажанaво табелата 11. Од прегледот на табелата може да се 

види дека во иницијаното мерење не се утврдени статситички значајни разлики во 

степенот на депресија меѓу експерименталната и контролната група.  
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Графикон 18. Преглед на аритметичките средини на варијаблата степен на депресија 

меѓу експерименталната и контролната група во иницијалното мерење 

 

 

Ваквата состојба укажува дека двете групи испитаници се релативно 

хомогенизирани во варијаблите за проценка на составот на телото, биохемиските 

параметри и степенот на депресија, со што се создадени услови за започнување на 

експерименталната програмата од изедначени позиции за испитаниците од двете 

групи. За да се неутрализираат евентуалните разлики во однос на возраста, односно 

да не дојде до „систематска грешка“, групите во финалното мерење беа 

дополнително хомогенизирани со соодветна статистичка процедура, односно за 

утврдување на разликите во финалното мерење меѓу експерименталната и 

контролната група е применета мултиваријантна и униваријантна анализа на 

коваријансата (возраста и варијаблите за проценка на составот на телото, 

биохемиските параметри и степенот на депресија мерени во иницијаното мерење беа 

третирани како фиксни коваријанси). 

 

5.4. Разлики меѓу експерименталната и контролната група во варијаблите  

 за проценка на составот на телото во мерење, биохемиските параметри  

 и степенот на депресија во финалното мерење 

 

 

За да се утврди дали постојат статистички значајни разлики во варијаблите за 

проценка на составот на телото, биохемиските параметри и степенот на депресија во 

финалното мерење кај експериментална и контролната група, применета е 

мултиваријантна и униваријантна анализа на коваријансата. Резултатите од 

мултиваријантната и униваријантната анализа на коваријансата се презентирани на 

табелите 12 до 14. 
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Со примена на мултиваријантна анализа на коваријансата (MANКOVA), 

односно со тестирање на значајноста на разликите на аритметичките средини кај 

варијаблите за проценување на телесниот состав во финалното мерење кај двете 

групи испитаници утврдена е статистички значајна разлика, бидејќи Wilks’ Lambda 

изнесува 93 и со степени на слобода df=10/88, дава статистичка значајност на ниво 

Q=.00. Големината на парцијалниот ефект на детерминантите (partial η2) покажува 

голем ефект на влијание од .79.  

 

Табела 12. Значајност на разликите во варијаблите за проценување на телесниот 

состав меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

  Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. η2 

Pillai's trace ,79 32,78 9 79 ,000 ,79 

Wilks' lambda ,21 32,78 9 79 ,000 ,79 

Hotelling's trace 3,73 32,78 9 79 ,000 ,79 

Roy's largest root 3,73 32,78 9 79 ,000 ,79 

 

  
Експериментална Контролна 

F Sig. η2 
Mean SD Mean SD 

ВИСТ 165,31 6,00 165,66 5,98       

ТЛЕТ 63,10 9,97 68,25 7,66 188,40 0,000 0,68 

MАMА 31,99 3,89 37,01 4,51 129,88 0,000 0,60 

MУСM 44,03 4,09 43,71 2,58 0,18 0,671 0,00 

MАКО 2,28 0,21 2,27 0,18 0,04 0,839 0,00 

ИТMА 23,06 3,28 24,88 2,60 194,82 0,000 0,69 

ПКАЛ 2236,32 119,45 2210,44 128,74 14,92 0,000 0,15 

ВИТТ 29,84 4,07 34,84 6,69 156,12 0,000 0,64 

КВОТ 48,29 4,47 49,21 3,22 0,68 0,411 0,01 

ВИСM 2,98 1,19 3,52 1,28 36,61 0,000 0,30 

 

За да се утврди во кои варијабли за проценување на телесниот состав постојат 

статистички значајни разлики, пресметана е униваријантна анализи на коваријанса 

поединечно за секоја мерка за проценување на телесниот состав. Од прегледот на 

табелата 12 може да се види дека статистички значајни разлики се утврдени во 6 од 

вкупно 10 варијабли. Меѓугрупни разлики се утврдени во варијаблите: телесна маса 

(F= 188,40; p= 0,000),маса  на масти (F= 129,88; p= 0,000), индекс на телесна маса (F= 

194,82; p= 0,000), потрошувачка на калории (F= 14,92; p= 0,000), виталност на телото 

(F= 156,12; p= 0,000) и висцерална маст (F= 36,61; p= 0,000). Парцијалниот ефект на 

детерминантите partial η2 е рангиран меѓу .15 и .68 и покажува голем ефект на 
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влијание. Најголем ефект во утврдување на разликите покажуваат варијаблите 

индекс на телесната маса (partial η2 =.69) и телесна маса (partial η2 =.68). 

 

Графикон 19. Разлики во варијаблите за проценка на составот на телото меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 
 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите варијабли на составот на телото 

одделно меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење се 

прикажани во графиконите 20-29. 

 

 

Графикон 20. Преглед на аритметичките средини на мерката висина на телото меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

 

 



 

62 

  

Графикон 21. Преглед на аритметичките средини на мерката телесна маса меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 22. Преглед на аритметичките средини на мерката маса на масти меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 23. Преглед на аритметичките средини на мерката мускулна маса меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 
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Графикон  24. Преглед на аритметичките средини на мерката масата  на  коските 

меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

Графикон  35. Преглед на аритметичките средини на мерката индекс на телесна маса 

меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 26. Преглед на аритметичките средини на мерката потрошувачка на 

калории меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 
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Графикон 27. Преглед на аритметичките средини на мерката виталност на телото 

меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 48. Преглед на аритметичките средини на мерката количина на вода на 

телото меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

 

Графикон 29. Преглед на аритметичките средини на мерката висцерална маст меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 
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На табелата 13 прижана е мултиваријатната и униваријатната анализа на 

коваријансата за биохемиските параметри меѓу експерименталната и контролната 

група во финалното мерење. Од прегледот на табелата може да се види дека во 

целокупниот сиситем на биохемиските параметри кај истражуваните групи утврдени 

се статистички значајни разлики на ниво на значајност .00 (sig  = 0,00) со вредност на 

парцијалниот ефект на влијание (partial - n2 од  0.68), односно проценетиот ефект на 

разликите меѓу групите изнесува 68%.  

Резултатите од униваријатната анализа на варијансата покажуваат дека 

испитаниците статистички се разликуваат во 3 од вкупно 5 биохемиските параметри. 

Меѓугрупни разлики се утврдени во биохемиските параметри: ЛДЛ холестерол (Low 

Density Lipoprotein) (F= 28,94; p= 0,000), триглицериди во крвта (F= 57,90; p= 0,000) 

и вкупен холестерол (F= 54,27; p= 0,000), Парцијалниот ефект на детерминатите 

partial - n2 е рангиран меѓу .24 и .37 и покажува голем ефект на влијание. Најголем 

ефект во утврдување на разликите покажуваат варијаблата триглицериди  (partial - n2 

=.39) и холестерол (partial - n2 =.37). Статистички значајни разлики не се утврдени во 

биохемиските параметри гликоза  и ХДЛ холестерол (High Density Lipoprotein).  

