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Streszczenie

Abstract

W Êwietle wspó∏czesnej wiedzy nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e rozwój cz∏owieka jest rezultatem wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy czynnikami zdeterminowanymi przez program genetyczny, a wp∏ywami Êrodowiska zewn´trznego.
Analizà obj´to zmiany w budowie cia∏a studentów wychowania fizycznego w obr´bie grup pochodzàcych ze
Êrodowiska miejskiego i wiejskiego.
W pracy wykorzystano wyniki obserwacji 147 studentów z ZWWF w Bia∏ej Podlaskiej prowadzonych w sposób ciàg∏y w latach 2000–2003. Wykonano pomiary
umo˝liwiajàce oszacowanie somatotypów m´˝czyzn metodà Sheldona w modyfikacji Heat i Cartera. Analiz´
zmian w rozwoju fizycznym m∏odzie˝y prowadzono
w grupie miejskiej (n498) i wiejskiej (n449). Materia∏
opracowano statystycznie.
WysokoÊç cia∏a zwi´kszy∏a si´ w obu ocenianych zespo∏ach o blisko 1 cm, zaÊ masa cia∏a o 6 kg. W szerokoÊci ∏okcia przyrost wyniós∏ 0,18 cm, nieco wi´kszy by∏
w szerokoÊci kolana (ok. 0,20 cm). Obwód ramienia
zwi´kszy∏ si´ w zespole miejskim o 1,63 cm, zaÊ w grupie
wiejskiej o 1,31 cm. Natomiast w obwodzie podudzia obserwowano przyrost o ok. 0,70 cm. Poziom endomorfii
w grupie miejskiej wzrós∏ o 0,48 punktu, mezomorfii
o 0,71 punktu, przy równoczesnym spadku ektomorfii
o 0,65 punktu. U s∏uchaczy ze Êrodowiska wiejskiego endomorfia zwi´kszy∏a si´ o 0,26 punktu, mezomorfia
o 0,69 punktu, zaÊ regres ektomorfii wyniós∏ 0,61 punktu.
Na wielkoÊç zmian w poziomie rozwoju fizycznego
m∏odzie˝y akademickiej pochodzàcej z odmiennych Êrodowisk wp∏yw mia∏a aktywnoÊç ruchowa zwiàzana z kierunkiem studiów.
S∏owa kluczowe: studenci, wychowanie fizyczne, typ
budowy, badania longitudinalne

In the view of contemporary knowledge, it is indisputable that development of man results from correlations
between factors determined by genetic programme, and
impact of environment.
This manuscript reports observations of 147 students
from External Department of Physical Education (EDPE) in Bia∏a Podlaska conducted intermittently in the
years 2000–2003. Measurements enabled evaluating somatic types of men with Sheldon’s method modified by
Heat and Carter. Changes in physical development were
analyzed in urban (n498) and rural (n449) groups of
adolescents. Results were elaborated statistically.
In both surveyed groups, body height values were observed to increase by nearly 1 cm, whereas body mass values – by 6 kg. The width of elbow increased by 0.18 cm,
whereas the knee width increased slightly more, i. e. by ca.
0.20 cm. Arm circumference was observed to increase by
1.63 cm and 1.31 cm in urban and rural group, respectively. In turn, shank circumference was demonstrated to increase by ca. 0.70 cm. In urban group, the level of endomorphy increased by 0.48 point, that of mesomorphy by
0.71 point, whilst that of ectomorphy decreased by 0.65
points. In turn, in case of students originating from rural
areas the level of endomorphy increased by 0.26 point,
that of mesomorphy by 0.69 point, whereas the regress of
ectomorphy accounted for 0.61 point.
The extent of changes in physical development of academic adolescents originating from various environments
was demonstrated to be affected by low physical mobility
linked with study.
Key words: students, physical education, somatic type,
longitudinal studies
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Materia∏ i metody

