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Lan honen helburua ohiko metodoen zein metodo ez-zuzenekoen bitartez (belaunerainoko
altuera antropometroarekin eta zinta metrikoarekin) pertsona helduez osaturiko talde baten altue-
ra zehaztea izan da. Ez-zuzeneko altuera zehaztapenek komunztadura altua erakutsi zuten bene-
tako altuerarekin. Zinta metrikoaren bitartez neurturiko belaunerainoko altuerak komunztadura
altuagoa erakutsi zuen benetako altuerarekin, antropometroaren bitartez definiturikoa baino.

Giltza-Hitzak: Neurria. Belaunerainoko altuera. Antropometroa. Zinta metrikoa. Helduak.

Este trabajo tiene como finalidad precisar la estatura de un grupo formado por personas adul-
tas, mediante métodos tradicionales y métodos indirectos (altura de rodilla medida con el antro-
pómetro y con cinta métrica). Las mediciones indirectas de la altura mostraron una gran concor-
dancia con la estatura real. La altura de rodilla determinada mediante cinta métrica mostró una
mayor concordancia con la estatura real que la estimada mediante antropómetro.

Palabras Clave: Medida. Altura de rodilla. Antropómetro. Cinta métrica. Adultos.

Ce travail vise à préciser la taille d'un groupe de personnes adultes, en utilisant des méthodes
traditionnelles et des méthodes indirectes (hauteur du genou mesurée à l’aide de l’anthropomètre
et d’un mètre). Les mesures indirectes ont montré une grande concordance avec la taille réelle. La
hauteur du genou déterminée à l’aide du mètre a montré une plus forte corrélation avec la taille
réelle telle que celle définie par l’anthropomètre.

Mots-Clés : Mesure. Hauteur des genoux. Anthropomètre. Mètre. Personnes âgées.
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HITZAURREA 

Gaur egun, antropometria ezinbesteko teknika bihurtu da egoera nutriziona-
la baloratzeko, erabiltzen erraza izateaz gain, merkea baita. Erabiltzen diren neu-
rri antroprometrikoen artean, altuera eta pisua ezinbestekoak dira egoera nutri-
zionala zehazteko, baita terapia nutrizionalak planifikatzeko ere. 

Egoera arrunt batean altuera neurtzea teknika erraza da oso, baina zutik egon
ezin daitezkeen pertsonengan, ohean dauden ezindu edo eta pertsona zaharren-
gan, adibidez, zailago da neurri hau zehaztea. Osasun arazoak direla-eta adineko
hainbat pertsonari zaila egiten zaie zutik egotea, baina nahiz eta zutik izateko ara-
zorik ez izan, osteoporosiak eragindako ornoen zapaltzeak eta bizkar hezurraren
okertzeak zaila egiten dute haien benetako altuera zein den zehaztea.

Arazo horren aurrean zenbait autorek gorputzeko beste atal batzuk erabiltzen
dituzten formulak garatu dituzte benetako altuera zein den jakiteko. Erabiltzen
dituzten Gorputzeko atalak hauek dira: besakada erdiaren edo osoaren neurria
eta belaunerainoko altueraren neurria2-5. Chumlea eta kol.6-ek antropometroa-
ren bitartez belaunerainoko altuera jakiteko metodo bat garatu zuten. Metodo
horrek, berriz, desabantaila batzuk ditu: pertsona ezinduekin, kontraktura neu-
romuskularren bat dutenekin besteak beste, doitasun nahikorik ez izateaz gain
ez da merkea izaten7. Desabantaila horiek ikusita, zenbait autorek altuera ira-
gartzeko zinta metriko batekin jasotako belaunerainoko neurrietan oinarrituriko
aldizkako ekuazioak garatu dituzte8.

Ikerlan honetan pertsona helduez osaturiko talde baten altuera iragartzea
izan genuen helburu, ohiko metodo zein zeharkakoak erabiliz (belaunerainoko
altueraren neurketa antropometrikooaren eta zinta metrikoaren bitartez). Gero,
metodo hauek konparatu, eta bien arteko komunztadura maila neurtu genuen. 

1. MATERIAL ETA METODOAK

Ikerlan honetan 127 dietista-nutrizionistek hartu zuten parte, dietista horiek
benetako altuera eta belaunerainoko neurria (antropometro zein zinta metrikoa-
rekin) jasotzeko behar bezala trebatu zituzten.