 

Табела 13. Значајност на разликите во биохемиските параметри меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 

  Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. η2 

Pillai's trace ,68 37,94 5 88 ,000 ,68 

Wilks' lambda ,32 37,94 5 88 ,000 ,68 

Hotelling's trace 2,16 37,94 5 88 ,000 ,68 

Roy's largest root 2,16 37,94 5 88 ,000 ,68 

 

  
Експериментална Контролна 

F Sig. η2 
Mean SD Mean SD 

ГЛИК 5,02 0,55 4,99 0,37 0,09 0,767 0,00 

ХДЛК  1,50 0,20 1,48 0,29 0,18 0,672 0,00 

ЛДЛК 2,70 0,50 2,95 0,44 28,94 0,000 0,24 

ТРГК 1,00 0,21 1,25 0,18 57,90 0,000 0,39 

ХОЛК 4,18 0,51 4,69 0,53 54,27 0,000 0,37 
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Графикон 5. Разлики во биохемиските параметри меѓу експерименталната и 

контролната група во финалното мерење 
 

 
 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите биохемиски варијабли одделно меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење се прикажани во 

графиконите 31-35. 

 

Графикон 31. Преглед на аритметичките средини на варијаблата гликоза меѓу 

експерименталната и контролната група во финалното мерење 
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Графикон 6. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ХДЛ холестерол 

меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 

Графикон 33. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ЛДЛ холестерол 

меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 
 

Графикон 74. Преглед на аритметичките средини на варијаблата триглицериди во 

крвта меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 
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Графикон 85. Преглед на аритметичките средини на варијаблата вкупен холестерол 

во крвта меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 

 

 

Табела 14. Значајност на разликите во степенот на депресијамеѓу експерименталната 

и контролната група во финалното мерење 

  
Експериментална Контролна 

F Sig. η2 
Mean SD Mean SD 

ДЕПР 9,30 4,39 12,78 4,16 106,61 0,000 0,53 

 

 

Едно факторската униваријатната анализата на коваријансата во финалното 

мерење на скалата за проценување настепенот на депресија меѓу експерименталната 

и контролната група е прикажанa во табелата 11. Од прегледот на табелата може да 

се види дека во финалното мерење се утврдени статситички значајни меѓугрупни 

разлики во степенот на депресија меѓу експерименталната и контролната група (F= 

106,61; p= 0,000). Парцијалниот ефект на детерминантите partial η2изнесува .53 и 

покажува голем ефект на влијание. 

Графикон 96. Преглед на аритметичките средини на варијаблата степенот на 

депресија меѓу експерименталната и контролната група во финалното мерење 
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5.5. Значајност на разликите на аритметичките средини на варијаблите  

 за проценка на составот на телото, биохемиските параметри  

 и степенот на депресија кај испитаниците од експерименталната и 

 контролната група одделно во иницијалното и финалното мерење 
 

 

Со цел да се дефинираат разликите во варијаблите за проценување на 

телесниот состав, биохемиските параметри и степенот на депресија меѓу 

иницијалното и финалното мерење кај експерименталната група, применети се Т-

тестови за зависни примероци. Резултатите од тестовите се прикажани на 

табелатите15 до 20. 

 

Табела 15. Значајност на разликите во варијаблите за проценување на телесниот 

состав од иницијалното и финалното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

Варијабли 
ИНИЦИЈАЛНО ФИНАЛНО 

% R T-test Sig 
Mean SD Mean SD 

ВИСТ 165,31 6,00 165,31 6,00 0,00       

ТЛЕТ 69,15 10,46 63,10 9,97 -8,74 0,964 15,28 0,000 

MАMА 36,81 3,31 31,99 3,89 -13,09 0,785 14,05 0,000 

MУСM 43,58 3,31 44,03 4,09 1,03 0,609 -0,95 0,346 

MАКО 2,30 0,23 2,28 0,21 -0,70 0,963 1,83 0,073 

ИТMА 25,29 3,36 23,06 3,28 -8,82 0,957 16,08 0,000 

ПКАЛ 2171,34 157,65 2236,32 119,45 2,99 0,833 -5,22 0,000 

ВИТТ 35,74 4,08 29,84 4,07 -16,51 0,796 16,02 0,000 

КВОТ 48,30 3,68 48,29 4,47 -0,02 0,717 0,02 0,986 

ВИСM 3,96 1,59 2,98 1,19 -24,75 0,886 9,01 0,000 

 

Од табелата 15 може да се види дека меѓу иницијалното и финалното мерење 

статистички значајни разлики се утврдени во варијаблите телесна маса, процент на 

масно ткиво, индекс на телесна маса,  потрошувачка на калории, виталност на телото 

и висцерална маст. Статистички значајни разлики помеѓу просечните постигнувања 

на испитаниците од оваа група за време на експерименталната програма 

(иницијално-финално мерење) не се случиле во варијаблите мускулна маса,  масата  

на  коските и количина на вода на телото. Врз основа на пресметаниот процентуален 

пораст на вредностите на аритметичките средини помеѓу иницијалното и финалното 

мерење, може да се каже дека после 3 месеци од започнувањето на програмата за 

вежбање, испитаниците од експерименталната група ја намалиле телесната маса за 

8,74%, процентот на масно ткиво за 13,09%, индексот на телесна маса за 8,82%, и 
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висцералната маст за 24,75%, а дошло до зголемување на потрошувачката на 

калории за 2,99% и подобрување на виталност на телото (односно намалување на 

метаболичката старост) за  16,51%.  

 

 

Графикон 37. Разлики во варијаблите за проценка на составот на телото меѓу 

иницијалното и финалното мерење кај испитаниците од експерименталната група  

 

 

 

 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите варијабли на составот на телото 

одделно меѓу иницијалното и финалното мерење за експерименталната група се 

прикажани во графиконите 38-47. 

 

Графикон 38. Преглед на аритметичките средини на мерката висина на телото во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната група 
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Графикон 109. Преглед на аритметичките средини на мерката телесна маса во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната група 

 

 
 

Графикон 40. Преглед на аритметичките средини на мерката маса на масти во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната група 

 

 
 

Графикон 41. Преглед на аритметичките средини на мерката мускулна маса во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната група 
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Графикон 42. Преглед на аритметичките средини на мерката масата  на  коските во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната група 

 

 

 

Графикон 43. Преглед на аритметичките средини на мерката индекс на телесна маса 

во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од експерименталната група 

 

 

Графикон 44. Преглед на аритметичките средини на мерката потрошувачка на 

калории во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 
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Графикон 45. Преглед на аритметичките средини на мерката виталност на 

телото иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната 

група 

 

 
 

Графикон 46. Преглед на аритметичките средини на мерката количина на 

вода на телото во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

 
 

Графикон 47. Преглед на аритметичките средини на мерката висцерална маст 

во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од експерименталната група 

 

 



 

74 

  

Табела 16. Значајност на разликите на аритметичките средини на варијаблите за 

проценување на телесниот состав од иницијалното и контролното мерење кај 

испитаниците од контролната група 

 