Jak wskazujà dotychczasowe badania auksologiczne, proces aktywnego zwi´kszania wymiarów
cech antropometrycznych koƒczy si´ pod koniec
okresu dzieciƒstwa i na poczàtku okresu m∏odzieƒczego. Niemniej jednak po zakoƒczeniu okresu
m∏odzieƒczego nadal wyst´pujà niewielkie przyrosty cech somatycznych, jak równie˝ ostatecznie
kszta∏tujà si´ cechy czynnoÊciowe. Dlatego te˝ kolejne stadium rozwoju ontogenetycznego okreÊla
si´ jako okres dorastania i ostatecznego dojrzewania organizmu. RównoczeÊnie jest to czas, na który
przypada ostatni etap kszta∏cenia instytucjonalnego odbywajàcego si´ w ramach studiów wy˝szych
[1]. WielkoÊç zmian zachodzàcych w tym czasie
w rozwoju fizycznym, jak i czas ich trwania jest
bardzo zró˝nicowany, a przy tym nie do koƒca poznany. Wynika to mi´dzy innymi z faktu, i˝ zdecydowane gros autorów charakteryzujàc poziom rozwoju somatycznego studentów koncentruje si´ na
jednorazowych obserwacjach wybranej przez siebie
m∏odzie˝y akademickiej. W konsekwencji dane pomiarowe z badaƒ poszczególnych autorów opracowywane i publikowane sà na ogó∏ w sposób niejednolity. Ró˝norodnoÊç programów badawczych zarówno w odniesieniu do ocenianych cech, jak równie˝ stosowanych metod analizy, utrudnia, a niekiedy wr´cz uniemo˝liwia ich interpretacj´. Cz´sto
prowadzàc do sprzecznych wniosków. Pomimo, ˝e
badania m∏odzie˝y akademickiej majà w Polsce
d∏ugoletnià tradycj´, si´gajàcà dziewi´tnastego wieku, to tylko niewielka ich czeÊç prowadzona by∏a
w sposób ciàg∏y [2–6]. Pozwalajàcy monitorowaç
przyrosty w rozwoju fizycznym w kolejnych latach
nauki. Spowodowane to by∏o zapewne trudnoÊciami natury organizacyjnej, jak równie˝ zbyt d∏ugim
czasem oczekiwania na rezultaty. Zdecydowana
wi´kszoÊç obserwacji o charakterze longitudinalnym pochodzi z lat 50–70 dwudziestego wieku.
A jak wiadomo wymiary i proporcje cia∏a charakteryzujà si´ du˝à zmiennoÊcià osobniczà zarówno
w czasie i przestrzeni. W Êwietle wspó∏czesnej wiedzy nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e rozwój cz∏owieka jest
rezultatem wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy czynnikami
zdeterminowanymi przez program genetyczny,
a wp∏ywami Êrodowiska zewn´trznego [7]. Od czynników Êrodowiska zewn´trznego w du˝ym stopniu
zale˝y stopieƒ realizacji potencja∏u genetycznego
dziecka. W literaturze dost´pnych jest szereg prac
potwierdzajàcych istnienie ró˝nicujàcego wp∏ywu
wielkoÊci miejsca zamieszkania na cechy somatyczne [8–10 i inni]. Majàc na uwadze, powy˝sze kwestie celem pracy by∏a analiza zmian w budowie cia∏a studentów wychowania fizycznego w obr´bie
grup pochodzàcych ze Êrodowiska miejskiego
i wiejskiego.

