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INNLEDNING 
 

Kvantitativt sett er vann den viktigste bestanddelen i menneskets organisme: Det utgjør faktisk 

omtrent 60 % av vekten til en voksen person. Denne prosentandelen er høyere i barndommen, 

(omtrent 77 % av kroppsvekten ved fødselen), reduseres gradvis med alderen.  

Hos en voksen fordeles 67 % av total kroppsvæske (ATC) inni selve cellene, hvor det erstatter den 

intracellulære væsken (LIC). I fysiologiske tilstander er LIC indikasjon på kroppens cellemasse. 

Mengden intracellulært vann er sterkt forbundet med cellemassen som er metabolsk aktiv i en 

organisme. Denne parameteren avspeiler derfor utviklingen og forøkelsen av kroppens cellemasse. 

De resterende 33 % ligger utenfor cellene, og utgjør den intracellulære væsken (LRC). Denne består 

av interstitiell væske (23 %), plasma (7 %), lymfe (2 %) transcellulær væske (1 %). Væskebalansen 

avhenger av at likevekten mellom vannvolumet ved inngangen og ved utgangen av organismen 

opprettholdes. Denne likevekten reguleres av hypotalamus i hjernen (tørste-senter), som regulerer 

mengden vann som skal inntas, og av et antidiuretisk hormon (ADH), som øker oppsamlingen av vann 

i nyrene. Reguleringen av LIC-volumet avhenger delvis av reguleringen plasmaosmolariteten, og 

omfatter direkte væskebalansen.  

I tillegg til vann som inntas ved inntak av mat (500 - 700 ml) og drikke (800 - 1500 ml), som 

absorberes i tarmen, må det også tas hensyn til metabolsk vann (ca 350 ml/dag) som produseres av 

cellerespirasjonen. Her må det tas hensyn til at oksideringen av 1 g protein produserer 0,39 g vann, 

oksideringen av 1 g amid 0,56 g vann, og oksideringen av 1 g fett 1,07 g vann. Det karbohydratenes 

metabolisme som i størst grad bidrar til produksjonen av metabolsk vann siden de er den viktigste 

energikilden til næring. Tap av fysiologisk vann fra organismen skyldes først og fremst respirasjon og 

transpirasjon (ca 1250 ml/dag), og urin (800-1500 ml/dag) og avføring (100-150 ml/dag). Store 

væsketap kan også oppstå ved svetting, oppkast og diaré. Ved vanlige fysiologiske tilstander og ved 

hvile, og med en omgivelsestemperatur på 18-20 °C, er væsketapet lavere enn 1 ml/min. Ved fysisk 

aktivitet og økt omgivelsestemperatur kan disse væsketapene komme opp i 14-17 ml/min., som følge 

av transpirasjon og svette. 
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VANNBEHOV UNDER SPORTSLIG AKTIVITET 
 
 
Vannbehovet varierer mye fra person til person, og avhenger av diettens sammensetning, klimaet og 

fysisk aktivitet. Under fysiologiske tilstander er daglig turnover med vann 15 % av kroppsvæsken i 

løpet av de første levemånedene, og 6-10 % av kroppsvæsken til en voksen. Hos en voksen vil et 

daglig inntak av vann tilsvarende 1 ml per forbrent kcal rette opp fordampning av væske fra huden 

gjennom lungene og huden (som varierer i henhold til temperatur, høyde og luftfuktighet) og 

opprettholde en belastning av tilsetninger som nyrene tåler (denne belastningen varierer i henhold til 

diettens sammensetning, og spesielt av proteininnholdet). Men siden det finnes en stor forskjell knyttet 

til fysisk aktivitet, svetting og tilsetninger, kan inntaket økes til 1,5 ml/kcal. Under fysisk aktivitet øker 

tapet av vann og mineraler med produksjonen av svette, og kan nå høye verdier under ugunstige 

klimatiske forhold og intens muskelbelastning. Dehydrering kan forårsake en reduksjon av 

kardiovaskulær funksjon, reduksjon av plasmavolum med påfølgende endring i nyrefunksjonen. 

Normal hydratasjon er altså en grunnleggende betingelse for sportslige prestasjoner. Et væsketap på 

bare 1 % av kroppsvekten kan påvirke fysisk ytelse, mens et tap på 2,5 % av kroppsvekten kan 

redusere den sportslige prestasjonen med 35 %. I og med at det ikke er mulig å hindre tap av væsker 

og mineraler via svette, er det nødvendig å sørge for riktig væsketilførsel, som kun er mulig dersom 

vanntapet erstattes i sin helhet under og etter treningsøkten.  