Варијабли 
ИНИЦИЈАЛНО ФИНАЛНО 

% R T-test Sig 
Mean SD Mean SD 

ВИСТ 165,66 5,98 165,66 5,98 0,00       

ТЛЕТ 66,76 8,18 68,25 7,66 2,23 0,953 -4,23 0,000 

MАMА 35,79 5,18 37,01 4,51 3,40 0,817 -2,87 0,006 

MУСM 43,41 2,54 43,71 2,58 0,67 0,818 -1,34 0,188 

MАКО 2,27 0,19 2,27 0,18 -0,26 0,982 1,14 0,261 

ИТMА 24,34 2,83 24,88 2,60 2,24 0,945 -4,17 0,000 

ПКАЛ 2199,60 155,12 2210,44 128,74 0,49 0,904 -1,14 0,260 

ВИТТ 35,04 7,43 34,84 6,69 -0,57 0,962 0,68 0,498 

КВОТ 49,07 2,98 49,21 3,22 0,29 0,947 -0,97 0,336 

ВИСM 3,54 1,09 3,52 1,28 -0,56 0,583 0,13 0,898 

 

Графикон 118. Разлики во варијаблите за проценка на составот на телото меѓу 

иницијалното и финалното мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 

 

Од табелата 16 може да се види дека меѓу иницијалното и финалното мерење 

кај контролната група статистички значајни разлики се утврдени во варијаблите 

телесна маса, процент на масно ткиво и индекс на телесна маса. Статитички значајни 

разлики помеѓу просечните вредности на испитаниците од контролната група не се 

случиле во варијаблите мускулна маса, масата  на  коските,  потрошувачка на 

калории, виталност на телото, количина на вода на телото и висцерална маст.  Врз 

основа на пресметаниот процентуален пораст на вредностите на аритметичките 
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средини помеѓу иницијалното и финалното мерење, може да се каже дека после 3 

месеци испитаниците од контролната група ја зголемиле телесната маса за 2,23%, 

процентот на масно ткиво за 3,40 % и  индексот на телесна маса за 2,24 %.  

 

Прегледот на аритметичките средини на сите варијабли на составот на телото 

одделно меѓу иницијалното и финалното мерење за контролната група се прикажани 

во графиконите 49-58. 

 

 

Графикон 49. Преглед на аритметичките средини на мерката висина на телото во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 
 

 

Графикон 50. Преглед на аритметичките средини на мерката телесна маса во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 
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Графикон 51. Преглед на аритметичките средини на мерката маса  на масти во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 
 

 

Графикон 52. Преглед на аритметичките средини на мерката мускулна маса во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 

 

Графикон 53. Преглед на аритметичките средини на мерката маса  на  коските во 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 
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Графикон 54. Преглед на аритметичките средини на мерката индекс на телесна маса 

во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 

 

Графикон 55. Преглед на аритметичките средини на мерката потрошувачка на 

калории во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

 
 

Графикон 56. Преглед на аритметичките средини на мерката виталност на 

телото (метаболичка старост) во иницијалното и контролното мерење кај 

испитаниците од контролната група 
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Графикон 57. Преглед на аритметичките средини на мерката количина на 

вода на телото во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

контролната група 

 

 
 

 

Графикон 58. Преглед на аритметичките средини на мерката висцерална маст 

во иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 

Табела 17. Значајност на разликите на аритметичките средини на биохемиските 

параметри од иницијалното и финалното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

Варијабли 
ИНИЦИЈАЛНО ФИНАЛНО 

% R T-test Sig 
Mean SD Mean SD 

ГЛИК 5,12 0,57 5,02 0,55 -1,95 0,62 1,43 0,158 

ХДЛК  1,48 0,24 1,50 0,20 1,35 0,59 -0,90 0,370 

ЛДЛК 3,09 0,56 2,70 0,50 -12,62 0,84 9,25 0,000 

ТРГК 1,22 0,21 1,00 0,21 -18,03 0,75 10,55 0,000 

ХОЛК 4,76 0,57 4,18 0,51 -12,18 0,88 14,94 0,000 

 

Од прегледот на табелата 17 може да се види дека меѓу иницијалното и 

финалното мерење статистички значајни разлики се утврдени во варијаблите ЛДЛ 



 

79 

  

холестерол (Low Density Lipoprotein), триглицериди во крвта и холестерол во крвта. 

Статитички значајни разлики помеѓу просечните постигнувања на испитаниците од 

оваа група за време на експерименталната програма (иницијално-финално мерење) 

не се случиле во варијаблите гликоза и ХДЛ холестерол (High Density Lipoprotein). 

Врз основа на пресметаниот процентуален пораст на вредностите на аритметичките 

средини помеѓу иницијалното и финалното мерење, може да се каже дека после 3 

месеци од започнувањето на програмата за вежбање, кај испитаниците од 

експерименталната група дошло до намалување на ЛДЛ холестерол за 12,62%, 

триглицеридите за 18,03% и вкупниот холестерол за 12,18%.  

 
Графикон 59. Разлики во биохемиските варијабли меѓу иницијалното и финалното 

мерење кај испитаниците од експерименталната група 

 

 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите биохемиски варијабли одделно меѓу 

иницијалното и финалното мерење за експерименталната група се прикажани во 

графиконите 60-64. 
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Графикон 60. Преглед на аритметичките средини на варијаблата гликоза од 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од експерименталната група 

 

 

Графикон 61. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ХДЛ 

холестерол од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

 
 

Графикон 62. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ЛДЛ 

холестерол од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 
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Графикон 63. Преглед на аритметичките средини на варијаблата 

триглицериди во крвта од иницијалното и контролното мерење кај  

испитаниците од експерименталната група 

 

 

 

Графикон 64. Преглед на аритметичките средини на варијаблата холестерол 

во крвта од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

 

Табела 18. Значајност на разликите на аритметичките средини на биохемиските 

варијабли од иницијалното и финаното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

Варијабли 
ИНИЦИЈАЛНО ФИНАЛНО 

% R T-test Sig 
Mean SD Mean SD 

ГЛИК 5,05 0,43 4,99 0,37 -1,19 0,53 1,11 0,272 

ХДЛК  1,50 0,19 1,48 0,29 -1,33 0,22 0,33 0,744 

ХДЛК 2,97 0,56 2,95 0,44 -0,67 0,44 0,31 0,761 

ТРГК 1,28 0,20 1,25 0,18 -2,34 0,54 1,11 0,274 

ХОЛК 4,62 0,57 4,69 0,53 1,52 0,38 -0,84 0,406 

 

Од прегледот на табелата 18 може да се види дека меѓу иницијалното и 

финалното мерење кај контролната група после 3 месеци не се утврдени статистички 
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значајни разлики во ниту еден од биохемиските параметри (гликозата, ХДЛ 

холестерол, ЛДЛ холестерол, триглицериди во крвта и холестерол во крвта). 

 

Графикон 65. Разлики во биохемиските варијабли меѓу иницијалното и финалното 

мерење кај испитаниците од контролната група 

 

 

Прегледот на аритметичките средини на сите биохемиски варијабли одделно меѓу 

иницијалното и финалното мерење за контролната  група се прикажани во 

графиконите 66-70. 