W pracy wykorzystano wyniki obserwacji 147
studentów z Zamiejscowego Wydzia∏u Wychowania Fizycznego w Bia∏ej Podlaskiej prowadzonych
w sposób ciàg∏y w latach 2000–2003. Wiek m´˝czyzn w pierwszym badaniu wynosi∏ 19,6850,91
lat.
Badania realizowano w rocznych odst´pach, poczàwszy od egzaminu wst´pnego do zakoƒczenia
trzeciego roku nauki. W badaniach uwzgl´dniono
11 cech antropometrycznych. Pomiary wykonano
zgodnie z ogólno przyj´tymi metodami opracowanymi przez Martina [11]. WysokoÊç cia∏a zmierzono antropometrem z dok∏adnoÊcià do 0,1 cm. Pomiaru szerokoÊci ∏okcia oraz kolana dokonano cyrklem kab∏àkowym ma∏ym z dok∏adnoÊcià do 0,1
cm. Obwód ramienia oraz podudzia zmierzono
z dok∏adnoÊcià do 0,5 cm wykorzystujàc w tym celu taÊm´ metrycznà. Natomiast pomiary fa∏dów
skórno-t∏uszczowych na ramieniu, pod ∏opatkà,
nad talerzem biodrowym, na brzuchu oraz na podudziu wykonano kaliperem z dok∏adnoÊcià do 0,2
mm. Mas´ cia∏a okreÊlono za pomocà wagi elektronicznej TP 150-WTL II B z dok∏adnoÊcià do 50 g.
Pomiary wykonano po lewej stronie cia∏a. Uzyskane wyniki umo˝liwi∏y oszacowanie somatotypów
m´˝czyzn metodà Sheldona w modyfikacji Heath
i Cartera [12]. Podczas szczegó∏owych analiz zmian
w poziomie rozwoju fizycznego m∏odzie˝y studiujàcej na kierunku wychowania fizycznego w ZWWF
w Bia∏ej Podlaskiej pos∏ugiwano si´ dwiema grupami wywodzàcymi si´ ze Êrodowiska miejskiego
i wiejskiego. Zgromadzony materia∏ poddano opracowaniu statystycznemu wyliczajàc Êrednià arytmetycznà oraz odchylenie standardowe. Ró˝nice w poziomie rozwoju fizycznego w obr´bie grup m´˝czyzn pochodzàcych ze Êrodowiska wiejskiego
(n498) i miejskiego (n449) oceniono testem Studenta dla danych zale˝nych [13].

Wyniki badaƒ
Ogólnà charakterystyk´ zmian w poziomie
wskaêników rozwoju fizycznego w badanej grupie
m´˝czyzn z uwzgl´dnieniem wielkoÊci miejsca zamieszkania przedstawiono w tabeli I oraz na rycinach 1–8.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, i˝ m´˝czyêni pochodzàcy z miast, przed podj´ciem nauki w ZWWF w Bia∏ej Podlaskiej mierzyli
180,71 cm, zaÊ po trzech latach studiów 181,64 cm.
Odpowiednio studenci wiejscy 180,27 cm oraz
181,07 cm. Zatem wielkoÊç zmian w wysokoÊci cia∏a w pierwszej uprzednio wymienionej grupie mia∏a wartoÊç 0,93 cm, zaÊ w drugiej 0,80 cm i by∏y to
przyrosty istotne statystycznie.

Medycyna Ârodowiskowa / Environmental Medicine 2011; 14 (1)

59

Tabela I. Zmiany w poziomie rozwoju badanych cech u studentów podczas studiów wychowania fizycznego
oraz testowanie ró˝nic pomi´dzy Êrednimi arytmetycznymi przy uwzgl´dnieniu wielkoÊci miejsca
zamieszkania.
Table I. Gains in the selected indices of body built in male students during studies at Physical Education
major and evaluation of differences between arithmetic means as affected by the size of the place
of living.
Przyrosty w kolejnych latach studiów

