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Analiza składu ciała czy wyliczenie BMI?     Co jest lepszym wskaźnikiem otyłości ? 

Część 2 

 

Analiza składu ciała wykonywana za pomocą metody bioimpedancji na analizatorze 

składu ciała In Body, uwzględnia rzeczywisty pomiar. Badanie stanowi wiarygodny, 

nieinwazyjny, bezpieczny i skuteczny sposób badania składu ciała u osób zdrowych                  

i cierpiących na różne choroby.  

Podczas analizy składu ciała możliwe jest jednoczesne sprawdzenie badanemu BMI, 

klasycznej metody diagnozy otyłości, procentowej tkanki tłuszczowej i wskaźnika talia-

biodro. Sporządza się indywidualny pomiar zawartości wody w organizmie, białka, substancji 

mineralnych, zawartości tkanki tłuszczowej, masę mięśni szkieletowych, ocenę segmentalnej  

beztłuszczowej masy ciała, segmentalnej tłuszczowej masy ciała, docelową masę ciała, 

podstawową przemianę materii. 

Ludzkie ciało składa się z czterech składników – całkowitej zawartości wody w 

organizmie, białka, substancji mineralnych i tłuszczu. Wskaźnik między nimi jest ściśle 

związany ze zdrowiem, różni się w zależności od płci, wieku oraz indywidualnych 

właściwości. Analiza składu ciała jest diagnozą ilościową składników ciała, która podaje 

podstawowe informacje na temat prawidłowej kondycji ciała. Jest bardzo ważna w medycynie 

zapobiegawczej, gdyż stanowi podstawę odpowiedniej aktywności fizycznej i dietetycznej dla 

poprawy stylu życia i codziennych nawyków. Analiza składu ciała bada Twoje ciało pod 

skórą. Sama masa ciała nie jest wyraźnym wskaźnikiem dobrego zdrowia, ponieważ nie 

rozróżnia ile kilogramów stanowią tłuszcze a ile beztłuszczowa masa ciała. Dlatego ważny 

jest Twój skład ciała, a nie masa ciała, a wyważony stosunek ich składników jest krytycznym 

wskaźnikiem dla zdrowia. 

 

Jak wygląda takie badanie? 

Pacjent staje na wadze, która zawiera elektrody. Następnie wysyłane są do organizmu słabe 

impulsy prądu (jego natężenie to zwykle 0,8–1 mA, w związku z tym jest praktycznie 

nieodczuwalny).  

Następnie mierzy się impedancję, czyli oporność tkanek organizmu na prąd. Przez tkankę 

mięśniową i inne, które zwierają spore ilości wody, impulsy elektryczne przechodzą bez 
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problemów. Natomiast tkanka tłuszczowa wykazuje opór, ponieważ zawiera wodę w 

niewielkich ilościach. 

Urządzenie mierzące bioimpedancję współpracuje z odpowiednim programem 

komputerowym, który wykonuje wszystkie obliczenia. 

Analiza bio-impedancji ciała opiera się na zasadzie, która mówi, że tkanka mięśniowa, kości             

i woda, przewodzą elektryczność znacznie lepiej niż tkanka tłuszczowa, która ma dużo mniej 

wody niż one. Podczas badania przez ciało przepływa prąd o niskim natężeniu. Tłuszcz stawia 

większy opór niż mięśnie czy kości i łatwo można go odróżnić od nich.  

 

Na czym polega bioimpedancja i dlaczego takie pomiary są bardzo wiarygodne  

Analiza impedancji bioelektrycznej jest metodą ilościowego pomiaru składu ciała, poprzez 

wprowadzenie prądu elektrycznego przez ludzkie ciało. Impedancja może być wyliczona na 

podstawie pomiaru prądu i napięcia wyrażonego zgodnie z prawem Ohma. Opiera się na 

wykorzystaniu wiedzy o ludzkim ciele, które składa się z przewodników i nieprzewodników. 

Ogólnie 50 – 70 % ciała ludzkiego składa się z wody, która pełni funkcję przewodnika, 

podczas gdy tkanka tłuszczowa – nieprzewodnika. Zawartość wody w organizmie, 

elektrolitów, najpierw jest mierzona wartością impedancji. Następnie za pomocą zawartości 

wody w organizmie otrzymamy wartość beztłuszczowej masy ciała. Masa tłuszczowa jest 

określona poprzez bezpośredni pomiar lub odjęcie beztłuszczowej masy ciała do podanej 

masy ciała.  