 

 

 

Графикон 66. Преглед на аритметичките средини на варијаблата гликоза од 

иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од контролната група 
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Графикон 67. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ХДЛ 

холестерол од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

 
 

Графикон 68. Преглед на аритметичките средини на варијаблата ЛДЛ 

холестерол од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

 
 

Графикон 69. Преглед на аритметичките средини на варијаблата триглицериди во 

крвта од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

 



 

84 

  

Графикон 70. Преглед на аритметичките средини на варијаблата холестерол во крвта 

од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

 

 

Табела 19. Значајност на разликите на аритметичките средини на степенот на 

депресија од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

Варијабли 
ИНИЦИЈАЛНО ФИНАЛНО 

% R T-test Sig 
Mean SD Mean SD 

ДЕПР 13,28 7,58 9,30 4,39 -29,97 0,92 7,14 0,000 

 

Графикон 12. Преглед на аритметичките средини на варијаблата степен на 

депресија од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците од 

експерименталната група 

 

 

 

Од прегледот на табелата 19 може да се види дека меѓу иницијалното и 

финалното мерење статистички значајни разлики се утврдени во варијаблата степен 

на депресија. Врз основа на пресметаниот процентуален пораст на вредностите на 

аритметичките средини помеѓу иницијалното и финалното мерење, може да се каже 
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дека после 3 месеци од започнувањето на програмата за вежбање, кај испитаниците 

од експерименталната група дошло до намалување  на степенот на депресија за 

29,97%.  

 

Табела 20. Значајност на разликите на аритметичките срединина степенот на 

депресија од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

Варијабли 
ИНИЦИЈАЛНО ФИНАЛНО 

% R T-test Sig 
Mean SD Mean SD 

ДЕПР 11,92 4,37 12,78 4,16 7,21 0,87  -2,77   0,008 

 

Графикон 13. Преглед на аритметичките средини на варијаблатастепенот на 

депресија од иницијалното и контролното мерење кај испитаниците  

од контролната група 

 

 
 

Од прегледот на табелата 18 може да се види дека меѓу иницијалното и 

финалното мерење кај контролната група после 3 месеци утврдени се статистички 

значајни разлики во степенот на депресија. Врз основа на пресметаниот 

процентуален пораст на вредностите на аритметичките средини помеѓу 

иницијалното и финалното мерење, може да се каже дека после 3 месеци, кај 

испитаниците од контролната група дошло до зголемување на степенот на депресија 

за 7,21%. 
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6. ДИСКУСИЈА 

 

Во истражувањето е евалуиран ефектот на циклична аеробна програма во 

времетраење од 3 месеци, врз телесниот состав,биохемиските параметри и степенот 

на депресија  кај 50 жени на возраст од 19 до 30 години. Врз основа на добиените 

резултати, евидентно е дека експерименталната циклична аеробна програма 

придонела во намалување на телесната маса, процентот на масно ткиво, индексот на 

телесна маса и висцерална маст, а зголемување на потрошувачката на калории, 

виталноста на телото (метаболна старост), ЛДЛ холестерол, триглицериди во крвта,  

вкупен холестерол и степенот на депресијата во однос на контролната група, што е и 

статистички докажано.  

На финалното мерење, во споредба со иницијалното мерење, испитаниците од 

експерименталната група просечно ја намалиле телесната маса за 6,05 кг (8,74%), 

масното ткиво за 13,09%, индексот на телесна маса за 8,82%, висцерална маст 

24,75%, а го зголемиле виталниот капацитет за 16,51% и потрошувачка на калории за 

2,99%. Кај контролната група после три месеца дошло до зголемување на телесната 

маса за 1,49 кг (2%), процентот на масно ткиво за 3% и индексот на телесна маса за 

0,54 (2%). Во останатие показатели на телесниот сосотав не се утврдени статистички 

значајни разлики.  

 

Презентираните резултати на анализа на разликите во аритметичките 

средства за проценка на составот на телото кај експерименталната група покажува 

дека има значително намалување на телесна маса кај групата на испитаниците. 

Резултатите на ова истражување  се во согласност  со резултатите  на истражување 

(Fučkar, K., 1997;  Sekulić, D., Rausavljević, N.,&Zenić, N. 2003; Pantelić, S., Kostić, R., 

Mikalački, M., Đurašković, R., Čokorilo, N., & Mladenović, I., 2006), во кои е потврдено 

дека систематските телесни вежби од аеробен тип преку разни програми на 

кинезиолошки активности може на ефикасен начин да делува на подобрување  на 

морфолошките варијабли кои се директно врзани  за превенцијата од хронични 

незаразни болести. 

Добиените резултати укажуваат дека рекреативни содржини на цикличната 

аеробна програма значајно придонелa во намалување на масното ткиво, телесната 

маса, индексот на телесната маса и останатите показатели на телесниот состав што е 
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во согласност со повеќе истражувањата  (Ševkušić, J., 2007; Donelly, J., Blair, S., 

Jakicic, J.,  Manore,  M.M., Rankin, J.W., & Smith, B.K., 2009; Beissmann, Ž., Škrinjarić, 

D., & Psihistal., Z., 2010; Arslan, F., Cakmakci, E., Taskin, H., Cakmakci, O.,&Cecilia, 

G., 2010; Koroljev, D., Mikalački, M., Čokorilo, N., 2011; Veljović, D., Stojanović, M.V., 

Stojanović, M.D., &Ostojić, S.M., 2011; Mikić, B., Bratovčić, V., Kostovski, Ž., Vujović, 

D., Šarić, E., 2013). 

Некои од поновите истражувања укажуваат дека поинтезивните форми на 

физичка активност даваат поголем бенифит кога се набљудува намалувањето на 

телесната маса и здравствениот статус во однос на активностите со умерен интезитет 

(Beissmann, Ž., Škrinjarić, D., Psihistal., Z., 2010). Тука, пред сė се мисли на 

намалување на  ризик од кардиоваскуларни заболувања (Koroljev, D., Mikalački, M., 

Čokorilo, N., 2011), како и зголемување на функцијата на локомоторниот апарат 

(Wojtek, J, David, N., Maria, A., Christopher, T., Claudio, R., George, J., & James, Ѕ., 

2009). Покрај тоа, познати се ефектите на активностите со висок интезитет на 

редукција и одржување на оптималнта телесна маса, кај мажите и жените (Donelly, 

J., Blair, S., Jakicic, J.,  Manore,  M.M., Rankin, J.W., & Smith, B.K., 2009). Затоа во 

последниве години истражувањета се насочени кон одредувње на обемот и 

интезитетот на вежбањето и секојдневните активности, како и нивното влијание на 

компонентите на фитнесот и телесниот состав (Sloan, R., Sawada, S.S., Martin, C.K., 

Church, T., &  Blair, S.N., 2009). 

Во однос на резултатите за варијаблата мускулна маса (МУСМ) кои се 

прикажани во табелата 15 нема статистички значајни промени. До слични резултати 

што се однесува на влијанието на аеробни тренинг на МУСМ дошле и  Park, S. K., 

Park, J. H., Kwon, Y. C., Kim, H. S., Yoon, M. S.,&Park, H. T. (2003) во група на 

дебели испитаници , а Antonio, J., Sanders, M. S., Ehler, L. A., Uelmen, J., Raether, J. 

