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BİYOELEKTRİK EMPEDANS ANALİZ (BIA) CİHAZININ DİYET POLİKLİNİĞİNDE 
KULLANIMI 
 
GİRİŞ: 
     Vücut bileşimini saptamak amacıyla bilimsel çalışmalar ve klinik takiplerde en sıklıkla 
kullanılan cihazlar biyoelektrik empedans analizi (BIA) cihazlarıdır. BIA cihazları, tek frekans 
olarak 1980’li yıllarda piyasaya sürülmüş ve kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar 
yağsız vücut kitlesi ve vücuttaki yağ yüzdesinin de saptanabileceğini göstermiştir. 
Multifrekans cihazlar 1991 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu cihazlar; taşınabilir, 
güvenilir, sonuçları tekrarlanabilir ve hızla elde edilebilir olmaları nedeniyle ve basit ve girişim 
gerektirmeyen bir teknikle uygulanması sebebiyle tercih edilmiştir. Şişmanlıkta ölçüt kilo 
değil, vücuttaki yağ ve kas arasındaki uyumdur. BIA cihazı  yağsız doku kitlesi ve yağın 
elektriksel geçirgenlik farkına dayalı bir analiz yöntemidir. Bu analizde kişilerin vücut yağ 
oranı ve kas miktarı, protein miktarı gibi bileşenleri belirlenir. Kişinin vücut yağ oranı; yaşa, 
boya, cinsiyete ve ağırlığa bağlı olarak farklı değerlerde olabilmektedir. Yağ dokusu dışında, 
vücut ağırlığı; kas, kemik ve su ağırlığından ibarettir. "Şişmanlık" durumunun saptanmasında 
ve sınıflandırılmasında, bahsedilen vücut bileşenlerinin analizi çok önemli bir yer tutar. 
AMAÇ: 
     Diyet polikliniğine zayıflamak için başvuran hastaların vücut kas-yağ oranı tespiti 
yapılarak, diyetisyenin ve hastanın vücut profili hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 
Hastanın diyet yaptığı süreçte gereksinimini karşılayacak şekilde beslenmesinin planlanması, 
ideal ağırlığa gelirken bunun yağ dokusu kaybı ile gerçekleşmesi ve ideal ağırlığa geldikten 
sonra  yapılan analizlerde görülmesidir. 
YÖNTEM:  
     Ülkemizde son yıllarda özel hastanelerde ve zayıflama  kliniklerinde kullanılan BIA cihazı 
hastanemizin diyet polikliniğinde kullanılmaktadır. Kilo vermek amacıyla diyet polikliniğine 
başvuran hastalarımızın, beslenme programları düzenlenmeden önce BIA cihazı ile ölçümleri 
yapılarak, hastaların kas ve yağ oranları tespit edilmektedir. Hastaların kontrolleri esnasında 
tekrar kas-yağ oranlarına bakılmış kilo verme sürecinde kas ve yağ oranlarındaki değişim 
belirlenmiş ve bu konuda hastalar bilgilendirilmiştir.  
SONUÇ: 
     Kilo vermek amacıyla diyet polikliniğine başvuran hastalarımızın kas-yağ analizleri 
yapılmış; kendi vücut profili hakkında bilgilendirilmiş, beslenmeleri buna göre düzenlenmiş ve 
sağlıklı kilo vermeleri sağlanmıştır. Bu şekilde hastaya verilen hizmet kalitesi ve hasta 
memnuniyeti arttırılmıştır. 2015 yılında kendi isteğiyle zayıflamak için diyet polikliniğine 
başvuran hasta sayısı 3745 iken 2016 yılında bu sayı 4387 olmuştur. Bu hastaların % 70’i 
ideal ağırlığına ulaşmış, % 12’si diyeti bırakmış, %18’i diyete uyum sağlayamamıştır. 
 
USE OF BIOELECTRIC IMPEDANCE ANALYSIS (BIA) DEVICE IN DIET CLİNİC 
 
 
INTRODUCTION: 
      Bioelectrical impedance analysis (BIA) devices are the most frequently used devices for 
scientific studies and clinical follow-up to detect body composition. BIA devices were put on 
the market in the 1980s as a single frequency and started to be used. Studies have shown 



that fat-free body mass and body fat percentage can be detected. Multifrekans devices have 
been used since 1991. These devices; Portable, reliable, because their results are 
reproducible and quickly obtainable, and because they are applied with a simple, non-
interference technique. The criterion for obesity is not weight, but the fit between fat and 
muscle. The BIA instrument is a method of analysis based on the difference in lean tissue 
mass and oil electrical permeability. In this analysis, the components of the body such as 
body fat percentage and muscle mass, protein amount are determined. Body fat percentage 
of the body; Age, color, sex, and weight. Except fat, body weight; Muscle, bone and water. In 
the detection and classification of the "obesity" situation, the analysis of the said body 
components is very important. 
 
 
 
GOAL: 
      It is to determine the body muscle-fat ratio of the patients who are applying to weaken the 
diet policlinic so that the dietitian and the patient have knowledge about the body profile. The 
plan to feed the patient in a way that meets the needs of the dietary process is to arrive at 
the ideal weight, which is achieved by loss of fat tissue, and is seen in the analysis after the 
weight has reached ideal weight. 
METHOD: 
      In our country, BIA device which is used in special hospitals and weight loss clinics in 
recent years is used in nutrition- diet clinic of our hospital. Patients who applied to the diet 
clinic for weight loss were measured by BIA instrument before the nutrition programs were 
arranged and the muscle and fat ratios of the patients were determined. During the control of 
the patients, changes in muscle and fat ratios were determined again in the weight loss 
process based on muscle-fat ratios, and patients were informed in this regard. 
 
RESULT: 
      Muscle-fat analyzes of our patients who applied to the diet polyclinic for weight loss were 
performed; They were informed about their own body profile, their nutrition was arranged 
accordingly and they were given healthy weight loss. In this way, the quality of service and 
patient satisfaction increased. In 2015, the number of patients who applied to the diet 
policlinic to weaken voluntarily was 3745, but this number was 4387 in 2016. 70% of these 
patients reached their ideal weight, 12% left the diet and 18% did not adapt. 
 
 
 
 


