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Ocena składu ciała u osób
trenujących pływanie i hokej na lodzie

Wstęp
Miernikiem zdrowia mogą być takie cech somatyczne jak: wzrost, masa ciała, udział beztłuszczowej masy ciała, zawartość tkanki tłuszczowej oraz wzajemne
proporcje między nimi [1]. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej ma duże znaczenie
w określeniu stanu odżywiania i otyłości [2]. Zdaniem T. Lobstein i R. Jackson-Leach otyłość osiągnęła alarmujące rozmiary na całym świecie i może być traktowana
jako „Epidemia XXI wieku [3].
WHO oceniając stan nadwagi i otyłości podaje, że w Polsce, w 2008, wśród osób
dorosłych (powyżej 20 roku życia), 58,6% posiada nadwagę i 25,3% cierpi na otyłość.
Częstość występowania nadwagi wśród mężczyzn był wyższy (62,8%) niż u kobiet
(54,7%).Odsetek kobiet i mężczyzn, które były otyłe były odpowiednio 23,8% i 26,7%.
Na 2030 rok przewiduje się występowanie otyłości u 28% mężczyzn i u 18% kobiet [4].
Skład ciała, a przede wszystkim poziom tkanki tłuszczowej, jest uwarunkowany genetycznie. W związku z tym, jeśli już uda się osiągnąć niską zawartość tkanki
tłuszczowej, może pojawić się problem z utrzymaniem tego stanu, ponieważ organizm zacznie dopominać się o większą podaż pokarmu, w celu możliwie szybkiego
odbudowania rezerw tłuszczowych do pewnego „zaprogramowanego” poziomu.
A. Sitek i wsp. oceniali zależność masy tkanki tłuszczowej i polimorfizmy związane z otyłością (FTO) genów, jako istotny czynnik ryzyka otyłości u polskich dzieci.
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Wg autorów, prawie pięciokrotny wzrost ryzyka otyłości u badanych dzieci, wywiera silniejszy wpływ w początkowym okresie rozwoju osobniczego [5]. Według
K.M. Flegal. i wsp. otyłe dziecko, jako osoba dorosła, będzie również otyłe [6].
Najczęściej, za główną przyczynę otyłości, podaje się nieodpowiednią dietę
i brak aktywności fizycznej [3]. Badania prowadzone przez Laxmaiah i wsp. oraz P
.K. Calfas i wsp. wykazały, że aktywność fizyczna jest dobrym wskaźnikiem występowania nadwagi i otyłości [7, 8]. J.J. Reilly i wsp. uważają, że szczególne znaczenie,
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, ma aktywność fizyczna. Zdaniem autorów,
aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na stan zdrowia, rozwój emocjonalny,
społeczny. Systematyczny, długotrwały wysiłek fizyczny wywołuje zmiany w narządach, układach, komórkach. Zmiany te wpływają m.in. na skład ciała (udział beztłuszczowej masy ciała, tkanki tłuszczowej) [9].
Pomiędzy brakiem a nadmiarem aktywności fizycznej należy zachować równowagę. R.M. Malina i C.A Geithner sugerują, że u osób o zwiększonej aktywności fizycznej zmniejsza się zawartość podskórnej tkanki tłuszczowej, czego następstwem
są zaburzenia sekrecji hormonów płciowych oraz metabolizm tkanki kostnej [10].