B., & Stout, J. R.  (2000) во групата на нетренирани жени. 

Во однос на резултатите на варијаблата коскена маса (МАКО) нема 

статистички значајни промени под влијание на аеробна програма. Веројатно на 

густината на минералите во коската влијаат и вежбите за силата и трчањето на долги 

патеки. Споредувајќи го групата на  тркачи со контролна група на испитаници со 

исти години  со методата DEXA,ЅХА, Brahm, H., Strom, H., Piehl-Aulin, K., Mallmin, 

H., & Ljunghall, S.  (1997) откриле дека густината на коските е поголема кај тркачите 

на ниво на цело тело. 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Melinda%20M%20Manore%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Janet%20W%20Rankin%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Bryan%20K%20Smith%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Melinda%20M%20Manore%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Janet%20W%20Rankin%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Bryan%20K%20Smith%22
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Во однос на резултатите на варијаблата вкупна вода во телото (КВОТ) нема 

статистички значајни промени под влијание на аеробна програма. Според Ellis, K. J. 

(2000) вкупна вода во телото (КВОТ) чини 73% на безмасна маса на здраво возрасно 

лице или 60% на вкупната маса (со исклучок на дебели единки). Ако се земе предвид 

дека во оваа истражување аеробниот тренинг не доведе до значителни промени во 

количината на нивото на водата во телото (КВОТ), може да се каже дека причина за 

тоа може да биде недоволниот и непроменетиот внес на вода. 

Во рамките на оваа истражување  со метода BIA измерена е вкупната маса на 

маснотии во телото, аеробниот тренинг (АТ) влијае исто на регионални разлики во 

количината на масното ткиво кај женската популација, исто така аеробниот тренинг 

покажува поголем ефект во намалување на вкупната количина на маснотии и 

висцералните маснотии кај женската популација (McTiernan, A., Sorensen, B., Irwin, 

M. L., Morgan, A., Yasui, Y., Rudolph, R. E., Surawicz, C., Lampe, J. W., Lampe, P. D., 

Ayub, K.,&Potter, J.D., 2007). 

Студијата која ја спровеле литвански истражувачи, анализирала програма кој 

била слична со програмата која е спроведена во овој труд (treadmill вежбање) 

(Stasiulis, Mockiene, Vizbaraite & Mockus, 2010). Истражувачите во тој труд  спровеле  

двомесечна програма на вежбање кои биле изведени во велосипед за вежбање, со 

испитаници на слична возраст  (20-30 год), кога било забележано дека со програмата 

се јавило значително подобрување на составот на телото, и тоа пред сė преку губење 

на маснотии (Stasiulis, A., Mockiene, A., Vizbaraite, D.,&Mockus, P. 2010), кое сепак 

не било толку изразено како во актуелното истражување.  

Резултатите од истражувањето укажуваат дека експерименталнта циклична 

аеробна програма придонела во намалување на биохемиските параметри (ЛДЛ 

холестерол, триглицериди во крвта и вкупниот холестерол во крвта. На финалното 

мерење, во споредба со иницијалното мерење, испитаниците од експерименталната 

група просечно го намалиле нивото на ЛДЛ холестерол за 12,62%, триглицеридите 

за 18,03% и вкупниот холестерол за 12,18%. Истражувањето укажува дека 

цикличната аеробна програма во времетраење од 3 месеци позитивно влијае на ниво 

на липидите и гликемиски вредности во крвта. Физичките активности кои се 

применуваат во квартален период три пати неделно, како посебна дизајнирана 

програма за целите на овој труд, имаа позитивни ефекти врз нивото на липиди и 

гликоза во крвта. Намалувањето на триглицеридите и ЛДЛ холестеролот (со мала 
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густина) во крвта е последица на активирање на метаболизмот на маснотиите за 

обезбедување енергија при вршење физичка активност за време од 40-60 мин. со 

интензитет 50-70% од максималната срцева фревенција. Мета-анализата на Kelley,  

G.A.,&Kelley, K.S. (2005) спроведена на четириесет и девет случајно истражувани 

студии за влијанието на аеробните вежби за најмалку 8 недели кај возрасни мажи, 

сугерираат значително намалување на вкупниот холестерол во плазмата (2%) и 

триглицеридите (9%) како и зголемување на нивото на HDL-холестеролот (3%), иако 

има значителна хетерогеност во резултатите вклучени во студиите.  Докажано е на 

пример дека спортистите во просек имаат 20-35% повисоки HDL холестерол 

вредности отколку физички неактивните лица. Ефектот на физичката активност врз 

вкупното ниво на холестерол и LDL холестеролот е помал, намалувајќи го вкупниот 

холестерол за 6-7% и LDL холестерол за 7-12% (Lepšanović, L.,&Lepšanović, Lj., 

2000). 

Teramoto, M.,&Golding, L.A. (2009) во тек на повеќе години го следеле 

липидограмот на група  мажи вклучени во програма за вежбање (просечно 3,5 дена 

неделно) на возраст меѓу 30 и 51 година, и дошле до сознанија за значително 

зголемување на концентрацијата на HDL холестерол (што е „добар“), а намалување 

на LDL холестеролот, триглицеридите и вкупниот холестерол (кои се „лоши“). 

После 3 месеци од започнувањето на цикличната програма за вежбање, кај 

испитаниците од експерименталната група се намали степенот на депресија за 

29,97%, додека кај испитаниците од контролната група после 3 месеци дошло до 

зголемување  на степенот на депресија за 7,21%.  

Нашето истражување е во согласност со многу истражувања кои покажуваат 

позитивни ефекти од кардио-респираторната активност со среден интензитет врз 

нивото на липидите, меѓу кои најизразен ефект има во HDL холестеролот во крвта 

(Turgut, G., Genc, O.,&Kaptanoglu, B., 1999; Thompson, P.D., Crouse, S.F., Goodpaster, 

B., Kelley, D., Moyna, N.,&Pescatello, L., 2001; Boraita, A., 2004; Jovanović,   J.,& 

Jovanović,   M.,  2005). Голем број на истражувања укажуваат на долгорочниот ефект 

на аеробните активности во зголемување на липопротеинската липаза, а со тоа и на 

пониски нивоа на холестерол и триглицериди во крвотокот кај лица кој спортуваат 

повеќе години.  (Turgut, G., Genc, O., & Kaptanoglu, B., 1999; Thompson, P.D., Crouse, 

S.F., Goodpaster, B., Kelley, D., Moyna, N.,& Pescatello, L., 2001; Boraita, A., 2004; 

Jovanović,   J.,&Jovanović,   M.,  2005) . Delgado-Floody, P., Latorre-Roman, P., Jerez-
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Mayorga, D., Caamano-Navarrete, F.,&Garcia-Pinillos, F. (2019) потврдија дека 

интензитетот на вежбањето го одредува патот на метаболизмот и која органска 

материја ќе се користи за енергија, што има големо влијание врз нивото на липиди 

кај лицата вклучени во физичка активност. Овие автори утврдиле значителни 

промени во параметрите на липидите кај единки вкличени во физичка активност во 

однос на значително зголемување на HDL холестеролот и намалување на LDL 

холестеролот по 6 месеци физичка активност. 

