
Vücut yapısı analizi
İlk analiz John Doe  

50 kHz' de ölçüm değerleri: R:

 

Ölçüm cihazı:

Uygulamayı yapan:

Ölçüm tarihi:

Adı-soyadı:

Cinsiyet:

Ölçüm-No:

Yaş:

Batın Çevresi:

20.3.2017 1

John Doe

erkek Doğum tarihi: 21.3.1963

Boy: 196 cm

Durum: sağlıklı

54 

 

Premiumbia 600

NİHAN YAKUT

430,00 43,00 5,71°XC: Faz Açı:

Ağırlık

BMI

Vücut Yağı

Vücut Yağı Yüzdesi

Toplam Vücut Suyu (TBW)

Yağsız vücut kütlesi (FFM)

Analiz Sonucu İdeal Değer Aralığı

87,00 kg

22,65 kg/m²

14,91 kg

17,10 %

52,77 litre

72,09 kg

ECM

BCM

ECM/BCM indeksi

Hücre Oranı

35,67 kg

36,42 kg

0,98

50,52 %

22,00 - 27,00 kg/m²

Beslenme indeksi

FFMI

WHtR

Bazal Metabolizma Hızı

Toplam enerji ihtiyacı

18,77

100,00

1877,49 kcal

2252,99 kcal

100 - 140

17,40 - 20,88 kg

20,00 - 24,00 %

41,76 - 54,81 litre

66,12 - 69,60 kg

27,84 - 42,63 kg

< 1

> 50 %

19,00 - 23,00

0,50 - 0,60

35,67

36,42

14,91

32,63

35,23

19,14

İdeal Değer Aralığı Ölçülen Değer

ECM

BCM

Vücut yağ oranı

ECM

BCM

Vücut yağ oranı
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İlk analiz John Doe  

Vücut yapısı analizi

Empedans
Empedans elektrik iletkenin dalgalı akıma karşı Ohm biriminde ölçümlenen (..) genel direncidir.
Empedans direnç ve reaktans kısmi dirençlerinden oluşur.

Direnç

Direnç (R) elektrolit içerikli vücut sıvısının ohm birimindeki saf direncidir. Gerilimle doğru orantılı ve toplam
vücut sıvısıyla ters orantılıdır (TBW).

Ölçülen Değer: 430,00

Reaktans

Reaktans (Xc) hücre zarlarının kapasitif etkisinden doğan kısmi direncidir. Hücre zarlarının miktarı hakkında
belirleyici rol oynar ve bu sayede metabolizmaya bağlı vücut hücre zarlarının belirlenmesinde bir ölçüttür.
Reaktans değer sağlıklı bir insanda direncin en az 10%' unu vermelidir.

Ölçülen Değer: 43,00

Faz açısı

Hücre çift katlı Lipo protein tabakasıyla dalgalı akım hücre zarları üzerinde elektrik ve gerilim maksimum
değer arasında zaman farkında neden olan kondansatör etkisi yaratır. Dalgalı akım sinüs şeklinde olduğundan
dolayı bu zaman farkı derece biriminde ifade edilir ve faz açısı olarak tanımlanır. Faz açısı hücre boyutuna,
hücre zarı geçirgenliği ve hücre içi ve dışı selüler alanlarındaki vücut sıvılarının dağılımına bağlıdır. 
Ayrıntılı bilgi faz açısı hakkındaki raporda verilmiştir.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

5,00 - 7,50°
5,71°

5,71

5,00 7,50

Beslenme indeksi

Beslenme indeksi (DI) reaktans ile direnç arasındaki ilişkiyi belirler ve vücut ve metabolizma hareketlerinin
besleme konumu hakkında bilgi verir.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