De fleste idrettsutøvere vet hvor viktig det er å innta væske og hvilke fordeler man oppnår ved riktig 

væskebalanse i kroppen. I tillegg viser omfattende undersøkelser at utilstrekkelig væsketilførsel under 

trening og sportslige aktiviteter raskt fører til dårligere prestasjon og øker risikoen for varme 

sykdommer. 

Det er mulig å foreta en riktig vurdering av vanninnholdet i kroppen og fordelingen av kroppsvæsker i 

intracellulære og ekstracellulære rom, ved å analysere kroppens bioimpedanser. Nexus -fibret er et 

spesielt fiber som er fremstilt av platina, titan og aluminium. Det er påvist hvordan fibret sender ut flere 

infrarøde stråler enn et vanlig stoff av bomull eller polyester, og evnen til å fordampe vannet er også 

større. 

Nexus påvirker egenskapene til vann og vannbaserte væsker, og bedrer kroppens funksjoner. Dette 

gjelder både væske som inntas mot tørsten og vannet i kroppsvevene (som består av 65-70 % vann).  

Laboratorietester har vist at Nexus -fibret påvirker både vannmolekylenes fysiske egenskaper og 

mekaniske karakteristikker. Dette fremmer organismens absorbering av vann (bedre vanntilførsel), og 

øker samtidig kroppsvæskenes gjennomstrømning, som igjen forbedrer næringsstoffenes 

transporteringsevne og fjerner slagg. 

Formålet mede denne undersøkelsen er å sammenligne virkningen Nexus har på dehydrering i forhold 

til klær i polyester. 
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UNDERSØKELSESBAKGRUNN OG METODER 
 
 
Undersøkelsen omfattet 11 basketballspillere (gjennomsnittsalder 21,5 år, gjennomsnittlig høyde 

179,5 cm), delt inn i to grupper: A (6 idrettsutøvere), B (5 idrettsutøvere). Utøverne ble fulgt under to 

påfølgende treningsøkter. Under første økt hadde gruppe A på seg treningstøy med Nexus, og under 

andre økt hadde de på seg tøy i polyester.  Gruppe B hadde på seg tøy av polyester under første 

treningsøkt, og tøy med Nexus under andre økt. Alle idrettsutøverne måtte ha på seg det treningstøyet 

de hadde fått utdelt allerede fra kvelden før treningen.  Både første dag (mandag) og andre dag 

(onsdag) trente utøverne like lenge (90 minutter) og like intenst.  

Alle kvinnene var konkurranseutøvere som i flere år hadde spilt mesterskap på nasjonalt nivå 

(italiensk  Basket Femminile A2), hadde ingen sykdommer og hadde sagt seg enige i å delta i 

undersøkelsen. Hjertefrekvensen til hver idrettsutøver ble målt med Polar telemetrisk 

hjertefrekvensmåler), og de gikk gjennom en segmentell analyse med impedansemeter, Human Plus 

II under to forskjellige forhold: 

 

1) Ved hvile minst 3 timer etter siste måltid og inntak av drikke (1 time før treningsøkten)  

2) 1 time etter trening etter at idrettsutøverne inntok 500 ml vann.  

 

 

Temperatur og luftfuktighet måles med et utstyr som heter Oregon Scientific (temperatur 20 C° og 

luftfuktighet på 56 % under begge treningsøktene.).  

For målingene med impedansemeteret ble det brukt et impedansemeter som heter Human Plus II fra 

Dietosystem.  

For overvåking av hjertefrekvensen hos samtlige idrettsutøvere ble det brukt et Polar 

hjertefrekvensmeter med direkte overføring av de telemetriske dataene, som ble lagret i og analysert 

med programvare. Undersøkelsen har først og fremst fokusert på idrettsutøvernes vanntilførsel, dvs. 

