
Физикална терапија 1 
ТЕРМИЧКИ АГЕНСИ

Термотерапија 



Историјски осврт

Клеопатра је користила облоге од блата из Мртвог мора
Рађање и сам почетак употребе топлоте заслужна древна Грчка
Hippocrates који је тврдио да је болест неизлечива уколико се не
може победити топлотoм

Топла вода била је главно средство у римским купатилима
У доба ренесансе, третмани топлотом постају циљани и специфични
у лечењу различитих медицинских стања и болести
У Европи 1820. године, паковања лековитог блата постају популарна

У Бечу, 1886. године, извршена је прва хемијска анализа лековитог
блата (муља) са нашег поднебља (муљ са дна језера Русанде) и
установљена су извесна лековита дејства. 
Почетком 20. века, почиње употреба парафина од стране француског
лекара Edmond Barthe de Sandfort који је користио парафин помешан
са смолом ћилибара у третману коже након опекотина



Топлота???

За дубље разумевање топлотних појава уводи се неколико
појмова. Најједноставније је прво схватити појам температуре која
се дефинише као степен загрејаности тела, а која је један од
основих физичких величина. Сам појам температуре тела потиче
од осећаја људских чула. Помоћу чула, човек може да разликује
тело са вишом од тела са нижом температуром. Уколико два тела
са различитим температурама остваре контакт, тело које има вишу
температуру се хлади (температура му опада) док се тело са
нижом температуром загрева (температура му се повећава). У
једном моменту, температуре ће се изједначити те ће се та два
тела наћи у топлотној равнотежи. 



Физичке карактеристике 
топлоте

Темература; температурне скале
Топлота 
Количина топлоте
Топлотни капацитет тела
Специфични топлотни капацитет
Специфична топлота
Топлотна проводљивост



Размена  топлоте

спровођењем (кондукција), 
струјањем (конвекција), 
претварањем (конверзија), 
зрачењем (радијација) и
испаравањем (евапорација)



Органзиам као 
термодинамички систем

Тежња сваког термодинамичког система, па и људског организма је да одржи своју
равнотежу. Уколико је систем изведен из равнотеже, процес враћања у равнотежу
одвијаће се на рачун сопствене енергије или енергије узете из околине. 
Одржавање температуре тела, односно терморегулација (нарочито у унутрашности
организма) је под утицајем сложеног контролног система.
Температура тела се регулише нервним механизмом повратне спреге, односно
рефлексним и полурефлексним терморегулационим реакцијама. Једна група
реакција подразумева повећавање одавања топлоте, а смањење њеног стварања, а
друга група реакција подразумева смањење одавања топлоте и повећање њеног
стварања. Излагање топлоти стимулише једну групу реакција (а инхибише другу) 
док излагање хладноћи изазива супротне ефекте



Реакција организма на промену
температуре

Уколико се промене температурни услови
(спољашњи или унутрашњи), тело ће одмах
реаговати како би заштитио организам и
одржао сталну температуру.
У условима када се температура у
унутрашњости тела смањи испод 37°Ц,
укључују се посебни механизми који штеде
топлоту која већ постоји у организму и други
механизми који повећавају стварање топлоте.
Снажна вазоконстрикција у крвним судовима
једна је од првих реакција. На овај начин,
спречава се одвођење топлоте из
унутрашњости тела у кожу.

Прегрејавање центра за терморегулацију
у хипоталамусу повећаће одавање
топлоте на два начина: подражајем
жлезда знојница (што узрокује
ослобађање топлоте евапорацијом) и
инхибицијом симпатичког центра у
хипоталамусу (чиме се утиче на
вазодилатацију крвних судова). Знојење
је најснажнији механизам
терморегулације.