Тренинг програмата за издржливост, како што се аеробни тренинзи (treadmill) 

доведуваат до значително подобрување на сите параметри за липидите. Така, на 

пример, во студија која траела 6 месеци, и која е спроведена на мешан примерок на 

мажи и жени кои биле седентарни, се покажа дека програмата за вежбање 

предизвикува значителни ефекти врз вкупниот холестерол, LDL холестеролот и 

односите помеѓу вкупниот и HDL холестеролот. (Dunn, A. L., Marcus, B. H., Kampert, 

J. B., Garcia, M. E., Kohl, H. W.,&Blair, S. N., 1997). Во истражувања само на жени кај 

кои била применета програма на вежбање на издржливост која траела 16 недели, 

било забележано значително зголемување на HDL холестеролот, а намалување на 

триглицеридите во крвта  (LeMura, L. M., von Duvillard, S. P., Andreacci, J., Klebez, J. 

M., Chelland, S. A.,&Russo, J., 2000). Во студија со млади здрави жени, кај кои биле 

следени промените во индикаторите за липидни панели во текот на 9-неделна 

програма за вежби за издржливост, било евидентирано дека триглицеридите не се 

значително намалени (1.17±0.34 и 1.01±0.29 mmol/L), меѓутоа се намалува тоталниот 

холестерол (5.0±0.5 mmol/L и 4.4±0.7 mmol/L), а се зголемува HDL холестеролот 

1.37±0.29 и 1.51±0.27mmol/L (Kyrolainen, H., Hackney, A. C., Salminen, R., Repola, J., 

Hakkinen, K.,&Haimi, J., 2018). Затоа, очигледно е дека нашите испитаници имаат 

подобри резултати од прикажаните во претходните истражувања. Меѓутоа, ова 

веројатно може да се објасни со тоа дека испитаниците во повеќето претходни 

студии ја спроведувале програмата за вежбање на велосипед ергометар, при што се 

јавува помало ангажирање на целокупната мускулатура. Имено, познато е дека 

treadmill  тренинг (но логично и Канго тренинг), имаат поголемо енергетско 

побарување од колку возењето велосипед, а со тоа имаат и поголемо метаболичко 

побарување (Millet, G.P., Vleck, V.E., &Bentley, D.J., 2009), што веројатно доведува и 

до значителни промени кај испитаниците набљудувани во ова истражување отколку 

кај испитаниците кои се  вклучени во претходните студии. 
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Депресијата се карактеризира со тага, намалена самодоверба, песимизам, 

чувство на безнадежност и очај. Симптомите се разновидни - разни болки, 

раздразливост, некритичност, повлекување, како и повремени мисли за самоубиство. 

Поблагаta форма на депресија може да помине сама по себе, без посериозен третман. 

Сепак, умерената депресија, како и тешката депресија, кога доминираат 

самоубиствени идеи, се третираат со соодветни лекови. Повеќето истражувања за 

ефектите на физичката активност се спроведени на субјекти со лесна до умерена 

депресија, кои претходно не биле лекувани. Врз основа на анализата на 

статистичките податоци за ефектите на активноста врз депресијата, може да се 

констатира дека вежбањето значително го намалува степенот на депресија кај сите 

хронолошки групи, без оглед на нивната претходна физичка подготвенсот. 

Постигнатите ефекти биле  поизразени кај испитаниците кои почесто биле физички 

активни и кои подолго беа вклучени во програми за рекреативно вежбање (North, 

McCullagh&Tran, 1990; Dinas, et al., 2011).  

Прекумерната телесна маса од телесните карактеристики во повеќето случаи 

е последица на акумулација на маснотии под кожата што и дава непријатен изглед на 

телото кај жените. Поради оваа причина, повеќето жени се обидуваат да најдат 

различни начини за намалување на прекумерната телесна маса и подобрување на 

изгледот. Може да се каже дека прекумерната телесна маса, покрај тоа што 

предизвикува многу здравствени проблеми (особено на кардиоваскуларниот систем), 

предизвикува и ментални проблеми кај жените на возраст од 19-30 години. Ова се 

потврдува во нашето истражување, што е изразено со зголемување на стапката на 

депресија (Средна = 13.280). Степенот на депресија кај жените во истражувањето е 

лесен иако максималниот резултат покажува дека кај некои жени вклучени во 

истражувањето се зголемува до (Макс = 36). Истражувањата покажуваат дека иако 

менталното и физичкото здравје се два посебни концепта, сепак тие се уште се во 

силна врска, физичката состојба често влијае на менталната состојба (Cash, T. &  

Smolak, L., 2011). 

Кај жените, телесната слика ја покажува менталната слика на нивниот 

физички изглед, проценката на изгледот и влијанието на овие перцепции и ставови 

врз однесувањето (Pokrajac-Bulian, A.&Kandare, A., 2000). Незадоволството од 

изгледот на телото кај жените вклучено во истражувањето е компонента на сликата 

на телото, односно сликата на женското тело, што се однесува на перцептивното 
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искуство на изгледот на телото и ставовите за изгледот на телото (Grabe, S., &Hyde, 

J.S., 2006.) веројатно довело до овој благ степен на депресија и нивната желба да се 

занимаваaт со фитнес во оваа возраст. Сликата на телото кај некои млади жени 

според некои автори се дефинира како негативна проценка на физичкиот изглед на 

жената и се манифестира со негативна самодоверба и негативен впечаток за 

тежината и обликот на телото (Garner, D. M., 2002). 

Во Косово постои општество со големи социо-економски разлики, жените од 

повисоката класа обрнуваат внимание на својот изглед на телото, a многу жени од 

средната и пониската класа не се задоволни со своето тело, што е често поврзано со 

повисоки нивоа на депресија  (Carpenter, K. M., Hasin, D. S., Allison, D. B., & Faith, 

M. S., 2000). Жените вклучени во нашето истражување беа жени на возраст од 19-30 

години кои дојдоа за прв пат да вежбаат во фитнес центарот. Откако ќе се открие 

високиот степен на депресија и тие се обидоа да одат во фитнес, бидејќи тие не се 

задоволни со сликата на телото.  

Жените имале претходно знаење дека фитнес вежбите го намалуваат масното 

ткиво до одредена мера и ја подобруваат сликата на нивното тело. Бројни студии 

покажаа дека неколку месечно вежбање може да го намали поткожното масно ткиво 

и телесната маса (Shukova - Stojmanovska, D., Dimeski, F., & Plincevic -  Gligoroska, J., 

2017). Физичките активности исто така ја подобруваат сликата за телото и 

индиректно влијаат на намалувањето на стапката на депресија што покажува дека 

сите спортисти без оглед на полот имаат пониска стапка на депресија (Elezi, A., 

Rexhepi, Sh.,  Georgie Georgiev, G., Elezi, G.,&Myrtaj, N., 2016).  

Физичката активност со одредено времетраење резултира со позитивни 

промени во сликата на телото на една личност (Cash, T.,&Smolak, L., 2011) и 

претпочитаат при изборот на физичка активност, да се изберат оние физички 

активности што ви се допаѓаат и со поголем акцент на оние кои имаат позитивни 

ефекти врз физичкиот и менталниот аспект и нагласуваат дека физичката активност 

треба да биде стратегија за промена на физичкиот изглед на една личност. 