po I roku

po II roku

po III roku

miasto

x
SD

0,29
0,45

0,43
0,58

0,22
0,52

6,34**

7,33**

4,16**

wieÊ

x
SD

0,22
0,39

0,28
0,39

0,29
0,42

4,00**

5,08**

4,87**

miasto

x
SD

3,59
3,45

0,88
2,38

1,74
2,91

10,30**

3,66**

5,92**

wieÊ

x
SD

2,70
3,58

1,73
2,28

1,71
3,73

5,28**

5,29**

3,21**

miasto

x
SD

0,10
0,09

0,07
0,08

0,01
0,03

10,68**

8,88**

3,13**

wieÊ

x
SD

0,11
0,11

0,06
0,08

0,01
0,03

6,60**

5,48**

2,59*

miasto

x
SD

0,12
0,16

0,07
0,08

0,02
0,06

7,20**

7,74**

2,75**

wieÊ

x
SD

0,09
0,09

0,09
0,11

0,00
0,14

6,47**

5,72**

0,10

miasto

x
SD

0,96
1,36

0,31
1,03

0,36
0,74

6,99**

2,95**

4,81**

wieÊ

x
SD

0,61
1,36

0,38
0,96

0,38
0,71

3,15**

2,77**

3,71**

miasto

x
SD

0,23
1,21

0,09
0,82

0,44
0,72

1,86

1,05

6,06**

wieÊ

x
SD

0,01
0,90

0,29
0,84

0,40
0,69

0,05

2,39*

4,11**

miasto

x
SD

0,14
0,93

0,25
0,86

0,10
0,61

1,46

2,89**

1,57

wieÊ

x
SD

10,08
0,97

0,27
0,70

0,07
0,73

0,59

2,65*

0,69

miasto

x
SD

0,43
0,44

0,14
0,29

0,14
0,26

9,67**

4,82**

5,40**

wieÊ

x
SD

0,32
0,46

0,17
0,31

0,20
0,32

4,79**

3,90**

4,33**

miasto

x
SD

10,43
0,59

10,05
0,34

10,17
0,44

7,22**

1,32

3,87**

wieÊ

x
SD

10,41
0,46

10,08
0,34

10,12
0,43

6,16**

1,66

2,01*

Ektomorfia
[punkty]

Mezomorfia
[punkty]

Endomorfia
[punkty]

WysokoÊç
cia∏a [cm]

po III roku

Masa cia∏a
[kg]

po II roku

SzerokoÊç
∏okcia [cm]

po I roku

WartoÊç testu Studenta

Obwód
SzerokoÊç
Obwód podudzia [cm] ramienia [cm] kolana [cm]

Badane
Miejsce
cechy zamieszkania

** ró˝nica istotna statystycznie na poziomie p*0,05
** ró˝nica istotna statystycznie na poziomie p*0,01
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miasto

wieÊ

181,8

wysokoÊç cia∏a [cm]

181,6
181,4
181,2
181
180,8
180,6
180,4
181,2
181
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 1. Zmiany w wysokoÊci cia∏a studentów
Figure 1. Changes in body height levels of male students

miasto

wieÊ

80
79
masa cia∏a [kg]

78
77
76
75
74
73
72
71
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 2. Zmiany w masie cia∏a studentów
Figure 2. Changes in body mass levels of male students

miasto

wieÊ

szerokoÊç ∏okcia [cm]

7,2
7,15
7,1
7,05
7
6,95
6,9
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 3. Zmiany w szerokoÊci ∏okcia studentów
Figure 3. Changes in elbow width levels of male students
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miasto

wieÊ

szerokoÊç kolana [cm]

9,85
9,8
9,75
9,7
9,65
9,6
9,55
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 4. Zmiany w szerokoÊci kolana studentów
Figure 4. Changes in knee width levels of male students

miasto

wieÊ

obwód ramienia [cm]

33,5
33
32,5
32
31,5
31
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 5. Zmiany w obwodzie ramienia studentów
Figure 5. Changes in arm circumference levels of male students

miasto

wieÊ

37,6
obwód podudzia [cm]

37,4
37,2
37
36,8
36,6
36,4
36,2
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 6. Zmiany w obwodzie podudzia studentów
Figure 6. Changes in shank circumference levels of male students
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miasto

wieÊ

3,6

endomorfia [pkt]

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 7. Zmiany w poziomie endomorfii studentów
Figure 7. Changes in endomorphy levels of female students

miasto

wieÊ

4,8
4,7
mezomorfia [pkt]

4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 8. Zmiany w poziomie mezomorfii studentów
Figure 8. Changes in mesomorphy levels of female students

miasto

wieÊ

3,4
3,3
ektomorfia [pkt]