Сензација топлоте

• ВРЛО ХЛАДНО1–13°С

• ХЛАДНО 13–18°С

• ПРОХЛАДНО 18–27°С

• МЛАКО 27–33,5°С

• НЕУТРАЛНО 33,5–35,5°С

• ТОПЛО 35,5–36,5°С

•ВРУЋЕ 36,5–40°С

•ЈАКО ВРУЋЕ 40–46°С

•МАКСИМАЛНА ТОЛЕРАНЦИЈА45–46°С

Јајић, И. & сарадници



Термички агенси у ФТ

Парафин
Пелоид

Парафанго
Фанго
Глина
Песак

Вода, пара
Ваздух
Цреп 



Подела термотерапије 

Егзогена (суперфицијална) топлота
Едногена (дубинска) топлота

Локална
Општа 

Влажна топлота
Сува топлота

Кондукција, конвекција, 
радијација, конверзија, 

евапорација

Према дубуни деловања

Према заступљености 
воде у агенсу

Према начину преноса 
топлоте

Према начину 
апликације



Трајков & Шимпрага

КОНДУКЦИЈА
ЛОКАЛНА 

ОПШТА

СУВА

ВЛАЖНА

Топла паковања, компресе, 
биљна и уљана паковања, 
пелоид, глина, електрични 
јастучи

Топла паковања, термофор, 
парафин, парафанго,грејне 
плочице, електрични 
јастучић, песак

Пелоид, глина

Песак, топли 
кревет

ВЛАЖНА

СУВА

ЕГЗОГЕНА ТОПЛОТА



Трајков & Шимпрага

КОНВЕКЦИЈА
ЛОКАЛНА 

ОПШТА

ВЛАЖНА

СУВА

ВЛАЖНА

СУВА

Загрејана вода и водена 
пара

Загрејан ваздух, флуид

Загрејан ваздух, флуид

Загрејана вода и водена 
пара

ЕГЗОГЕНА ТОПЛОТА



Трајков & Шимпрага

РАДИЈАЦИЈА

КОНВЕРЗИЈА

ЛОКАЛНА 

ОПШТА
ИР зраци

Фототерапија 

ЛОКАЛНА 
Ултра звук, дијатермије, 

ЕМП високе фреквенције

Електротерапија
Механотерапија
Магнетотерапија 

ЕНДОГЕНА ТОПЛОТА

ЕГЗОГЕНА ТОПЛОТА



Механизам деловањa 
термотерапије

реакција крвних судова и промена протока крви кроз ткиво
Вазодилатација на месту примене
Вазодилатација настаје: а) директно дејство рефлексне активности
глатке мускулатуре крвних судова преко кожних терморецептора, б)
локалног ослобађања хемијских медијатора и ц) индиректно
активирање локалних рефлекса кичмене мождине преко кожних
терморецептора

Неуромишићни ефекат топлоте огледа се у промени
брзине нервне проводљивости и подражаја нерва као и
подизања прага бола

Хемијска активност у ћелијама и метаболизам ће се на сваких
10°С повећати два до три пута. Са порастом стопе метаболизма
повећава се дисоцијација хемоглобина па се ткиво више
снабдева кисеоником што је повољно за процес регенерације

ХЕМОДИНАМСКИ

НЕУРОМИШИЋНИ

МЕТАБОЛИЧКИ

Реакција на ТОПЛОТУ зависи од:
а) степена порастатемпературе
б) брзине којом се прилива енергија у ткива
ц) обима изложеноститкива топлотом
д) врсте ткива које је изложено топлоти
е) капацитетаткива да одводитоплоту
(што је углавном везано за снадбевање
ткива крвљу)



НА ВЕЗИВНО ТКИВО

Пораст температуре ткива утиче на повећање
еластичности везивног ткива
долази до истезања везивног ткива што се назива
пластична деформација или елонгација. Еластичне
струкутре ће се услед тензије истегнути, а након
престанка силе вратити на своју дужину. Примена
топлоте у комбинацији са силом истезања може
довести до пластичне елонгације.

Топлотаможе убрзати
регенерацију ткива услед
повећања стопе метаболизма и
ензимских реакција
Опрез код пацијената са актуним
инфламаторним поремећајима!

