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Resum
Es van avaluar la fonna i la composició corporal de 186 subjectes de sexe
masculí, de 10 a 60 anys i de característiques físiques variades. L'associació entre els índexs del somatotip i la
composició corporal per al grup total
va ser estadísticament significativa
(p<O,OI) entre el percentatge de massa greixosa (%MG) i el component endomòrfic (r = 0,88) i, entre els quilos
de massa lliure de greix dividits per l' estatura al cub (kg MLG/h 3) i el component mesomòrfic. Quan es va analitzar
la relació d'aquests índexs per tram
d'edat, es va detectar que l'edat juga
un rol important en l'associació entre
el %MG i el component endomòrfic.
Els resultats obtinguts van pennetre
concloure que les metodologies avaluades són complementàries en la mesura que, en analitzar la informació
aportada pel somatotip, es consideri que
l'edat és un factor important. Per tant,
si es necessita comparar la fonna de cos
entre subjectes, cal procedir en rangs
d'edat similars.

Paraules clau: composició corporal, antropometria, edat.

Introducció
En l'actualitat, els estudis antropomètrics tendents a establir les caracterísapunIs: Educadó Fisica i Esporls 1993 1341 55-58

tiques físiques d'esportistes i de població en general, consideren principalment l'avaluació de la fonna i la dimensió corporals, les quals són
estimades amb tècniques de somatotip
i composició corporal.
Quant a metodologies per a l'estudi de
la composició corporal, es disposa de
tècniques de terreny basades en la medició de plecs de greix subcutàni (Durnin, 1974), la validesa de la qual ha estat mostrada per diverses poblacions i
grups ètnics (Jones, 1976; Brovvn, 1977;
Apud, 1980; Norgan, 1982; Donoso,
1987).
En relació amb les metodologies emprades per estimar la fonna del cos, potser la més utilitzada sigui el somatotip
obtingut per antropometria de contacte (Carter, 1975).
Si bé és cert que els índexs esmentats
aporten infonnació d'aspectes diferents, com són la composició i la forma del cos, la metodologia descrita
per Heath-Carter per estimar el somatotip té la seva base en la interpretació d'estudis de composició corporal, principalment de Behnke, Keys
i Brozek (Iones, 1973). Tanmateix,
tot i que aquestes metodologies presenten certes similitud en els seus fonaments, no es disposa de gaire infonnació respecte de la seva relació,
la qual cosa dificulta la possibilitat
de fer una anàlisi més íntegra de les
característiques físiques dels subjectes.
Per les consideracions descrites, l'objectiu del present estudi és establir la

relació entre el somatotip obtingut
per la tècnica de Heath-Carter i la
composició corporal estimada mitjançant la tècnica de Dumin i Womersley en un grup heterogeni quant
a l'edat, característiques antropomètriques i tipus d'activitat física que
efectuaven.

Material i mètodes
L'estudi es va realitzar en 186 subjectes del sexe masculí, les edats dels
quals fluctuaven entre els 10 i els 60
anys, dividits en 50 futbolistes, 10 jugadors de bàsquet, 10 jugadors de voleibol, 15 gimnastes, 50 estudiants
d'educació física i 36 treballadors industrials.
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A cada subjecte se li va amidar el pes
corporal descalç i amb poca roba, en
una balança clínica marca DETECTO,
de sensibilitat ± 100 gr. L'alçada es va
mesurar amb un antropòmetre digital
marca Holtain. Ambdues dimensions
van ser preses d'acord amb les recomanacions del Programa Biològic Internacional (Weiner, 1969).
L'estimació de la composició corporal
es va realitzar amb la tècnica de Durnin i Womersley (1974). La conversió
de la densitat corporal a percentatge de
massa greixosa (%MG) es va fer utilitzant l'equació de Siri (1956). Amb
aquest valor i coneixent el pes corporal, es van calcular els kg de massa greixosa (kg MG) i els kg de massa lliure
de greix (kg MLG).
El somatotip es va determinar d'acord
amb la tècnica descrita per Carter
(1975). Aquest va expressar una sèrie
de tres números sense límit màxim i
sempre en un mateix ordre: endomòrfic o greix relatiu com a primer component (I), mesomòrfic o desenvolupament esquelètico-muscular com a
segon component (II) i ectomòrfic o
primesa relativa com a tercer component (III).
L'anàlisi estadística es va fer amb el
programa SYSTAT, versió 3 (The
System for Statistics), en un computador Acer 915. Es va fer servir el
mètode d'anàlisi de variança ANOV A per estimar la significació de les
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correlacions i el test t de Student per
a termes apariats. Es va considerar
p menor a 0,05 per a diferències estadístiques.