3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
kandydaci

I rok studiów

II rok studiów

III rok studiów

Rycina 9. Zmiany w poziomie ektomorfii studentów
Figure 9. Changes in ectomorphy levels of female students
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Kolejnà rozpatrywanà cechà by∏a masa cia∏a.
U studentów w ca∏ym analizowanym okresie badaƒ
obserwowano systematyczny przyrost masy cia∏a.
M´˝czyêni przyj´ci na studia pochodzàcy ze Êrodowiska miejskiego wa˝yli 71,97 kg, zaÊ po trzech latach studiów 78,18 kg. W zespole, który jako miejsce zamieszkania wskaza∏ wieÊ wartoÊci te wynosi∏y
odpowiednio 73,02 kg oraz 79,15 kg. Zatem Êredni
przyrost masy cia∏a w obu analizowanych grupach
przekroczy∏ 6 kg. Odnotowane wartoÊci testu Studenta dowodzà, ˝e zmiany te by∏y istotne statystycznie na wszystkich etapach badaƒ.
T´goÊç szkieletu mierzona szerokoÊcià nasad koÊci d∏ugich wskazywa∏a tendencj´ wzrostowà.
U m´˝czyzn, którzy jako miejsce zamieszkania podali miasto szerokoÊç ∏okcia na egzaminie wst´pnym wynosi∏a 6,95 cm, zaÊ po trzecim roku studiów
7,13 cm. Natomiast w zespole wiejskim odpowiednio 6,99 cm i 7,17 cm. Przyrosty w omawianej cesze
by∏y istotne statystycznie i w obu analizowanych
grupach m´skich mia∏y wielkoÊç 0,18 cm.
WÊród m´˝czyzn pochodzàcych ze Êrodowiska
miejskiego szerokoÊç kolana na egzaminie wst´pnym
wynosi∏a 9,59 cm, zaÊ w ostatnim badaniu 9,79 cm.
W zespole wiejskim wartoÊci te mia∏y poziom 9,64
cm i 9,81 cm. Stàd w ca∏ym analizowanym okresie
przyrosty osiàgn´∏y wartoÊç 0,20 cm u studentów
miejskich i 0,17 cm u s∏uchaczy wiejskich. Owe
zmiany by∏y wyraêne i istotne statystycznie w obu
analizowanych grupach na wszystkich etapach badaƒ. Jednym wyjàtkiem byli m´˝czyêni pochodzàcy
ze wsi, u których po trzecim roku studiów nie odnotowano wyraênych przyrostów w szerokoÊci kolana.
Na podstawie pomiarów obwodu ramienia i podudzia oszacowano zmiany w obr´bie umi´Ênienia.
W zespole m´˝czyzn pochodzàcych z miast obwód
ramienia zmierzony podczas egzaminu wst´pnego
kszta∏towa∏ si´ na poziomie 31,25 cm, zaÊ po trzecim roku nauki mia∏ wartoÊç 32,90 cm. Odpowiednio wÊród studentów wiejskich wartoÊci te wzros∏y
z 31,57 cm do 32,94 cm. Zatem przyrost w pierwszej
monitorowanej grupie wyniós∏ 1,63 cm, zaÊ w drugiej 1,31 cm. Odnotowane zmiany na wszystkich
etapach badaƒ by∏y istotne statystycznie.
W rozpatrywanym okresie wÊród m´˝czyzn obserwowano wyraênà tendencj´ wzrostowà obwodu
podudzia. U studentów miejskich podczas egzaminu wst´pnego mia∏ on poziom 36,75 cm, a po trzecim roku studiów osiàgnà∏ wartoÊç 37,50 cm. Zatem
ca∏kowity przyrost wyniós∏ 0,75 cm i by∏ istotny statystycznie jedynie na ostatnim etapie badaƒ. WÊród
studentów, którzy jako miejsce zamieszkania wskazali wieÊ wartoÊci te mia∏y nast´pujàcy poziom
36,68 cm i 37,38 cm. Przy czym wyraêny przyrost
analizowanej cechy stwierdzono po drugim i trzecim roku studiów.
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Typ budowy cia∏a oszacowano na podstawie wartoÊci punktowych endomorfii, mezomorfii i ektomorfii. Somatotyp kandydatów na studia pochodzàcych ze Êrodowiska miejskiego wyra˝a∏ si´ wzorem 3,00–3,92–3,26, u m´˝czyzn wiejskich zaÊ mia∏
wartoÊç 3,12–4,04–3,11. Âwiadczy to o dominacji
w budowie cia∏a uk∏adu mi´Êniowego i kostnego
oraz przeci´tnej smuk∏oÊci cia∏a, jak równie˝ przeci´tnym ot∏uszczeniu. W toku studiów dwa pierwsze
komponenty tj. endomorfia i mezomorfia uleg∏y
powi´kszeniu. Natomiast w poziomie ektomorfii
nastàpi∏ regres. Stàd somatotyp studentów miejskich po trzecim roku nauki okreÊla∏ wzór:
3,48–4,63–2,61, odpowiednio w grupie wiejskiej
3,38–4,73–2,50. Na podstawie powy˝szych rezultatów mo˝na wnosiç, i˝ w trakcie badaƒ poziom endomorfii w pierwszej z wymienionych grup wzrós∏
o 0,48 punktu, mezomorfii o 0,71 punktu, przy równoczesnym spadku ektomorfii o 0,65 punktu.
WÊród s∏uchaczy ze Êrodowiska wiejskiego zmiany
te mia∏y nieco mniejsze wartoÊci. Endomorfia
zwi´kszy∏a si´ o 0,26 punktu, mezomorfia o 0,69
punktu, zaÊ regres ektomorfii wyniós∏ 0,61 punktu.
Istotny statystycznie przyrost endomorfii obserwowano w obu analizowanych grupach jedynie po drugim roku studiów. Przyrosty w mezomorfii by∏y wyraêne na wszystkich etapach badaƒ, zaÊ spadki
w ektomorfii po pierwszym i trzecim roku studiów.

