
A bio-impedancia gyakorlati jelentősége az elhízásban, 
a tápláltsági állapot megítélésében, valamint a rendszeres sport-
aktivitásban konkrét elemzés alapján 
- Molnár Siegfried, PREMIUM HEALTH CONCEPTS Kft.



A BIOELEKTROMOS IMPEDANCIA ANALÍZIS (BIA)
- FEJLŐDÉS

A BIA alapelveit Brazier, Barnett és Horton már 1935/36-ban leírták.

A ma használt impedancia analízis alapkövét 1970-ben az amerikai Froscher 
Nyober fektette le.

1994 - A BIA működési területei, a hasznossága és a megbízhatósága a BIA 
konszenzus konferencia által lett elsőként definiálva és publikálva – 
a Nemzeti Egészségügyi Intézmény pártfogása alatt.
 
A BIA megbízhatóságát és érvényességét időközben több, mint 2000 tudo-
mányos tanulmány biztosította.



A BIOELEKTROMOS IMPEDANCIA ANALÍZIS (BIA – ALAPELV)

A testösszetétel meghatározásánál ismeretlen komponensek (a testkompar-
timentumok) a mérhető paraméterek (ellenállás) és matematikai képletek 
alapján lesznek számszerűsítve.

A zsírmérés fogalma elégtelen.



1. példa: Hölgy, 3 év paleo-diéta után



A BIA MÉRÉSI PARAMÉTEREI: IMPEDANCIA (Z)

A teljes ellenállás egy elektromos vezető a váltóárammal szemben, Ohm-ban (Ω)
mérjük. Az impedancia 2 részellenállásból áll össze:

A rezisztancia (R)          a teljes testvíz tisztán Ohmos ellenállása
A reaktancia (Xc)           kapacitív ellenállás a kondenzátoros sejtek által

Mindkét komponens meghatározása és megkülönböztetése a fázisszög meg-
határozása által lesz lehetséges.

A számítás alapja: Z² = R² + Xc²



A TEST KOMPARTIMENTUMAI BIA-MÉRÉSNÉL
A test szöveteivel és folyadékaival területekre van felosztva, amik részenként vannak elnevezve.

1. Térmodell 2. Térmodell 3. Térmodell
ECW-vel és ICW-vel
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2. példa: Férfi, cél: izomépítés



2. példa: Férfi, cél: izomépítés



2. példa: Férfi, cél: izomépítés



A SEJTMEMBRÁN, MINT IONGRADIENS AZ EXTRA- 
ÉS INTRACELLULÁRIS TÉRBEN
Ha a Na+- K+ pumpa megzavarodik (pl. a sejtek nem megfelelő energiaellátásánál) ion- és víz 
újraelosztás következik be az extra- és intracelluláris térben.

Na+- K+- Pumpa

Citoplazma

Intercelluláris tér

Nagy anionok:
fehérjék, foszfátok

K+

K+
K+ K+

Sejtmembrán

K+

C1-

Extracelluláris tér

Ioncsatorna

Na+ CL -

Na+ CL -

Na+ CL -

Na+

Na+ CL -

Na+ CL -

Na+ CL -

K+



A fázisszög csökkenését okozhatja:



Tanulmányok 1.



Tanulmányok 2.



Tanulmányok 3.





3. példa: Hölgy, anorexiás



4. példa: Hölgy, két hét koplalás után



TESTKOMPOZÍCIÓ AZ ÖREGEDÉSBEN

Metabolikus kockázatok

Zsíreloszlás a perifériától a központig
(viszcerális zsír)
• Zsírszövet kiterjedése

Teljesítőképesség

• Csonttömeg csökkenése
• TBW csökkenése
• Vázizom atrophia



5.példa: Hölgy, fogyni vágyó



5.példa: Hölgy, fogyni vágyó

Az első és utolsó mérés közötti százalákos változásai

Az utolsó és utolsó előtti mérés közötti százalákos változásai



5.példa: Hölgy, fogyni vágyó



5.példa: Hölgy, fogyni vágyó



Köszönöm a figyelmet!