100,00 - 140,00
100,00

100,00

100,00 140,00

BMI

BMI vücut ağırlığının vücut büyüklüğü ile ilişkili uyumluluğu hakkında bilgi verir. Vücut yapısının ya da
beslenme durumunun değerlendirmesinin BMI üzerinden yapılması mümkün değildir. İlerleyen yaşlarda daha
yüksek BMI değerleri hedeflenir. Yapılacak bir ayrımda bu nedenle yaşın da dikkate alınması gerekir. 
Çocuklar: Yüzdelik olarak 25/75

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

22,00 - 27,00 kg/m²
22,65  kg/m²

22,65

22,00 27,00

Toplam vücut suyu (TBW)

Direnç üzerinden toplam vücut sıvısı net bir şekilde tespit edilir. Normal kilodaki bir yetişkinde TBW değeri
vücut ağırlığının 50,65%' i kadardır. Çok kaslı insanlarda TBW değeri hücre dışı sıvısı nedeniyle artar.  Yağ ve
kilo fazlalığı olan yetişkinlerde vücut sıvısı vücut ağırlığının 40% oranının altına düşebilir.
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Vücut yapısı analizi

TBW' nin yaklaşık 57%' si hücre içi alanda (ICW) ve yine 43% oranında da hücre dışında (ECW) bulunmaktadır. 
Vücut sıvı miktarı her şeyden önce kas kütlesi üzerinden belirlenir.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

41,76 - 54,81 litre
52,77 litre

52,77

41,76 54,81

Yağsız kütle (FFM)

Yağsız kütle, diğer adıyla yağ dışı vücut kütlesi ağırlıklı olarak kas sistemi, kemikler ve iç organlardan oluşur,
yani kas kütlesiyle denk düşünülmemelidir. Sağlıklı bir yetişkinde % 73 ‘lük sabit bir hidratasyon seviyesine
sahiptir. Patolojik hidratasyon seviyelerinde sonuç parametrelerinin farklılık gösteren hesaplamaları
görülebilir. Fizyolojik nedenlerle yağsız kütle vücut hücre kütlesinde (BCM) ve hücre dışı kütlelerde (ECM)
bölümlere ayrılır.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

66,12 - 69,60 kg
72,09 kg

72,09

66,12 69,60

Vücut hücre kütlesi (BCM)

Vücut hücre kütlesi oksijen tüketen, potasyum oranı zengin, glukoz oksitleyen hücrelerin toplamından
ibarettir. Metabolizma işinin büyük bir bölümünü yapar ve bu sayede bazal metabolizmayı belirler. BCM' ye ise
iskelet kas sistemi, açık kas sistemi, kalp kasları, iç organlar, gastrointestinal bölgne, kan, salgı bezleri ve
sinir sistemi dahildir. BCM' nin belirlenmesi beslenme durumunun ve malnütrüsyonun erken teşhisi açısından
zaruridir. BCM' nin elde edilmesi özellikle de kilo kaybında tüm beslenme tedavi türlerinin görevidir.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

27,84 - 42,63 kg
36,42 kg

36,42

27,84 42,63

Hücre dışı kütle (ECM)

Hücre dışı kütle yağsız kütlenin hücre bölümü olmayan kısmıdır.  Hücre dışı sıvı (Plazma, dokular arası ve
hücre sıvısı transferi, iskelet) ve bağ ve destek dokuların katı maddeleri olarak bölümlenir. Sağlıklı bir insanda
ECM daima BCM' den daha küçüktür ki ECM/BCM indeksi 1 birimden daha düşük olmalıdır. Dengesiz
beslenmenin ilk aşamalarında BCM' de bir düşüş ve aynı zamanda ECM' nin genişlemesi karakteristiktir. Vücut
ağırlığıyla yağsız kütle bu sırada sabit kalabilir. ECM' nin kısa vadeli değişiklikleri her zaman suya bağlıdır ki bu
yüzden hücre içi ve hücre dışı sıvı çok elzemdir. 