Dyskusja
SkutecznoÊç oddzia∏ywania ruchu na organizm
cz∏owieka uzale˝niona jest mi´dzy innymi od wieku, p∏ci, pory roku, rodzaju wykonywanych çwiczeƒ fizycznych, ich intensywnoÊci i systematycznoÊci oraz okresu w jakim ustrój jest w nie zaanga˝owany [3]. Z dotychczasowych badaƒ wiadomo, ˝e
wp∏yw aktywnoÊci ruchowej na kszta∏towanie si´
cech morfologicznych osobnika dotyczy przede
wszystkim tkanek mi´kkich oraz elementów szerokoÊciowych, w mniejszym stopniu cech d∏ugoÊciowych [2, 14, 15].
WysokoÊç cia∏a jest podstawowà cechà wielkoÊci
osobnika. Z poczynionych obserwacji wynika, i˝
wysokoÊç cia∏a na przestrzeni studiów ulega∏a dodatnim przyrostom. Widoczna w obu grupach tendencja do zwi´kszania si´ wymiarów d∏ugoÊciowych
cia∏a mo˝e wskazywaç na proces dorastania, który
zdaniem Drozdowskiego [16] koƒczy si´ u m∏odych
m´˝czyzn oko∏o 23 roku ˝ycia. W tym miejscu nale˝y nadmieniç, i˝ Êrednia wieku studentów podczas
ostatniego badania wynosi∏a w zespole miejskim
22,5850,86, zaÊ w zespole wiejskim 22,6550,92.
Otrzymane w niniejszej pracy wyniki znalaz∏y równie˝ potwierdzenie w innych opracowaniach naukowych [2, 4, 17]. Natomiast badania Sierakowskiej
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prowadzone wÊród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu wskazujà na nieznaczny
regres ocenianej cechy somatycznej [5]. Wed∏ug autorki mo˝e byç to nast´pstwem procesów rozwojowych zachodzàcych w organizmie w okresie harmonizacji morfologicznej. Witkowski za przyczyn´
zmniejszenia wysokoÊci cia∏a studentów Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie uzna∏ zbyt
du˝e obcià˝enie badanej m∏odzie˝y çwiczeniami fizycznymi, do których organizm nie by∏ przystosowany przed podj´ciem nauki w uczelni o profilu
sportowym [3].
Masa cia∏a nie jest tak silnie genetycznie zdeterminowana jak wysokoÊç cia∏a. Jej wielkoÊç w procesie
ontogenezy podlega zmianom adiustacyjnym pod
wp∏ywem ró˝nych czynników. Nawet krótkotrwa∏e
zmiany w sposobie od˝ywiania, aktywnoÊci fizycznej
czy te˝ czynnikach chorobowych mogà byç powodem jej wzrostu lub spadku [18]. W niniejszych badaniach zauwa˝ono istotny statystycznie wzrost masy
cia∏a badanych m´˝czyzn. Zale˝noÊç tà potwierdzajà
badania studentów wychowania fizycznego prowadzone przez Witkowskiego wÊród s∏uchaczy AWF
w Warszawie oraz przez Trzeciak i Forjasz w zespole
studentów z Gorzowa Wielkopolskiego [3, 6].
Procesom rozwoju koÊçca, ich budowie, skutkom
przecià˝enia pracà fizycznà i treningiem sportowym
poÊwi´cono wiele opracowaƒ [19 i inni]. Wynika
z nich mi´dzy innymi, i˝ çwiczenia fizyczne stymulujàc prac´ mi´Êni wp∏ywajà pozytywnie na proces
budowy koÊci w okresie wzrostu i dojrzewania, na
kszta∏towanie si´ szczytowej masy kostnej, a w wieku doros∏ym na utrzymanie optymalnego jej poziomu [20]. Stàd mo˝na przyjàç, ˝e stwierdzone w niniejszej pracy przyrosty nasad koÊci d∏ugich mogà
byç efektem adaptacji organizmu do zwi´kszonych
obcià˝eƒ fizycznych.
Proces rozwoju uk∏adu mi´Êniowego dotyczy
zmian w budowie mikroskopowej i makroskopowej
oraz sk∏adzie chemicznym mi´Êni. Zak∏ada si´, i˝
liczba w∏ókien mi´Êniowych w momencie urodzenia
jest sta∏a a przyrost masy mi´Êniowej odbywa si´
g∏ównie w wieku m∏odzieƒczym i doros∏ym, przede
wszystkim w wyniku pogrubienia i wyd∏u˝enia w∏ókien mi´Êniowych [21]. Bardzo wyraênie na bodziec
ruchu zareagowa∏a tkanka mi´Êniowa. Dotyczy to
szczególnie obwodu ramienia. Natomiast ró˝nice
pomi´dzy pomiarami wst´pnymi i koƒcowymi w obwodzie podudzia wykaza∏y co prawda tendencj´
wzrostowà, aczkolwiek nie tak wyraênà jak w przypadku obwodu ramienia. Otrzymane wyniki mogà
sugerowaç z jednej strony, i˝ m´˝czyêni przed rozpocz´ciem studiów wychowania fizycznego charakteryzowali si´ s∏abszym rozwojem umi´Ênienia w∏aÊnie
tej cz´Êci cia∏a, z drugiej zaÊ na wi´ksze obcià˝enie
çwiczeniami fizycznymi koƒczyn górnych w trakcie