Dietista bakoitzak 4 pertsona helduri (20 urte baino gehiagokoak) jaso ziz-
kien neurriak. Neurri horiek jaso ziren tresna hauek erabiliz: tallimetro bat (Hol-
tain Ltd, Crymych, Wales, UK), 0,1 cm doitasuneko zinta metriko bat (SH-111,
Siber-Hegner) eta 0,1 cm doitasuneko antropometro erabiliz (SH-113, Siber Heg-
ner). Neurri guztiak estandarizatutako protokoloetan oinarritu ziren9.

Altuera jasotzeko ohiko metodoa erabiliz, subjektuari eskatu zitzaion oinutsik
jarri, orpoak elkartu eta 45 graduko angelu osatzeko Orpoak, bizkarra, ipurdi
masailak eta garondo erregioa tallimetroaren azalera bertikalarekin kontaktuan
zeudela baieztatu ondoren, neurria hartu zen subjektuaren arnas hartze bortxa-
tu batean, subjektua Frankfort deritzan planoa mantentzen zuen bitartean.
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Belaunerainoko neurriak eskuineko zangoan jaso ziren. Antropometroarekin
jasotako neurrien kasuan kontuan hartu zen 90 graduko angeluan zalututako
belaunaren gaineko planoa eta oinpeko planoaren arteko distantzia. Zinta metri-
koarekin jasotako neurrietan, zintaren ertzetako bat kanpoko femurraren epi-
kondiloaren muturrean jarri zen, errotularen goialdeko atzealdetatik 5 cm-tarako
erreferentzia aintzakotzat hartuta. Zinta metrikoa maleolotik pasa eta tibiarekiko
modu paraleloan jarri genuen oinaren azpi ertzeraino, eta bertan egin zen neur-
keta. 

Antropometroarekin jasotako belaunerainoko altuera baliatuz, benetako altue-
ra deduzitu genuen Chumlea eta kol.-ek pertsona kaukasiarrentzako egokituriko
ekuazioak erabiliz10. Zinta metrikoarekin jasotako belaunerainoko altuera Guz-
man eta kol.-en ekuazioarekin ordezkatu eta altuera deduzitua kalkulatu zen8.

Analisi estatistikoa, SPSS programaren 17.0 bertsioarekin burutu zen. Emai -
tza guztiak batez bestekoaren (X) eta desbideratze estandarraren (DE) bitartez
aurkeztu ziren. Ohiko eta zeharkako metodoen bitartez lorturiko altueren
komunztadura maila kalkulatzeko Intraklase Korrelazio Koefizientea (IKK)11 eta
Bland Altman metodoa erabili ziren12. Bland-Altman metodoan oinarrituriko
korrelazio maila kalkulatu zen bi aldiko desbideratze estandarra, metodoen arte-
ko diferentziaren batez bestekoari gehituz eta kenduz. Adierazpen maila estatis-
tikoa P<0,05 izan zen kasu guztietan. 

Komunztadura maila bikaina zela iruditu zitzaigun, baldin eta IKK> 0,9 bazen,
ona baldin eta IKK 0,71 eta 0,90 bitartean bazegoen, moderatua IKK 0,31 eta
0,51 baldin bazen, eta txarra baldin eta IKK<0,30 bazen.

2. EMAITZAK 

1. taulan benetako altuera eta belaunerainoko altueraren emaitzak agertzen
dira. Antropometroarekin eta zinta metrikoarekin egindako neurrien arteko batez
bestekoa 1,7±2,7 (%95 konfiantza-tartea: 1,4; 1,9) izan zen, eta desberdintasu-
na estadistikoki adierazgarria izan zen (P<0,001). Emaitza hauek Chumlea eta
kol. eta Guzman eta kol. ekuazioetan oinarrituz deduzituriko altueren diferen -
tziak berretsi zituen, eta batez bestekoa 2,2 ± 5,7 (95% konfiantza-tartea: 1,7;
2,7) izan zen (P<0,001). 
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1. Taula. Altueraren neurri zuzenak eta zeharkakoak (X±DE)

Neurri zuzenak Neurri ez-zuzenak 

Benetako altuera (cm) 164,4±7,5

Belaunerainoko altuera (cm) Altuera (cm) 
antropometroarekin 48,2±3,7 Chumlea eta kol.a 166,7±6,2
zinta metrikoarekin 46,5±3,3 Guzmán eta kol.b 164,5±7,5

aAntropometroarekin egin genituen neurrietan oinarritutako altuera; bZinta metrikoarekin egin geni-
tuen neurrietan oinarritutako altuera.
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2. taulan, benetako altuera eta deduzitukoen arteko ezberdintasunak jaso -
tzen ditu. Chumlea eta kol. ekuazioarekin deduzituriko altuera eta benetako
altueraren arteko diferentzia –2,2 ± 5,9 (95% CI: -2,8; -1,7) (P<0,001) izan zen.
Bestalde, Guzman eta kol. ekuazioa baliatuz kalkulaturiko neurria eta benetako
altueraren arteko diferentzia 0,0 ± 5,5 (95% CI: -0,6; 0,5) (P>0,05) izan zen.