Ölçülen Değer: 35,67 kg

Vücut yağ oranı (BF)

BIA' da yağ kütlesi dolaylı olarak toplam vücut ağırlığı ve yağsız kütle arasındaki fark üzerinden hesaplanır.
Vücut yağının 0,9 g/cm3 değerinde bir yoğunluğu vardır. Bir kilogram vücut yağında yaklaşık 7700 kilo kalori
depolanır. Vücut yağı için İdeal Değer Aralığıler yaş, cinsiyet ve sportif faaliyetlere bağlıdır.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

17,40 - 20,88 kg
14,91 kg

14,91

17,40 20,88
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Önemli göstergeler

Karın bölgesi-boy-indeksi (WHtR- Waist to Height Ratio)

Herşeyden önce karın bölgesindeki yağların büyük bir bölümü sağlık açısından uygun olmayan yağ değerleri
(Kolesterol, trigliserit yağları), yüksek kan basıncı ve bozulan kan şekeri değerleri gibi risk faktörlerini de
beraberinde getirir. Yüksek orandaki karın yağlarından iltihaplar açığa çıkabilir ve iç organlar zarar görebilir.
Subkutan (deri altındaki yağlar) burada ağır basan bir faktör olmamakla birlikte burada daha ziyade iç
organlarla ilgili olan (organları çevreleyen yağlar) belirleyicidir.

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

0,50 - 0,60 
0,50 0,60

ECM/BCM indeksi

Faz açısının ve mutlak BCM değerinin yanı sıra ECM/BCM indeksi metabolizma ve beslenme durumunu
değerlendirmede önemli bir parametredir. Sağlıklı ve iyi beslenen bir insanda BCM daima ECM' den daha
büyüktür. Öyle ki indeks 1 ‘den daha küçüktür. Artan bir ECM/BCM indeksi aynı şekilde düşen faz açısında
olduğu gibi erken dönemde beslenme durumunun kötüleşmesiyle dikkat çeker. ECM ve BCM arasındaki
değişiklikler kilo değişikliği olmadan da ortaya çıkabilir. 

İdeal Değer Aralığı:
Ölçülen Değer:

< 1 
0,98 

0,98

0,00 1,00

Meta endeksi – Kapa endeksi
Meta endeksi, direncin BMI' ye (Vücut kütle endeksi) bölünmesiyle elde edilir ve doğrudan yağsız kütlenin su
ile elektrolit içeriğine bağlıdır. Su ve elektrolit kaybında Meta endeksi yükselir.
Kapa endeksi ise reaktansın BMI' ye bölünmesiyle elde edilir ve birim hacim başına hücre zarlarının miktarını
tanımlar. Böylece hücre içi su kaybında veya gerçek hücresel bir madde kaybında BCM' nin farklılaştırılmasına
yardımcı olur.

İdeal Değer Aralığı Meta:
Ölçülen Değer:

19,55 - 15,93 
18,98 

18,98

19,55 15,93

İdeal Değer Aralığı Kapa:
Ölçülen Değer:

2,20 - 3,60 
1,90 

1,90

2,20 3,60

ECW/ICW-ECW/ICW indeksi

TBW' nin yaklaşık 57% oranı hücre içi alanda (ICW), yaklaşık 43% oranı da hücre dışı alanda(ECW) bulunur.
Hücre içi sıvının miktarı her şeyden önce kas kütlesiyle belirlenir. Her iki bölmenin dengeli olması halinde
ECW/ICW indeksi 0,6 ile 0,8 arasında kalır. BCM' nin düştüğü katabol değişikliklerde indeksin artmasıyla
birlikte hücre dışında dengeleyici su depolama olabilir. 

İdeal Değer Aralığı ICW:
Ölçülen Değer ICW:

23,39 - 35,63 kg
29,30 kg

29,30

23,39 35,63

İdeal Değer Aralığı ECW:
Ölçülen Değer ECW:

14,62 - 24,12 kg
23,47 kg

23,47

14,62 24,12

ECW/ICW indeksi: 0,80
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BIA vektörü TBW/BCM:
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