TBW-verdiene (total kroppsvæske), ICW-verdiene (intracellulær væske), ECW-verdiene 

(ekstracellulær væske).  
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RESULTATER 
 

Tabell 1a: Idrettsutøvere med idrettstøy av polyester (p = før trening; d = etter trening) 
                                     Atlet 1         Atlet 2             Atlet 3             Atlet 4            Atlet 5          Atlet6         
Vekt før 76.4 63.5 64.1 67.9 82.6 67.5 
Vekt etter 74.8 62.1 62.5 66.6 80.9 65.9 
∆ Vekt gj.snitt -1.6 -1.4 -1.6 -1.3 -1.7 -1.4 
TBW før 41.23 35.61 38.03 39.04 50.49 40.35 
TBW etter 39.95 34.36 36.86 37.95 49.22 39.20 
∆TBW gj.snitt -1.28 -1.25 -1.17 -1.09 -1.27 -1.15 
ICW før 22.95 21.76 22.43 23.76 27.47 22.92 
ICW etter 22.41 21.17 21.92 23.43 26.64 22.34 
∆ ICW gj.snitt -0.54 -0.59 -0.51 -0.33 -0.83 -0.58 
ECW før 18.28 13.85 15.6 15.28 23.02 17.43 
ECW etter 17.34 13.19 14.94 14.52 22.58 16.86 
∆ ECW (gj.snitt) -0.75 -0.66 -0.66 -0.76 -0.44 -0.57 
 

Tabell 1b: Idrettsutøvere med idrettstøy av polyester 
                                   Atlet 7          Atlet 8            Atlet 9         Atlet 10           Atlet 11          Gj.snitt 
Vekt før 60.3 64.9 64.9 96.1 61.7 69.98 
Vekt etter 58.7 64.3 64.0 94.8 60.7 68.67 
∆ Peso gj.snitt -1.6 -0.6 -0.9 -1,3 -1 -1.31 
TBW før 35.39 36.66 37.54 46.33 34.68 39.58 
TBW etter 34.17 36.18 36.87 45.31 33.94 38.55 
∆TBW gj.snitt -1.22 -0.48 -0.67 -1.02 -0.74 -1.03 
ICW før 21.65 22.01 22.21 24.19 22.97 23.12 
ICW etter 20.79 21.78 21.87 23.53 22.46 22.58 
∆ ICW gj.snitt -0.86 -0.23 -0.34 -0.66 -0.51 -0.54 
ECW før 13.74 14.65 15.33 22.14 11.71 16.45 
ECW etter 13.38 14.40 15.00 21.78 11.48 15.96 
∆ ECW (gj.snitt) -0.36 -0.25 -0.33 -0.36 -0.23 -0.49 
 

Tabell 2a: Idrettsutøvere med Nexus treningstøy 
                                   Atlet 1            Atlet 2         Atlet 3            Atlet 4             Atlet 5          Atlet 6  
Vekt før 76 63.6 63 67.7 82.5 67.1 
Vekt etter 74.7 62.1 61.9 66.4 80.8 66.1 
∆ Peso gj.snitt -1.3 -1.5 -1.1 -1.3 -1.7 -1 
TBW før 40.70 35.71 37.44 38.84 50.53 40.29 
TBW etter 39.60 34.39 36.51 37.66 49.14 39.76 
∆TBW gj.snitt -1.1 -1.32 -0.93 -1.18 -1.39 -0.53 
ICW før 22.69 21.89 23.55 23.96 27.54 22.10 
ICW etter 22.26 21.38 23.07 23.52 26.78 21.87 
∆ ICW gj.snitt -0.43 -0.51 -0.48 -0.44 -0.76 -0.23 
ECW før 18.09 13.82 13.89 14.88 23.13 18.19 
ECW etter 17.34 13.01 13.44 14.14 22.36 17.89 
∆ ECW (gj.snitt) -0.75 -0.81 -0.45 -0.74 -0.77 -0.30 
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Tabell 2b: Idrettsutøvere med Nexus treningstøy 
                               Atlet 7          Atlet 8           Atlet 9           Atlet 10          Atlet 11           Gj.snitt 

Vekt før 60.1 64.1 64.8 96.5 61.7 69.74 
Vekt etter 58.4 63.4 63.9 95.2 60.6 68.50 

∆ Vekt gj.snitt -1.7 -0.7 -0.9 -1,3 -1.1 -1.24 
TBW før 35.62 36.29 37.63 46.68 35.21 39.54 

TBW etter 34.31 35.87 36.89 45.56 34.38 38.55 
∆TBW gj.snitt -1.31 -0.42 -0.74 -1.12 -0.83 -0.99 

