Vyšetrenie zloženia tela použitím objektívneho merania
(systém InBody)
Prístroj InBody využíva technológiu DSM-BIA (priama segmentálna
multifrekvenčná frekvenčná bioelektrická impedančná analýza). Ide o vylepšenú
technológiu bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA), ktorá spočíva v rozdielnom
šírení elektrického prúdu v rôznych biologických štruktúrach (svalové tkanivo
je vďaka vysokému obsahu dobrý vodič, tukové tkanivo je naopak izolátor).
Na rozdiel od klasickej technológie BIA, prístroj InBody využíva metódu
multifrekvenčnej analýzy, t.j. 3 rôzne frekvencie elektrického prúdu – 5, 50
a 250 kHz (obr. 1). Vďaka tomu možno odlíšiť napr. vnútrobunkovú od
mimobunkovej vody, pretože prúdy s vyššou intenzitou (s ktorými pracuje DSMBIA) prechádzajú aj cez bunkové membrány. Ďalšou výhodou je štvorpólová 8
bodová dotyková elektróda, ktorá je poskytuje presnejšie vyhodnotenie u ľudí
s rôznym typom postavy.
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Materiál
Prístroj InBody J10 (BIOSPACE)
Metodika
Vyšetrovaný sa postaví chrbtom k stojanu a bosými chodidlami na elektródy tak, aby bol
predný pól elektródy v kontakte s prednou stranou chodidla a druhý so zadnou stranou
chodidla. Pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov je zásadné správne držanie tela, t.j. voľný
vzpriamený postoj s rukami trochu odtiahnutými od tela a rozkročenými nohami (obr. 2).
Vyšetrovaný rukami uchopí obe sondy. Dlane, prsty a chodidlá sú najväčšou možnou plochou
v kontakte s elektródami. Po zadaní výšky, veku a pohlavia vyzveme vyšetrovaného, aby
zostal nehybne stáť. Analýza prostredníctvom prístroja InBody je veľmi krátka (niekoľko
sekúnd).

Výsledky obsahujú okrem základných parametrov, ako sú výška a hmotnosť, aj informácie
o zložení tela, ako napr. množstvo intracelulárnej a extracelulárnej vody, obsah bielkovín,
minerálov, hmotnosť a percento telesného tuku, zastúpenie viscerálneho tuku,
kostrového/nekostrového svalstva a ich proporcionálne rozloženie (pravá/ľavá ruka,
pravá/ľavá noha, trup), BMI (body mass index), WHR (waist-hip ratio) atď. spolu
s fyziologickými normami.
Súčasťou merania pomocou prístroja InBody, sú aj vyhodnotenia a prognózy založené na
výsledkoch analýzy, ktoré sa týkajú napr. bunkovej hmoty, mineralizácie kostí, retencie vody,
bazálneho metabolizmu, diagnózy obezity, skóre telesnej zdatnosti a možnosti cvičebného
plánu.
Analýza pomocou prístroja InBody je veľmi komplexná a rozsiahla. Výstupom je grafický
protokol podrobných výsledkov analýzy zloženia tela s celkovým vyhodnotením aktuálneho
fyzického stavu vyšetrovaného (obr. 3). Podrobnejšie informácie o zložení tela z rôznych
aspektov sa ukladajú do databázy v počítači pripojenom k prístroju InBody.
Protokol
Zapíšte výsledky z analýzy celkového zloženia tela použitím prístroja InBody.

Obr. 3 Výsledkový protokol analýzy zloženia tela použitím InBody