Lorturiko IKK balioak ontzat jo ziren 0,71 eta 0,91 bitarteko baloreak lortu bait-
ziren. Guzman eta kol. ekuazioak erabiliz belauneko altueran oinarrituko neurriek
izan zuten korrelazio onena (IKK = 0,85). Emaitza horiek Bland-Altman metodoa-
rekin egiaztatu ziren (1 eta 2 irudiak), Guzman eta kol. ekuazioarekin kalkulaturi-
ko altueraren batez besteko diferentzia 0,0 (cm) izan baitzen. Chumlea eta kol.
ekuazioan oinarrituriko neurriak korrelazio kaskarragoak izan zituzten.

Arroyo, M.; [et al.]: Helduen altuera iragarpena: belaunerainoko altuera neurriak

Osasunaz. 11, 2010, 7-13

2. Taula. Altueraren neurri zuzenen eta zeharkakoen arteko tarteak 

Desberdintasunen Konfiantza-tartea Komunztaduraren mugak IKK
batez bestekoa (cm) (cm) Goikoa Behekoa

Benetako altuera – 
Chumlea eta kol.-
rekin estimatuta -2,2 23,7 9,6 -14,1 0,77

Benetako altuera – 
Guzmán eta kol.-
rekin estimatuta 0,0 21,9 10,9 -11,0 0,85

IKK, Intraklase Korrelazio Koefiziente (IKK)

1. Irudia. Chumlea eta kol.-ren ekuazioaren bidez altueraren zenbatespena

DE, desbideratze estandarra
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2. Irudia. Guzmán eta kol.-ren ekuazioaren bidez altueraren zenbatespena

DE, desbideratze estandarra

3. EZTABAIDA

Ikerlan honetan aurkezturiko emaitzek erakutsi dute altuera kalkulatzeko
ekuazioek benetako neurriekin komunztadura maila altua dutela. Guzman eta
kol.-en ekuazioek korrelazio hobea izan zuten benetako neurriekiko Chumlea eta
kol. ekuazioek baino6. Beste autore batzuek ere korrelazio onak lortu dituzte
belaunerainoko altuera neurria eta benetako altuera erabiltzen duten ekuazioe-
kin13,14. Bland Altman analisiak erakutsi zuen Chumlea eta kol. ekuazioarekin
estimaturiko altuera benetako altuera handiesten duela (2,2 cm). 

Chumlea eta kol. ekuazioetan oinarrituriko altuera estimazioak antropome-
troarekin jasotariko belaunerainoko neurrietan oinarritzen dira; eta nahiz eta
antropometroarekin egindako neurriak zinta metrikoarekin jasotakoak baino
doiagoak izatea espero, baliteke Chumlea eta kol.10 ekuazioak ikerlan honetan
parte harturiko pertsonentzako egokienak ez izatea, horiek adineko pertsonen -
tzako garatu baitituzte. 

Erabilitako komunztadura analisiari dagokionez, bada Pearson-en korrelazioa
erabili izan duen autorerik15,16. Metodologia hori bi aldagaien arteko erlazio mai-
la jakiteko aproposa izan daiteke, baina ez du gertaturiko akordioari buruzko
informaziorik eskaintzen, gertaturiko desberdintasun sistematikoa ikusten ez
duelako11. IKK-ren erabilera aldagai numerikoen arteko komunztadura maila
neurtzeko metodologia egokiena bilakatu da11. Hala ere, IKK-k baditu hainbat
muga, besteak beste ez baitu komunztadura maila bitarterik erakusten, Bland
Altman-ek12 modu argi eta grafikoan islatzen duen bezala.
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Ondorioz, ohiko metodoen bitartez altuera baloratzea posible ez den kasu
horietan, zinta metrikoa metodo fidagarri, merke eta ez erasotzailetzat hartu
beharko litzateke, eta belaunerainoko altuera neurtzeko antropometroa ordezka
dezake.
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