nauki. Trening fizyczny wywo∏uje bowiem hipertrofi´ mi´Êni, a ta uzale˝niona jest przede wszystkim od
intensywnoÊci pracy wykonywanej przez te mi´Ênie.
Somatotyp jest poj´ciem odnoszàcym si´ do typu
budowy jako ca∏oÊci. Pozwala on na ogólnà charakterystyk´ cia∏a osobnika, jak równie˝ przy jego pomocy mo˝na okreÊlaç ró˝nice pomi´dzy grupami lub
populacjami. Umo˝liwia równie˝ ocen´ kierunku selekcji ze wzgl´du na budow´ cia∏a grupy osób wybranej ze wzgl´du na wiek, p∏eç lub te˝ poziom aktywnoÊci ruchowej [22–25]. W niniejszej pracy stwierdzono istotne zmian w poszczególnych czynnikach opisujàcych budow´ cia∏a. Zaznaczy∏ si´ wyraêny wzrost
wartoÊci punktowych endomorfii i mezomorfii oraz
regres w poziomie ektomorfii. O ile wzrost czynnika
drugiego Êwiadczy pozytywnie o wp∏ywie çwiczeƒ fizycznych na poziom rozwoju uk∏adu kostnego i mi´Êniowego, to niepokój wzbudza zwi´kszenie iloÊci
tkanki t∏uszczowej. M∏odzie˝, która podj´∏a nauk´
na kierunku wychowanie fizyczne najwi´cej czasu na
nauk´ przedmiotów sportowych poÊwi´ca∏a w dwóch
pierwszych latach nauki. W tym czasie studenci
uczestniczyli we wszystkich zaj´ciach sportowych
przewidzianych w standardach programowych.
Z ka˝dym kolejnym rokiem studiów zwi´ksza∏a si´
przewaga liczby godzin dydaktycznych przeznaczanych na przedmioty teoretyczne nad sportowymi.
Ró˝nica w iloÊci godzin na pierwszym roku wynosi∏a
117 godzin, na drugim 234 godziny, zaÊ na trzecim
289 godzin dydaktycznych. Odnotowany przyrost endomorfii odzwierciedlajàcej ot∏uszczenie cia∏a powinien byç uznany za obiektywnà przes∏ank´ do wprowadzenia zmian w standardach programowych pod
wzgl´dem doboru çwiczeƒ ruchowych, czy te˝ dozowania wysi∏ku fizycznego.
Mo˝na równie˝ przyjàç, ˝e wzrost masy cia∏a, jak
i iloÊci tkanki t∏uszczowej, ocenianej poprzez poziom endomorfii jest efektem sposobu ˝ywienia. Jak
donosi wielu autorów, tryb ˝ycia m∏odzie˝y akademickiej jest nieregularny, a dieta êle zbilansowana
(2, 26–28).