ICW før 21.87 21.94 22.08 24.33 23.09 23.18 
ICW etter 20.92 21.76 21.82 23.74 22.64 22.70 

∆ ICW gj.snitt -0.95 -0.18 -0.26 -0.59 -0.45 -0.48 
ECW før 13.75 14.35 15.55 22.35 12.12 16.37 

ECW etter 13.39 14.11 15.07 21.82 11.74 15.84 
∆ ECW 
(gj.snitt) 

-0.36 -0.24 -0.48 -0.53 -0.38 -0.53 

 
 

Tabell 3: Sammenligning  ∆ treningstøy polyester (a); treningstøy Nexus (n) 
                         Atlet 1      Atlet 2        Atlet 3       Atlet 4     Atlet 5     Atlet 6     Atlet 7    Atlet 8  
∆ Vekt a  -1.6 -1.4 -1.6 -1.3 -1.7 -1.4 -1.6 -0.6 
∆ Vekt n  -1.3 -1.5 -1.1 -1.3 -1.7 -1 -1.7 -0.7 
∆ Vekt (a-n)  -0.3 +0.1 -0.5 0 0 -0.4 +0.1 +0.1 
∆ TBW a  -1.28 -1.25 -1.17 -1.09 -1.27 -1.15 -1.22 -0.48 
∆ TBW n  -1.1 -1.32 -0.93 -1.18 -1.39 -0.53 -1.31 -0.42 
∆ ICW a  -0.54 -0.59 -0.51 -0.33 -0.83 -0.58 -0.86 -0.23 
∆ ICW n  -0.95 -0.18 -0.26 -0.59 -0.45 -0.48 -0.95 -0.18 
∆ ECW a  -0.75 -0.66 -0.66 -0.76 -0.44 -0.57 -0.36 -0.25 
∆ ECW n  -0.75 -0.81 -0.45 -0.74 -0.77 -0.30 -0.36 -0.24 

 
 
 

                          Atlet 9            Atlet 10           Atlet 11         Gj.snitt 
∆ Vekt a  -0.9 -1,3 -1 -1.31 
∆ Vekt n  -0.9 -1,3 -1.1 -1.24 
∆ Vekt (a-n)  0 0 +0.1 0.07 
∆ TBW a  -0.67 -1.02 -0.74 -1.03 
∆ TBW n  -0.74 -1.12 -0.83 -0.99 
∆ ICW a  -0.34 -0.66 -0.51 -0.54 
∆ ICW n  -0.26 -0.59 -0.45 -0.48 
∆ ECW a  -0.33 -0.36 -0.23 -0.49 
∆ ECW n  -0.48 -0.53 -0.38 -0.53 

 
 
Forskjellene mellom de to gruppene er minimale, selv om idrettsutøverne som hadde på seg Nexus 

viste et lavere vekttap på gjennomsnittlig 0,07 kg, og spesielt et lavere tap av ICW, (total 

kroppsvæske) på gjennomsnittlig ca 0,06 liter. 
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ANALYSE AV HJERTEFREKVENSER 
 

Idrettsutøverne ble kontrollert med Polar telemetrisk hjertefrekvensmåler, og hjertehjertefrekvensen til 

enkelt utøver ble registrert under hele treningsøkten. I løpet av hjertefrekvensanalysen ble kun tatt 

hensyn til frekvensene som ble registrert i løpet av de aktive fasene av treningen, mens frekvensene 

registrert under hvileperiodene ble ekskludert.  

De registrerte verdiene er angitt under: 

NEXUS gjennomsnitt 160,7 bpm (slag per minutt) standarddeviasjon 10,0 bpm  

PLACEBO gjennomsnitt 162,1 bpm standarddeviasjon 8,9 bpm  

Både for hele treningsøkten og for hver enkel registrering av hjertefrekvensen hos hver idrettsutøver 

ble det observert en statistisk signifikans på p<0,01  

Dataene er spesielt interessante når vi ser på forskjellen mellom gjennomsnittlig hjertefrekvens blant 

hele utvalget fra treningsøkten mandag og økten på onsdag, som er lavere enn den mellom NEXUS 

og PLACEBO:  

Første treningsøkt (mandag): gjennomsnott 161,1 bpm standarddeviasjon st 9,6 bpm  

Andre treningsøkt (onsdag): gjennomsnitt 161,7 bpm standarddeviasjon 9,3 bpm 

 