Materiał i metody
Badania przeprowadzone zostały w zgodzie z Helsińską Kartą Praw Człowieka
i uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Każdy uczestnik wyraził chęć dobrowolnego uczestniczenia w badaniach,
co potwierdził pisemną zgodą.
Badania przeprowadzone zostały w latach 2013–2015. na grupie młodzieży
w wieku 17–19 lat, w godzinach rannych (8:00–10:00). W badaniach uczestniczyła
młodzież trenująca oraz młodzież nietrenująca (19 osób; 17–18 lat), uczęszczające
jedynie na lekcje wychowania fizycznego (3 godziny w tygodniu). W grupie osób
o wysokiej aktywności fizycznej wyodrębniono grupę zawodników trenujących hokej na lodzie (27 osób; 17–18 lat) oraz zawodników trenujących pływanie (21 osób;
17–19 lat). Zawodnicy i uczniowie zostali poinstruowani, aby unikać aktywności
fizycznej, utrzymać dotychczasowe spożycie żywności, z wyłączeniem konsumpcji alkoholu oraz kofeiny na 48 h przed badaniem. W dniu badawczym zawodnicy
byli na czczo. Dla wszystkich badanych zachowano standardowe warunki badań
(temperatura 20–22o C – warunki termoneutralne), z zachowaniem podstawowych
procedur obowiązujących w metrologii sportowej.
Jako narzędzie badawcze wykorzystano analizator składu ciała typu TANITA
TBF–300 oceniający udział poszczególnych komponentów ciała (Bioelektryczna
analiza impedancji – BIA). W wyniku tak przeprowadzonego badania otrzymaliśmy
wartości: masa ciała[kg], BMI – Body Mass Indeks (wskaźnik wagowo-wzrostowy
masy ciała), FAT% – procentową zawartość tkanki tłuszczowej, FAT MASS – za46
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wartość tkanki tłuszczowej w [kg], FFM – zawartość tkanek beztłuszczowych [kg],
TBW – całkowita zawartość wody w organizmie [kg]. Pomiar wzrostu wykonano za
pomocą antropometru.
Wyniki zostały opracowane i poddane obliczeniom statystycznym (średnia,
odchylenie standardowe (SD, ±), min., max.) w programie Microsoft Open Office
Excel 2007. Poziom istotności różnic pomiędzy badanymi grupami został obliczony
w programie Statistica 10. Obliczenia zostały wykonane wykorzystując nieparametryczny, dla porównania wielu grup niezależnych Test Kruskala – Wallisa. Za poziom
istotności przyjęto p < 0,05.

Wyniki
Tabela 1.
Ocena somatyczna badanych grup młodzieży w wieku 17–19 lat.
Parametry
wiek
[lata]
wysokość
ciała [cm]
masa ciała
[kg]
BMI
[kg/m2]
FAT %
FAT mass
[kg]
FFM [kg]
TBW [kg]
TBW [%]
wskaźnik
Rohrera

M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
M
Sd
M
M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
M
Sd
min–max
typ

hokeiści
[N 27]
1
17,3
0,47
17–18
181,7
6,41
167,0–193,0
76,7
(10,06)
58,6 – 99,7
23,2
(2,61)
18,1 – 28,3
6,9
(3,46)
1,6 – 14,4
5,5
(3,32)
0,9 – 13,5
71,2
(7,70)
57,7 – 89,3
52,1
(5,64)
42,2 – 65,4
68,2
(2,53)
62,7 – 72,0
1,28
(0,15)
1,00 – 1,60
atletyczny

pływacy
[N 21]
2
17,8
0,66
17–19
181,0
6,48
174,4–192,0
72,8
(7,22)
61,1 – 92,2
22,2
(1,69)
20,2 – 26,9
8,2
(2,98)
3,2 – 15,4
6,1
(2,72)
2,2 – 14,2
66,7
(5,63)
57,2 – 78,0
48,9
(4,12)
41,9 – 57,1
67,29
(2,18)
61,9 – 70,9
0,12
(0,01)
0,11 – 0,15
leptosomiczny

grupa kontrolna
Istotność różnic p
[N 19]
3
17,7
1–2
0,058623
0,46)
1–3
0,162933
17–18
2–3
1,000000
179,6
1–3
0,743111
6,06
1–2
1,000000
167–192
2–3
1,000000
69,4
1–3 0,030971*
(8,84)
1–2
0,435098
53,3 – 92,5
2–3
0,831789
21,5
1–3 0,024752*
(2,48)
1–2
0,408698
16,2 – 28,5
2–3
0,776512
11,2
1–3 0,000215*
(3,70)
1–2
0,495191
2,80 – 21,80
2–3 0,039449*
8,1
1–3 0,006200*
(3,65)
1–2
0,852604
1,50 – 20,20
2–3
0,161106
61,3
1–3 0,000085*
(5,90)
1–2
0,186484
49,50 – 72,30
2–3
0,074288
44,9
1–3 0,000169*
(4,32)
1–2
0,175754
36,20 – 52,90
2–3
0,106519
65,0
1–3 0,000317*
(2,72)
1–2
0,492999
57,19 – 71,19
2–3 0,047416*
1,20
1–3
0,551210
(0,15)
1–2 0,000000*
0,89 – 1,59
2–3 0,000008*
atletyczny