Wnioski
Zgromadzone rezultaty z badaƒ ciàg∏ych studentów wychowania fizycznego z ZWWF w Bia∏ej Podlaskiej pozwoli∏y na sformu∏owanie nast´pujàcych
wniosków i spostrze˝eƒ:
1. W trakcie kilkuletnich obserwacji stwierdzono
u badanych m´˝czyzn wyraêne zmiany w poziomie
rozwoju fizycznego.
2. WielkoÊç zmian mia∏a zbli˝ony poziom zarówno u studentów pochodzàcych ze Êrodowiska miejskiego, jak i wiejskiego.
3. Kierunek zmian w analizowanych wskaênikach budowy cia∏a by∏ taki sam w obu grupach badanych.
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Telesná Vy∂chowa & Šport 2000; 1: 25-26.
23. Giampietro M., Pujia A., Bertini I: Anthropometric features
and body composition of young athletes practicing karate at
a high and medium competitive level. Acta Diabetologica
2003; 4: 145-148, Supplement 1.
24. Buffa R., Succa V., Garau D., Marini E., Floris G.: Variations of somatotype in elderly Sardinians. Am J Hum Biol
2005; 4: 403-411.
25. Tambovtseva R. V., Zhukova S. G.: Age related changes of
somatotype and body mass component in girls. Morfologiia
2005; 1: 48-51.
26. Kolarczyk E., Kwiatkowski J., Lang-M∏ynarska D.: Nutritional model and nutritional behaviors depending on BMI value
among students of the Collegium Medicum of Jagiellonian
University in Cracow. Przegl Lek 2003; 6: 43-7.
27. Huang T. T., Harris K. J., Lee R. E., Nazir N., Born W., Kaur
H.: Assessing overweight, obesity, diet, and physical activity
in college students. J Am Coll Health 2003; 2: 83-6.
28. Ilov R.: Ocena zwyczajów ˝ywieniowych studentów Akademii Medycznej we Wroc∏awiu. Adv Clin Exp Med 2005; 5:
929-938.
29. Szponar B., Krzyszycka R., Ocena sposobu od˝ywiania studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2007-2008. Bromat Chem Toksykol 2009; 2: 111-116.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Wasiluk
ul. Akademicka 2
21-500 Bia∏a Podlaska
tel. 83 342-87-41
agnieszka. wasiluk@awf-bp. edu. pl

Medycyna Ârodowiskowa / Environmental Medicine 2011; 14 (1)