Bioimpedancja elektryczna - normy 

 tkanka tłuszczowa - u kobiet powinna stanowić 15-25 proc. masy ciała, natomiast u 

mężczyzn 10-20 proc. masy ciała (są to szacunkowe wartości, należy je dokładniej 

określić, biorąc pod uwagę m.in. wiek). Jeśli u kobiet tkanka tłuszczowa stanowi 

więcej niż 30 proc. masy ciała, u mężczyzn – powyżej 25 proc., wówczas diagnozuje 

się nadwagę lub otyłość.   

 tkanka mięśniowa - masa mięśniowa stanowi średnio 30 proc. masy ciała, jednak nie 

ma jednoznacznie określonych norm, dostosowywuje się je do stopnia aktywności 

fizycznej 

 zawartość wody w organizmie - ciało kobiety prawidłowo składa się z około 55 proc. 

wody. Natomiast w  organizmie mężczyzny stanowi ona średnio 60 proc. masy ciała  
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 masa kostna - stanowi 12-13,5 proc. masy ciała dorosłego człowieka  

Bioimpedancja elektryczna pozwala także na zbadanie zawartości tkanki wisceralnej 

(trzewnej) - tkanki tłuszczowej, która gromadzi się w jamie brzusznej. Jej nadmiar zwiększa 

ryzyko rozwoju takich chorób, jak cukrzyca typu 2 i inne zaburzenia metaboliczne czy 

choroby naczyniowo-sercowe (w tym nadciśnienie tętnicze, podwyższenie poziomu 

cholesterolu i/lub trójglicerydów ). W związku z tym BIA może stanowić bazę dla 

zapobiegania i leczenia tych chorób cywilizacyjnych. Metoda BIA daje nam bardzo ważną 

informację - o proporcji mięśni do tłuszczu. 

Zawartość wody w organizmie jest uwarunkowana różnymi czynnikami  U kobiet ściśle 

wiąże się       z cyklem miesiączkowym. I w takiej sytuacji jest to fizjologiczne zjawisko. W 

przypadku gdy pojawia się bez związku z powyższym, może świadczyć np. o zaburzeniach w 

funkcjonowaniu nerek lub nieprawidłowych nawykach żywieniowych: spożywania prostych 

węglowodanów, alkoholu czy środków przeciwbólowych w porze wieczornej. Pojawiają się 

obrzęki rąk, nóg, twarzy. 

Podczas badania mierzona jest także masa kostna, dzięki czemu można wykryć zmiany                             

w mineralizacji kości, a tym samym określić ryzyko wystąpienia osteoporozy. 

 

Najczęstsze pytania: 

Czy muszę się rozbierać do badania? 

Do przeprowadzenia badania konieczny jest kontakt urządzenia bezpośrednio ze skórą. 

Natomiast „rozbieranie się” dotyczy tylko stóp. Badamy się w ubraniu natomiast skarpetki 

czy rajstopy muszą zostać zdjęte by wynik mógł być odczytany. 

Kto nie powinien się badać w ten sposób? 

Osoby ze stymulatorem serca lub innym wewnętrznym elektronicznym urządzeniem 

medycznym oraz z metalowymi implantami nie powinny korzystać z analizatora składu ciała. 

Kobiety w ciąży również nie mogą podejść do analizy. 

Co otrzymuję po badaniu? 

Otrzymujesz wydruk z wagi z dokładną analizą Twojego ciała „od wewnątrz”.  
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Czy ta metoda jest bezpieczna dla mojego organizmu? 

Bioimpedancja elektryczna jest bezpieczna dla organizmu - prąd nie powoduje podrażnienia 

nerwów ani mięśnia sercowego. Do tej pory nie odnotowano żadnych działań niepożądanych 

związanych           z analizą składu ciała metodą BIA 

Czy dodatki (biżuteria, pierścionki, itp.) lub inne metalowe „gadżety” mogą zmienić 

wynik? 

W miarę możliwości dobrze jest zdjąć przed badaniem wszelkie dodatki, biżuterię to 

zwiększy prawidłowość wyników. 

Jak muszę się przygotować do badania? 

Idealnie dla pomiarów jest spełniać określone kryteria ponieważ zwiększamy 

rzetelność otrzymanych wyników. Najlepiej jest kiedy : 

- masz pusty pęcherz 

- jesteś około 2 godziny po ostatnim posiłku 

- jesteś wypróżniony 

- nie pij dużej ilości płynów do godziny przed badaniem (kilka łyków nie zmieni wyników ale 

szklanka wody już może to zrobić) 

- nie pij alkoholu przez ok 48 godzin 

- zdejmuj ciężkie ubrania i akcesoria, wyciągaj z kieszeni klucze, telefony 

- nie ćwicz, nie wykonuj masażu ciała przed pomiarem (musisz wtedy zachować 

kilkugodzinny odstęp) 

- nie zrywaj się i nie przesilaj się bezpośrednio przed pomiarem 

- poinformuj o przyjmowanych lekach, np. moczopędnych – mogą zmieniać wyniki pomiaru 

- nie badamy się w trakcie miesiączki ani też w okresie 2-3 dni przed i po (wtedy 

przekładamy wizytę (bo pomiar nie będzie adekwatny do rzeczywistości) 

- nie smaruj kremem stóp przez ok 12 godzin 

 

 