Delta = Endringer  
Peso = vekt 
Poli. = polyester  
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                    LUN = MANDAG    MER = ONSDAG 
 
 
Det er også verdt å merke seg at standarddeviasjonen når kvinnene hadde på seg NEXUS var høyere 

enn når de brukte PLACEBO. Hvis vi ser bort fra den laveste gjennomsnittlige hjertefrekvensen, som 

er fysisk arbeid som ikke kontrolleres som avstand og tid, kan vi anta at det er mulig å opprettholde 

høyere hjertefrekvenser under veldig intense faser, og å gjenvinne formen raskere i faser med 

gjennomsnittlig lav intensitet.  

Den andre analysen som ble foretatt gjelder tidtaking under “konkurransesonen” for basket, i 4 

prosentområder av maks hjertefrekvens som varierer fra 80 % til 100 %, med følgende skjema: 

 

A ≥ 95 % FCMAX (maks. hjertefrekvens) 

B 90-94 % FCMAX  

C 85-89 % FCMAX  

D 80-84 % FCMAX  

 

I dette tilfellet ser vi at de som hadde på seg Nexus hele tiden er i “sone” 65,4 % av total monitorert 

treningstid, mens de med placebo i 69,5 %. Det er interessant å se at hvis man i A har på seg Nexus, 

holder man ut i lengre tid, med placebo holder man ut lengre i de andre fasene med lavere intensitet. 

Fremdriften, i samsvar med den høyeste standarddeviasjonen med Nexus i foregående analyse, viser 

at utøverne (med Nexus) kan, om nødvendig, arbeide meget intensivt i lengre tid, og i løpet av mindre 

intense faser komme seg raskere. Hvis vi bruker formelen for å beregne treningsøktens 

intensitetskoeffisient, som går fra 4 til 1 fra a til D, gir en koeffisient på 1,23 med Nexus og en 

gjennomsnittlig koeffisient på1,30. 
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RANGE  MANDAG 
%- VIS 

OVERVÅKET TID  

ONSDAG 
%- VIS 

OVERVÅKET TID  

NEXUS 
%- VIS 

OVERVÅKET 
TID  

PLACEBO  
%- VIS 

OVERVÅKET TID  

A  0,6 1,0 1,4 1,1 
B  16,0 14,1 14,6 15,6 
C  24,0 24,2 24,4 26,6 
D  23,6 23,9 25,0 26,3 
TOTALE  64,2 63,2 65,5 69,5 
KOEFFISIENT  
INTENSITET  

1,22 1,30 1,23 1,30 



Prestazione-sportiva-in-ragazze-praticanti-basket-del-Nexus-NORSK Bia Design as 

Opprettet 14.09.2009 14:14:00 Side 9 av 9 www.biadesign.no  

 
KONKLUSJON 
 

På bakgrunn av de innsamlede dataene kan vi anta at treningstøy med Nexus tillater en økning i 

maksimal hjertefrekvens hos idrettsutøverne i løpet av treningen. Dette gjør det mulig for utøverne å 

arbeide mer intenst, frekvensene går ned raskere, og synker deretter enda mer under 

gjenvinningsfasene i treningen. Med lav til middels treningsintensitet, noe som forbedrer maksimal 

prestasjon, og idrettsutøverne kommer seg raskere. 

Hvis vi derimot ser på dataene fra analysen med impedansemeter i forhold til placebotøy, er det en 

(minimal) reduksjon av total kroppsvæske, og spesielt ubetydelig tap av ICW (total kroppsvæske) som 

indikerer mindre potassium.  Treningstøy med Nexus virker (som allerede påvist i flere undersøkelser) 

ved å øke muskelkapillariseringen og forbedrer cellemetabolsimen, og fører dermed til en bedre 

kontraksjon av muskelcellene, og bedre oksygentilførsel til selve muskelcellene, som gjenspeiles i 

idrettsutøvernes økte arbeidskapasitet.  

Siden disse dataene omfatter en begrenset gruppe idrettsutøvere, og type trening var repetitiv med en 

del ukontrollerbare variabler, er det nødvendig med ytterligere bekreftelser og integrering, men 

dataene kan likevel gi en indikasjon på virkningen av Nexus på cellemetabolismen og på vannets 

fysiske egenskaper som gjenspeiler seg i idrettsutøvernes prestasjon. 
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