Големата преваленца на недоволна физичка активност бара неопходен развој 

на национална стратегија за подобрување на таквата состојба, со посебен акцент на 

женскиот пол на оваа возраст, бидејќи кај овие групи преваленцата на недоволна 

физичка активност е поголема. 
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Исто така, истражувањаta укажуваат дека физичката активност позитивно 

влијае и на анксизоноста, а често се јавува во комбинација со други болести, особено 

со депресијаta. Анксиозност е чувство на општа возбуденост, нејасен страв без 

очигледен надворешен повод, голем стрес и загриженост, а хипоталамусот може да 

ослободи хормони кои ја стимулираат предната хипофиза да лачат 

адренокортикотропни хормони, кои за возврат го стимулираат надбубрежниот 

кортекс да ослободува кортизол во крвотокот (Contrada, R.,&Baum, A., 2010).Стресот 

ќе има негативен ефект врз телото доколку стресниот настан трае подолго време или 

нивото на стрес е екстремно високо и нема период на смирување и закрепнување на 

телото за да може да функционира нормално (Heaney, J.L.,et all., 2014). 

Истражувањата укажуваат дека долготрајната физичка активност ги ублажува 

ефектите на стресот и ја зголемува отпорноста на стресот во иднина. Оние кои 

вежбаат  стануваат помалку ранливи на стресни стимули, а со тоа и повеќе се имуни 

на развојот на депресија или анксиозност. Вежбањето го одвлекува вниманието од 

изворите на стрес, а истражувањата потврдуваат дека редовното вежбање ја 

намалува чувствителноста на стресот, но исто така го олеснува справувањето со 

постоечкиот. Не треба да обесхрабрува фактот дека многу индивидуи со анксиозни 

нарушувања доживуваат зголемена анксиозност на почетокот на вежбањето. Имено, 

ова се случува поради активирање на симпатичкиот нервен систем, па може да се 

појават непријатни реакции како што се палпитации, потење, отежнато дишење. 

Затоа, може да се случи голем број пациенти да престанат со вежбање поради 

горенаведените реакции на организмот, сметајќи дека ги засилиле симптомите на 

анксиозност преку вежбањето. Затоа, едукацијата за подобро разбирање на 

реакциите на телото при вежбањето е од суштинско значење за да се избегнат 

несакани ефекти, особено во првите денови. Ефектот е повеќекратен, хемиски и 

психолошки, бидејќи вежбањето  ја гради личноста и ја зајакнува самодовербата при 

стекнувањето вештини за борба против стресот.  

Голем број на досегашни истражување потврдуваат дека оние кои редовно се 

занимаваат со некоја форма на физичка активност се подобро расположени, подобро 

се прилагодуваат, се перципираат себеси и своето тело попозитивно, имаат поголема 

самодоверба, имаат подобри интелектуални способности и полеснo се справуваат со 

проблеми во животот.Според одредени истражувања, редовното вежбање делува 

како лек за повеќето луѓе со цел да се намалат симптомите на анксиозност и 
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депресија, со долготраен ефект. Една терапевтска вежба ги ублажува симптомите со 

часови, додека редовното вежбање може значително да ги намали симтомите во 

подолг период  (Carek, P. J., Laibstain, S. E.,&Carek, S. M., 2011). Влијанието на 

физичката активност на психолошките промени може да се објасни на три начини 

според  Heaney, J. L., et all. (2014) така што во секојдневниот живот физичката 

активност е исклучување од секојдневните проблеми што поттикнува позитивни 

промени во менталната состојба, со вежбањето се забележува напредок во 

активноста, било во подобрување на кондицијата или или во совладување на нови 

моторни знаења и вештини, се развива чувство на компетентност и лична вредност. 

Програмската содржина не треба да биде секогаш новитет, но треба да бидат 

стручно испрограмирани, особено правилно да биде дозирано оптеретувањето во 

пооделни делови на тренигот. Покрај тоа, кај жените на оваа возраст, периодот на 

адаптација на физичката активност треба да е постепно, што значи дека должината 

на вежбањето е најдобро да е најмалку 12 недели, секако со правилно одредување на 

времетраењето на вежбањето и одморот. На тој начин жените на овие години 

полесно се прилагодуваат и повеќе се мотивирани да истрајат во тренигот. 

Програмот на вежбање не мора секогаш да биде насочен само кон развој на 

функционалните способности, иако се тие значајни во смисла на превенција на 

здравјето и добри работни способности. Женската популација е особено мотивирана 

за убав изглед. Во голем број досегашни студии, истражувани се ефектите на 

различни модели на аеробно вежбање на различни сегменти на антрополошкиот 

статус. Ова истражување е специфично во тоа што експериментот е тестиран на 

примерок на жени на возраст од 18 до 30 години, период,  кога многу често доаѓа до 

намалување на физичката активност. Затоа е особено важно оваа популациска група 

да биде вклучена во редовна форма на вежбање, особено аеробно, која може да ги 

ублажи симптмите кои можат да се јават во покасната животна возраст (зголемување 

на процентот на масно ткиво, губењето на коскена маса, кардиоваскуларните 

заболувања и психонеуроендокринолошките пореметувања, анксиозност и сл.).    
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7. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Учеството на жените во разни рекреативни физички активности, па и во  

фитнес  и аеробик програма  сè уште не е на задоволително ниво, иако постои 

растечка тенденција во таа насока на Косово. Оваа ниска партиципација се јавува 

како резултат на улогата која  што ја имаат жените во општеството во културна, 

економска, традиционална, заедничка, политичка и идеолошка смисла. Подигнување 

на свеста за улогата и влијанието на телесните вежби врз здравјето и изгледот на 

жените во последно време доведе до зголемување на бројот на жени кои одат во 

фитнес. Во денешно време, трендот за фитнес привлекува се поголем број жени со 

цел подобрување и унапредување на здравствената состојба, да се подобри нивниот 

надворешен изглед и како превентивна мерка за многу кардиоваскуларни и други 

заболувања. Постојат многу физички вежби во рамките на фитнесот со кои може да 

се влијае на намалување на поткожното масно ткиво, липидите во крвта, како и во 

подобрување на некои моторни и функционални способности, особено силата и 

аеробната издржливост, односно тоа е во параметрите на кои генетскиот фактор има 

најмало влијание. 

Ова истражување е дефинирано како лонгитудионална студија со цел 

утврдување на ефектите од цикличен аеробик програмата врз составот на телото, 

биохемиските параметри и степенот на депресијата кај жените. 

Во оваа студија примерок од испитаници е издвоен од популација на женски 

лица на возраст од 19-30 години, кои претходно не се занимавале со рекреативни 

вежби. Вкупниот примерок опфати 100 испитаници кои беа поделени во 2 

субпримерици од кои секоја група имаше по 50 испитаници. 

Првиот субпримерок (експериментална група GI) три пати неделно изведоа 

класична аеробна програма - трчање на treadmill со 50-70% од максималната срцева 

фреквенција. Вториот субпримерок (контролна група II), е субпримерок на 

контролна група, без тренинг.  