Еластичност површинског
везивног ткива (тетиве и кожни
ожиљци) може се постићи
применом суперфицијалне
топлоте
Повећање еластичности дубљих
структура постиже се
ендогеном топлотом

Суперфицијална топлота не
може загрејати мишиће у
дубоким слојевима. У ту сврху
могу се користити вежбе или
ендогена топлота (ултразвук, 
дијатермије)



Терапијски ефекат 

Хемодинамски (ширење крвних судова и повећање протока
крви) и метаболички учинак (повећање стопе ензимске
активности)

Повећање екстензибилности (растегљивости) меког ткива

Повећање екстензибилности (растегљивости) зглобног и
околозглобног ткива

Директна - “Gate control” механизам
Индиректна - Исцељење ткива, снижавање мишићног спазма, 
редукована исхемија ткива

Директно - Деловањем на секундарне завршетке у мишићним
вретенима и Голђијев тетивни апарат
Индиректно -Смањењем бола

РЕГЕНЕРАЦИЈА 

ПОВЕЋАЊЕ МОБИЛНОСТИ

СМАЊЕЊЕ УКОЧЕНОСТИ

КОНТРОЛА БОЛА

РЕЛАКСАЦИЈА МИШИЋА



Терапијски ефекат зависи од

:
Врсте материјала (специфична топлота, 
топлотна проводљивост)
Начина преноса топлоте (кондукција, 
конвекција, радијација, конверзија)
Константности извора топлотне
енергије (константан, променљив)
Интензитета и времена изложености
топлоти (време трајања процедуре)
Врсте процедуре (локална, општа)
Места примене (врста ткива)



Промена у температури ткива

која ће условити настанак терапијског ефекта може настати
довођењем или одвођењем топлоте из ткива. Ово је могуће
постићи агенсима који имају већу или мању топлотну енергију од
самог ткива. Потребно је да агенси имају могућност да дуже
времена одржавају исту количуну енергије на одређеној 
температури (апликационој темератури)

Егзогени

термички агенс

Индиферентна

температура

Апликациона температура Тачка толеранције

Парафин 52°C 55°C - 65°C 70°C

Пелоид 38°C - 39°C 42°C - 45°C 50°C - 53°C

Парафанго 42°C 50°C - 53°C 60°C

Вода 34°C - 35°C 0°C - 45°C 46°C

Водена пара 41°C - 55°C 60°C - 70°C

Ваздух 60°C - 100°C 100°C -110°C

Песак 45°C - 50°C

Глина 38°C - 40°C



Питања из термотерапије

Појам и дефиниција топлоте, извори добијања
Појам температуре, мерне скале
Количина топлоте, топлотна проводљивост, 
топлотни капацитет, специфични топлотни
капацитет, специфична топлота
Пренос топлоте (кондукција, конвекција, 
конверзија, радијација, евапорација)
Фактори који утичу на снагу кондукције
Фактори који утичу на снагу конвекције
Фаткори који утичу на снагу конверзије
Термички агенси у ФТ (потребне карактеристике
агенса за пренос топлоте)
Диферентне зоне (топла, индиферентна, хладна)
Сензација топлоте, терморегулација
Реакција организма на промену спољне
темепратуре (пораст или пад спољне темературе)

Хемодинаска реакција на топлоту
Неуромишична реакција на топлоти
Метаболичка реакција на топлоту
Наброј биофизиолошке реакције на дејство
топлоте које доводе до убрзане регенерације
ткива
Наброј биофизиолошке реакције на дејство
топлоте које доводе до повећања обима покрета
Наброј биофизиолошке реакције на дејство
топлоте које доводе до смањења укочености
зглоба
Наброј биофизиолошке реакције на дејство
топлоте које доводе до контроле бола



Корисни линкови

https://www.youtube.com/watch?v=tY8IkxvIvuk
https://www.youtube.com/watch?v=8GQvMt-ow4w
https://www.youtube.com/watch?v=8ZbzSLFuLdY
https://www.youtube.com/watch?v=vJhsyS4lTW0
https://www.youtube.com/watch?v=QYOpJMmePtw
https://www.youtube.com/watch?v=zl9KXyS0LIc
https://www.youtube.com/watch?v=bGz80f_QO_c

https://www.youtube.com/watch?v=tY8IkxvIvuk
https://www.youtube.com/watch?v=8GQvMt-ow4w
https://www.youtube.com/watch?v=8ZbzSLFuLdY
https://www.youtube.com/watch?v=vJhsyS4lTW0
https://www.youtube.com/watch?v=QYOpJMmePtw
https://www.youtube.com/watch?v=zl9KXyS0LIc
https://www.youtube.com/watch?v=bGz80f_QO_c