* – p < 0,05
Źródło: opracowanie własne.
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Pomiędzy grupą sportowców a grupą kontrolną wystąpiły różnice w składzie
ciała. Istotnie statystycznie różnice, pomiędzy grupą hokeistów a grupą kontrolną
wystąpiły w parametrach: masy ciała [kg], BMI [kg/m2], FAT [%, kg], FFM [kg], TBW
[%, kg]. Istotnie statystycznie różnice, pomiędzy grupą pływaków a grupą kontrolną wystąpiły w parametrach: FAT [%], TBW [%]. Różnice istotnie statystycznie we
wskaźniku Rohrera wystąpiły pomiędzy grupą pływaków i hokeistami oraz między
pływakami i grupą kontrolną.

Dyskusja
V.H. Heyward podaje, że otyłość u mężczyzn definiujemy, gdy zawartość tkanki
tłuszczowej wynosi powyżej 25% a u kobiet powyżej 32%. Wartości te mogą zmieniać się z wiekiem [11]. R.A. Boileau i C.A. Horswill podają, że wskaźnik BMI nie jest
najlepszym wskaźnikiem oceny otyłości osób trenujących. BMI osiąga wysoką wartość u sportowców, ze względu na duży udział tkanki aktywnej, natomiast udział
tkanki tłuszczowej jest w normie. Osoby o dużej aktywności fizycznej, o dużym
umięśnieniu mogą mieć wyższą wartość BMI, co może sugerować nadwagę lub
otyłość. Wg autorów, wskaźnik ten nie może być wykorzystywany do porównania
otłuszczenia osób trenujących i nietrenujących [12]. Opinię tą potwierdzają inni
autorzy, którzy dowodzą, że wskaźnik BMI może ulec zwiększeniu pod wpływem
zwiększonej aktywności fizycznej [13]. Trening w różny sposób wpływa na organizm
człowieka. W badaniach własnych, pomiędzy grupami wystąpiły różnice we wskaźniku BMI. Większe wartości BMI wystąpiły w grupach sportowych, co potwierdza
opinię wyżej cytowanych autorów. Jednak istotnie statystycznie różnice wystąpiły
pomiędzy grupą hokeistów a grupą kontrolną człowieka. Efektem treningu siłowego jest wzrost beztłuszczowej masy ciała, co wpłynęło na wartość wskaźnika BMI.
Zdaniem wielu autorów, rodzaj treningu, intensywność treningu, zmienia
proporcje tkanki aktywnej (FFM) do tkanki tłuszczowej.(FAT) [14]. Zawartość tkanki aktywnej i tłuszczowej jest odmienna w różnych dyscyplinach sportu. B.W. Meleski i R.M. Malina piszą, że w tej samej dyscyplinie skład ciała może zmieniać się
w różnych okresach treningowych, gdyż okresy te różnią się intensywnością wysiłków. Autorzy wykazali, że w grupie pływaczek (19,1 ±1,3 lat), w pierwszej części
sezonu, gdzie dominował trening bardzo intensywny nastąpił spadek masy ciała, tkanki tłuszczowej i procentowej zawartości tłuszczu (–1,3 ±1,8 kg masy ciała;
–2,4 ±1,2 kg tłuszczu; –3,8 ±1,9% tłuszczu). Natomiast w drugiej części sezonu,
gdzie trening wytrzymałościowy i siłowy był mniej intensywny, redukcja komponentów ciała była mniejsza (0,8 ±1,2 kg masy ciała; 0,8 ±1,5 kg tłuszczu; 1,2 ±2,0%
tłuszczu) [15]. W naszych badaniach, masa ciała oraz beztłuszczowa masa ciała
(FFM) różniły się w badanych grupach. W grupach sportowców, ukierunkowany,
intensywny wysiłek fizyczny spowodował wzrost tkanki aktywnej. Podobnie, jak
48
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w przypadku BMI, różnice istotnie statystycznie, w badanych parametrach, wystąpiły pomiędzy hokeistami i grupą kontrolna. Z analizy naszych badań wynika, że
w przypadku wielkości takich parametrów jak: BMI [kg/m2], masa ciała [kg], duży
wpływ ma udział beztłuszczowej masy ciała FFM [kg]. Wyniki te potwierdzają opinię wielu autorów, że udział tkanki aktywnej ma wpływ na wielkość wskaźnika BMI
oraz na masę ciała. Trening wytrzymałościowy i siłowy wpływa korzystnie na proporcje tkanki aktywnej i tkanki tłuszczowej. W.H. Dietz podaje, że systematyczny,
długotrwały trening fizyczny sprzyja redukcji tkanki tłuszczowe [16]. X Yao i wsp.,
powołując się na liczne badania, pisze o ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością tkanki tłuszczowej i BMI lub% tkanki tłuszczowej [17]. Opinię tą potwierdzają
badania własne. W grupie osób trenujących, zarówno hokeistów jak i pływaków,
udział tkanki tłuszczowej, w stosunku do grupy odniesienia jest niższy, natomiast
wskaźnik BMI wyższy. Zależność tą można zaobserwować zarówno w ilości tluszczu wyrażonego w kg i w %. Istotnie statystycznie różnice, w poziomie tłuszczu,