Resultats i discussió
A la taula 1 es pot observar que el grup
estudiat va ser heterogeni, la qual cosa
es demostra tant per l'amplitud que pre-

Característiques
del grup avaluat

X

senta el rang de les dades, com pel seu
alt coeficient de variació.
A la taula 2 es resumeix la matriu de
correlació entre el somatotip i la composició corporal del grup totaL S 'hi
observa que la relació entre el %MG
i el component endomòrfic va ser estadísticament significativa p<O,O 1.
Això en gran mesura es deu al fet que
les tècniques analitzades tenen alguns
fonaments metodològics similars. És
així com totes dues es basen en el
supòsit que els plecs de greix subcutani guarden una proporció amb el
greix total del cos_ Encara més, els
plecs mesurats amb aquestes tècniques són obtinguts pràcticament de
les mateixes zones del cos. Respecte
del component mesomòrfic, el qual és
un índex de desenvolupament esquelètico-muscular expressat en funció de l'estatura, no va presentar cap
correlació amb els kg MLG. Això es
deu al fet que, a diferència del component mesomòrfic, els kg MLG estan expressats en termes absoluts.
Tanmateix, hem de considerar el descrit per Astrand (1985), el qual as-
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COMPOSICIÓ CORPORAL
SOMATOTIP

%MG(1)

kgMG(2)

kgMLG(3)

kgMLH/h'(4)

Endomorf

0,88*

0,69

-0,14

0,29

Mesomorf

0,41

0,41

0,Q3

0,84*

Ectomorf

-0,51

-0,53

-0,13

-0,86*

*p<0,Q1
(1) %MG = percentatge de massa greixosa
(2) kg MG =quilos de massa greixosa
(3) kg MLG = quilos de massa lliure de greix
(4) kg MLG/h' =quilos de massa lliure de greix dividit per l'estatura al cub
Taulo 2. Matriu de correlació entre els components del somatotip i els índexs de composició corporal

senyala que, volum, massa i pes mantenen una proporcionalitat amb l'estatura al cub (h 3). En aquest sentit,
quan corregim l'índex de composició
corporal d'aquesta manera, els kg
MLG dividits per l'estatura al cub
(MLG/h 3 ) es correlacionaren significativament (p<O,OI) amb el component mesomòrfic del somatotip. De la
mateixa manera, s'observa a la taula 2
que la MLG/h3 va presentar una correlació negativa alta amb el component ectomòrfic. Això es deu al fet que
la MLG respon, en mitjana per al grup
estudiat, al 85% del pes del cos, i el
component ectomòrfic reflecteix precisament la raó entre estatura i pes corporal.
És important incloure en aquesta anàlisi l'efecte de l'edat en la relació entre els índexs de composició corporal
i el somatotip. Això és perquè hi ha
força evidència que recolza la idea
que en estimar el greix corporal amb
tècniques en les quals s'empra el mesurament de greix subcutani cal considerar que la distribució del greix
corporal es modifica amb l'edat i el
sexe (Brozek, 1951; Chinn, 1960;
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Dirnin, 1974; Apud, 1980; Norgan,
1990). Per tant, amb el propòsit
d'avaluar l'efecte de la variable edat
es va dividir el grup total en 5 trams
d'edat i es va establir l'associació entre els índexs de greix corporal, és a
dir, el percentatge de massa greixosa i el component endomòrfic. El resum d'aquesta informació s'especifica a la taula 3. S'hi aprecia que en
tots els trams d'edat es millora de manera important la correlació entre el
%MG i el component endomòrfic
respecte de l'establert per al grup total. Respecte de les línies de regressió de cada tram d'edat, es va poder
establir que, si es considera el component endomòrfic com variable de-

Rangs d'edat

%MG vis C. Endomòrfic

r

pendent i el %MG com la variable
independent; el component endomòrfic estimat d'aquestes equacions és estadísticament diferent
(p<O,Ol test t per a dades apariades)
entre pràcticament tots els trams
d'edat. Això significaria que, per
exemple, si un subjecte té un 20% de
massa greixosa, el component endomòrfic estimat per les equacions
de regressió seria de 3,9 per al tram
de 10 a 16 anys, 4,4 per al tram de 17
a 19 anys, 4,7 per al tram de 20 a 29
anys, 3,9 per al tram de 30 a 39 i 3,3
per a majors de 40 anys.
Les diferències metodològiques abans
descrites es deuen al fet que la tècnica
de Heath-Carter està basada en el supòsit que la distribució del greix corporal
es manté constant en un rang ampli
d'edat i, per tant, l'estimació del component endomòrfic no preveu equacions
diferent o factors de correcció segons
l'edat dels subjectes. Procediment que,
com s 'ha assenyalat anteriorment, discrepa amb el plantejament de diversos
autors.
Com a conclusió podem assenyalar que
les metodologies de terreny avaluades
són complementàries en la mesura que,
en analitzar la informació aportada pel
somatotip, es consideri que l'edat és un
factor important i que quan sigui necessari comparar la forma de cos entre
subjectes, es procedeixi en rangs d'edat
similars.

10-16

17-19

20-29

30-39

+ de 40

0,96

9,97

0,96

0,98

0,91

Taulo 3. Correlació (r) per a cada rang d' edat entre ,I comp_nt endomòrflc I el % MG
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