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ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ 

ΜΑ- 801 (Charder, Taiwan) 

 

Η αξιολόγηση της σύστασης σώματος τόσο στους ενηλίκους όσο και στους 

ανηλίκους είναι σημαντική τόσο για το προσδιορισμό της κατανομής της άλιπης και της 

λιπώδους μάζας όσο και για τον έλεγχο της ανακατανομής αυτών με την πάροδο των 

ετών. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαιτέρως σημαντική και για τους αθλητές, μιας και η 

μεγιστοποίηση της απόδοσής τους μπορεί να επηρεασθεί από τη σύσταση σώματός τους 

(Esco et al., 2018; Sporis, Jukic, Bok, Vuleta, & Harasin, 2011). Μια από τις μεθόδους 

αναφοράς αξιολόγησης σύστασης σώματος είναι η διπλή απορροφησιομετρία ακτίνων Χ 

(DXA). Ωστόσο, έχει υψηλό κόστος, η συσκευή μέτρησης δεν είναι μεταφερόμενη, δεν 

διαφοροποιεί την κατανομή του λίπους (υποδόρια, ενδοσπλαχνικά, ενδομυϊκά) και 

απαιτούνται εξειδικευμένες ικανότητες του εξεταστή. (Ceniccola et al., 2019; Esco et al., 

2018). 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος έμμεσου προσδιορισμού της σύστασης σώματος 

είναι η βιοηλεκτρική εμπέδηση, η οποία βασίζεται στην αντίσταση που δέχεται το 

ηλεκτρικό ρεύμα, που στέλνει η συσκευή, από τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος. 

Στις σύγχρονες συσκευές βιοηλεκτρικής εμπέδησης το σώμα χωρίζεται σε 5 κυλίνδρους 

(τον κορμό, δεξί κι αριστερό χέρι και δεξί αριστερό πόδι), η ελεύθερη λίπους μάζα 

σώματος περιλαμβάνει το σύνολο του νερού και των ηλεκτρολυτών, ενώ συμβατικά 

αγώγιμο μήκος θεωρείται όλο το ύψος του ατόμου και σταθερή η ενυδάτωσή του. Ακόμη 

μεταβλητές όπως η phase angle και η απεικόνιση του Bioelectrival Impedance Vector 

Analysis (BIVA) προσδίδουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά το βαθμό λειτουργικότητας 

των μυϊκών κυττάρων και την ποιότητα του μυϊκού ιστού. Τα πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου είναι η δυνατότητα μεταφοράς της συσκευής, το χαμηλό κόστος, η ταχύτητα 

μέτρησης, είναι απλή, ασφαλής και μη επεμβατική μέθοδος. Αλλά απαιτεί την εφαρμογή 

συγκεκριμένων εξισώσεων για κάθε πληθυσμό κι έχει την προϋπόθεση ότι η ελεύθερη 

λίπους μάζα είναι ενυδατωμένη στο 73% (Ceniccola et al., 2019). 

Στο Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης πραγματοποιείται μελέτης σκοπός της οποίας είναι η αξιολόγηση της 

εγκυρότητας (σύγκριση με το Lunar DPX NT, General Electric) του πολυσυχνοτικού 

οργάνου Βιοηλεκτρικής εμπέδησης ΜΑ-801(Charder Taiwan) σε ελληνικό πληθυσμό 

ενηλίκων και παιδιών. Στη μελέτη θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1000 άτομα 

διαφόρων ηλικιών (6-75 ετών), που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, σε μη 



οργανωμένα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, άτομα αυξημένου σωματικού 

βάρους κα. Ήδη έχουν αξιολογηθεί περισσότερα από 600 άτομα όλων των κατηγοριών.  

 

Η μελέτη πραγματοποιείται μετά τη δωρεά του ΜΑ801 από την εταιρεία Ιωάννης 

Π. Γαλάνης & Σια Ε.Ε. «Science Technologies» (Δ.Π.Θ./ΣΥΓΚ/52246/2159) και τη 

σύναψη σύμβασης ερευνητικού έργου (απόφαση 39680 της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης ΔΠΘ). Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Έρευνας 

του Δ.Π.Θ. (ΔΠΘ/ΕΗΔΕ/62808/581).  

 

Με τιμή 

 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ 
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