wyrażonego w%, wystąpiły pomiędzy zawodnikami a grupą kontrolną. Natomiast
różnice istotnie statystycznie, w ilość tkanki tłuszczowej wyrażonej w kg, występują tylko pomiedzy hokeistami a grupą kontrolną. R.A. Boileau i C.A. Horswill,
przytaczając innych autorów, podają% udział FAT w różnych dyscyplinach sportu.
Dorośli mężczyźni trenujący hokej na lodzie mają 5–14% FAT, trenujący pływanie
6–12% [12]. W naszych badaniach, w grupie młodych hokeistów,% FAT oceniono
na poziomie 6,9 a w grupie pływaków 8,2% FAT. Wyższy udział tkanki tłuszczowej
w grupie pływaków, w porównaniu z hokeistami, może wynikać ze specyfiki treningu w wodzie. Istnieje wiele doniesień na temat poziomu tkanki tłuszczowej,
różniącym się w zależności od uprawianej dyscypliny sportu [18, 19, 20]. Vijgen
Ghej i wsp. uważają, że różnice budowy ciała mogą korelować z ilością i rodzajem
reakcji wywieranej przez organizm na bodziec termiczny [21]. A.M. Claessens-van
Ooijen i wsp. piszą o izolacyjnych właściwościach tkanki tłuszczowej, która zmniejsza straty ciepła przez skórę [22].
Dla każdego organizmu, a szczególnie dla sportowców istotne jest odpowiednie nawodnienie. Ocena nawodnienia, czyli ilość całkowitej wody (TBW) u osób
trenujących, powinno być częścią każdego programu szkoleniowego. Zdaniem
G.J. Casa i wsp., konieczność dokładnego oszacowania całkowitej objętości wody
w organizmie (TBW) jest ważna, zwłaszcza dla sportowców, gdzie odwodnienie
zaledwie 2–3% może mieć szkodliwy wpływ na wyniki sportowe [23]. A.L. Quiterio
i wsp. badali 103 zawodników i zawodniczek w wieku 10–18 lat z lokalnych klubów sportowych, trenujących: pływanie (30), koszykówkę (18), judo (31), gimnastykę (14) i rugby (10). Na podstawie otrzymanych w analizie korelacji, pomiędzy
wiekiem, BMI i składem ciała, autorzy podali, że w grupie chłopców stwierdzono
istotnie statystycznie korelacje pomiędzy: TBW a: FFM (0.959), BMI (0.545), FAT
(0.119), wiekiem (0.572) [24]. Zdaniem autorów, dokładne informacje na temat
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poziomu TBW u młodych sportowców jest ważne, ponieważ umożliwia to trenerom ocenę stanu uwodnienia zawodników. Ma to kluczowe znaczenie dla poprawy wyników sportowych. Podobne zdanie reprezentują A.M. Silva i wsp., którzy badając elitarnych zawodników judo, zwrócili uwagę na potrzebę śledzenia
poziomu uwodnienia sportowców [25]. E.E. Coris i wsp. uważają, że w ramach
kompleksowego programu szkoleniowego, którego głównym celem jest maksymalizacja wyników sportowych, przy jednoczesnym zwiększeniu termoregulacji,
jest ocena stanu nawodnienia, zapobieganie odwodnieniu i odpowiednie odżywianie [26]. S. Kozłowski i K. Nazar podają, że ogólna objętość wody w organizmie (TBW) odpowiada 45 – 65% masy ciała [27]. W badaniach własnych, większe
uwodnienie, wyrażone w kg i% występowało w grupie sportowców (hokeistów
i pływaków). Odpowiednio TBW w% była na poziomie 68,2% i 67,2 9%, natomiast
w grupie odniesienia 65,0%. Istotnie statystycznie różnice, w uwodnieniu, występowały pomiędzy grupami sportowców a grupą kontrolną w ilości wody wyrażonej w%. Natomiast istotność statystyczna różnicy, pomiędzy zawartością wody
wyrażonej w kg, wystąpiła między grupą hokeistów a grupą kontrolną. Wyższy
poziom TBW w grupie sportowców, może wynikać, ze większego udziału tkanki
aktywnej i mniejszym poziomie tkanki tłuszczowej. Opinię tą podzielają cytowani powyżej autorzy, którzy piszą, że zawartość wody w tkance tłuszczowej jest
niska i nie przekracza 10% jej masy.
Na podstawie przeprowadzonych badań, można wnioskować, że trening ma
istotny wpływ na skład ciała osób trenujących i nie aktywnie fizycznie. Wysiłek fizyczny modeluje skład ciała. Na skutek treningu wytrzymałościowego i siłowego
zwiększa się beztłuszczowa masa ciała (FFM) oraz poziom uwodnienia w grupie
osób trenujących. Następuje również spadek tkanki tłuszczowej. Te różnice w składzie ciała, pomiędzy osobami aktywnymi fizycznie i grupą odniesienia, mogą mieć
wpływ nie tylko na osiągane wyniki sportowe, ale również może mieć wpływ na
zdrowie.