 Во истражувањето беа применети десет (10) репрезентативни покажувачи на 

композицијата на телото, пет (5) параметри за одредување на липидите и гликозата 

во крвта и скала за депресијата (Инвентар за депресија). Земајќи ги предвид 

поставениот проблем, предмет, цели и хипотези, извршен е и адекватен избор на 

методот за обработка на резултатите. 
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 За утврдување на разлики во применетите варијабли, помеѓу пoчетното и 

крајното мерење, во експерименталната група, како и за утврдување на меѓу 

групните разлики во применетите варијабли, е применета анализата на многу 

варијанти на варијанса (MANOVA) и униваријантна анализа на варијанса (ANOVA).  

Применета е мултиваријатна анализа на коваријанса (МАNСOVA) за да ги утврди 

промените во ефектите на цикличната аеробна активност, и унивариантна анализа на 

коваријансата (ANCOVA) и на пост-хок анализата. 

Врз основа на добиените резултати можат да се извлечат следниве заклучоци: 

1. Во финалното мерење, во варијаблите за проценување на телесниот состав, 

биохемиските варијабли и степенот на депресија меѓу испитаниците од 

експерименталната и контролната група се утврдени статистички значајни 

разлики на мултиваријантно и униваријатно ниво. Со ова во целост се отфрла 

нулта хипотезата. 

2. Меѓу иницијалното и финалното мерење, во варијаблите за проценување на 

телесниот состав испитаниците од експерименталната група статистички 

значајно се разликуваат на мултиваријантно и униваријатно ниво. 

Меѓугрупни разлики на ниво од p= 0,000 се утврдени во варијаблите: телесна 

маса, процент на масти, индекс на телесна маса, потрошувачката на калории  

и виталност на телото - метаболна старост. Со ова се потврдува првата 

хипотеза. 

3. Меѓу иницијалното и финалното мерење, во варијаблите за проценување на 

телесниот состав испитаниците од контролната група статистички значајно се 

разликуваат на ниво од p= 0,000 на мултиваријантно и униваријатно ниво 

ниво. Меѓугрупни разлики се утврдени во варијаблите: телесна маса, процент 

на масти и индекс на телесна маса. Со ова се потврдува втората хипотеза. 

4. Меѓу иницијалното и финалното мерење, во биохемиските варијабли 

испитаниците од експерименталната група статистички значајно се 

разликуваат на мултиваријантно и униваријатно ниво ниво на ниво од p= 

0,000, во варијаблите LDL холестерол, триглицериди (TRIG) и вкупен 

холестерол (CHOL), Со ова се потврдува третата хипотеза.  

5. Меѓу иницијалното и финалното мерење, во биохемиските варијабли 

испитаниците од контролната група не се разликуваат статистички значајно 
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на мултиваријантно и униваријатно ниво ниво. Меѓугрупни разлики не се 

утврдени во ниту една биохемиска варијабла, со што се отфрлува четвртата 

хипотеза. 

6. Меѓу иницијалното и финалното мерење кај експерименталната група 

утврдени се статистички значајни меѓугрупни разлики во степенот на 

депресија, на ниво на значајност p= 0,000. Парцијалниот ефект на 

детерминантите partial η2изнесува .53 и покажува голем ефект на влијание. Со 

ова во целост се потврдува петтата хипотеза. 

7. Меѓу иницијалното и финалното мерење се утврдени статистички значајни 

меѓугрупни разлики во степенот на депресија во контролната група, на ниво 

на значајност p= 0,000. Со ова во целост се потврдува шестата хипотеза. 

8. Во финалното мерење, меѓу експерименталната и контролната група се 

утврдени статистички значајни разлики во варијаблите телесна маса, процент 

на масно ткиво, индекс на телесна маса,  потрошувачка на калории, виталност 

на телото и висцерална маст. После 3 месеци од започнувањето на програмата 

за вежбање, испитаниците од експерименталната група ја намалиле телесната 

маса за 8,74%, на масно ткиво за 13,09%, индексот на телесна маса за 8,82%, и 

висцералната маст за 24,75%, а дошло до зголемување на потрошувачката на 

калории за 16,51% и подобрување на виталност на телото за  2,99%. Со ова во 

целост се потврдува седмата хипотеза. 

9. Во финалното мерење, меѓу експерименталната и контролната група се 

утврдени статистички значајни разлики во биохемиските параметри: ЛДЛ 

холестеролот, триглицеридите во крвта и холестеролот во крвта. После 3 

месеци од започнувањето на цикличната програма за вежбање, кај 

испитаниците од експерименталната група дошло до намалување на ЛДЛ 

холестерол за 12,62%, триглицеридите за 18,03% и вкупниот холестерол за 

12,18%. Со ова во целост се поттврдува осмата хипотеза. 

10. Во финалното мерење, меѓу експерименталната и контролната група се 

утврдени статистички значајни разлики во степенот на депресија. После 3 

месеци од започнувањето на цикличната програма за вежбање, кај 

испитаниците од експерименталната група дошло до намалување на 

депресијата за 29,97%. Со ова во целост се потврдува деветтата хипотеза. 

8. ТЕОРЕТСКО И АПЛИКАТИВНО ЗНАЧЕЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
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Во условите на живеење и работа, постојат различни здравствени проблеми 

како што се: хипокинезија (недостаток на движење), зголемување на телесната маса, 

зголемена психолошка напнатост и проблем со правилна употреба на слободното 

време. Аеробната циклична активност, игра една важна улога во решавањето на овие 

проблеми, со многу содржини и програми на вежби од аеробен тип. Постојат 

различни програми за вежбање со циклични аеробни вежби во фитнес клубови 

(пилатес, аеробик, зумба, теретана), кои се применуваат како рекреативни тренинзи 

со цел за подобрување на нивото на здравјето.  Теоретското значење на трудот е 

пред сė во опфаќањето на три сегменти истовремено - составот на телото, некои 

биохемиски параметри и степенот на депресија со физичката активност. Постојат 

мал број на трудови кои се занимавале со проблематика од слична природа, и 

трудовите што може да се најдат имаат делумен пристап кон објаснување на оваа 

проблематика. Теоретското определување на составот на телото, нивото на липидите 

и гликозата во крвта и степенот на депресија кај жените кои се вклучени во 

циклични аеробни активности, како и разликите помеѓу овие групи во овие 

антрополошки димензии ќе дадат многу вредни информации за промените на овие 

димензии под влијание на аеробна циклична програма, нивните меѓусебни врски и 

патеките што водат кон успех, односно, во ублажувањето на ризик-факторите што 

можат да предизвикаат здравствен проблем. Ова значи дека резултатите од ова 

истражување ќе обезбедат информации за влијанието на програмираното вежбање 

врз фитнес програми и програма со аеробна циклична активност во 

трансформацијата на морфолошките карактеристики, на составот на телото, 

биохемиските параметри на крвта и степенот на депресија кај жените, што покрај 

теоретско значење, на овој труд му дава и практична примена во процесот на 

планирање и програмирање на физичка активност од тип на аеробна циклична 

активност. Освен тоа, можеби овој труд ќе биде инспирација истото истражување да 

се спроведе и на машка популација. 
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