Wnioski
1. Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że trening wpływa na
skład ciała.
2. U osób trenujących stwierdzono wyższy udział tkanki aktywnej (FFM), która
mogła mieć wpływ na wartość wskaźnika BMI oraz masę ciała.
3. Poziom tkanki tłuszczowej, w grupie osób trenujących, był niższy w porównaniu z grupą kontrolną.
4. Wyższy udział tkanki tłuszczowej w grupie pływaków może wynikać z charakteru treningu w wodzie.
5. Poziom tkanki tłuszczowej, zawodników mieścił się w normie
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Assessment of body composition
in people practicing swimming and ice hockey
Summary
Keywords: physical activity, body composition, obesity, bioelectical impedance method.
The aim of this research was to assess body composition of young people at the aged of
17–19, who are practicing ice hockey and swimming by bioelectrical impedance method.
The study involved 27 people who are practicing ice hockey, 21 swimmers, and 19 physi-
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cally inactive people. Rated primary somatic parameters: height [cm], weight [kg], BMI [kg/
m2], fat-free mass FFM [kg], FAT [kg,%], total body water TBW [kg%] Rohrer’s index. To assess
the significance of differences in the tested parameters between the groups was used the
non-parametric Kruskal – Wallis test.
In the study there were statistically significant differences in specific parameters between tested groups.
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