


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ!

Ο μεταβολισμός είναι ιδιαίτερος και μοναδικός για 
κάθε οργανισμό. Ο μεταβολικός μας ρυθμός (η πο-
σοτική έκφραση των ενεργειακών απαιτήσεων της 
συνολικής μεταβολικής λειτουργίας) χαρακτηρίζει το 
σύνολο των χημικών διεργασιών που πραγματοποι-
ούνται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.  

Η συνολική ενέργεια που δαπανάται σε 24ωρη 
βάση χωρίζεται σε τρία επίπεδα: στην ενέργεια για 
τον μεταβολισμό σε κατάσταση ηρεμίας –βασικός 
μεταβολικός ρυθμός (ΒMR από το Basic Metabolic 
Rate)–, για τη διατήρηση δηλαδή του ατόμου στη 
ζωήØ έπειτα στην ενέργεια για τις θερμιδικές ανάγκες 
που δημιουργεί η φυσική δραστηριότητα, και τέ-
λος στην ενέργεια για το θερμικό αποτέλεσμα που 
προκαλεί η κατανάλωση τροφής, ως αποτέλεσμα 
της πέψης και του μεταβολισμού των τροφών. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  
ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

� Ηλικία 
Ο βασικός μεταβολισμός μειώνεται κατά 2% για κάθε 
δεκαετία μετά την ενηλικίωση.  
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� Επιφάνεια σώματος 
Τα μεγαλόσωμα άτομα δαπανούν σημαντικά ποσά 
ενέργειας και γι’ αυτό έχουν μεγαλύτερες ενεργειακές 
απαιτήσεις.

� Φύλο
Οι άντρες έχουν αυξημένο βασικό μεταβολισμό κατά 
5-10% σε σχέση με τις γυναίκες. 

� Σύσταση σώματος
Όσο περισσότερη είναι η μυϊκή μάζα, τόσο πιο γρήγο-
ρος είναι ο μεταβολικός ρυθμός. 

� Ενδοκρινείς αδένες
Οι ορμόνες που εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς 
αδένες και ιδίαιτερα οι ορμόνες του θυρεοειδούς 
αποτελούν πρωταρχικούς ρυθμιστές του μεταβολι-
σμού του ατόμου. 

� Διατροφική κατάσταση
Σε καταστάσεις όπως η νηστεία ή ο υποσιτισμός 
προκαλείται μείωση του βασικού μεταβολισμού, ως 
αποτέλεσμα του μηχανισμού προσαρμογής του ορ-
γανισμού.

� Ασθένειες
Σε περιπτώσεις λοιμώξεων και πυρετού ο βασικός με-
ταβολισμός αυξάνεται κατά 12-13% για κάθε βαθμό 
Κελσίου.
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� Άσκηση
Η μέτριας έντασης άσκηση αυξάνει τον μεταβολισμό 
για λίγα λεπτά έως και λίγες ώρες μετά το πέρας της. 

� Περιβάλλον – Κλίμα 
Σε υψηλές θερμοκρασίες παρατηρείται αύξηση του 
βασικού μεταβολισμού λόγω επιτάχυνσης της καρδι-
αγγειακής λειτουργίας και της παραγωγής ιδρώτα. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τις πολύ χαμηλές θερμοκρα σίες, 
όπου ο οργανισμός καταναλώνει αυξημένα ποσά 
ενέργειας για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία 
του σώματος. 

� Κάπνισμα 
Το κάπνισμα αυξάνει σε κάποιο βαθμό τον μεταβολι-
σμό λόγω της επίδρασης της νικοτίνης. Ωστόσο συ-
στήνεται έντονα η διακοπή του λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεών του στην υγεία.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  
ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Ο βασικός μεταβολισμός μπορεί να εκτιμηθεί από διά-
φορες εξισώσεις. Όμως η ακριβής τιμή ενεργειακής κα-
τανάλωσης μπορεί να ληφθεί μόνο με τη μέτρησή της.
Harris & Benedict
Άντρες: ΒΜR = 66 + (13,8 x Β) + (5 x Υ) – (6,8 x Η)
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Γυναίκες: ΒΜR= 655 + (9,6 x Β) + (1,8 x Υ) – (4,7 x Η)

Όπου Β=βάρος σε kg, Y=ύψος σε cm, H=ηλικία σε έτη.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ 
Τα τρόφιμα και τα ροφήματα παρέχουν ενέργεια (θερ-
μίδες), που προέρχεται κυρίως από τρία βασικά θρε-
πτικά συστατικά: τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και 
τα λιπαρά. Κάθε γραμμάριο υδατανθράκων αποδίδει 4 
θερμίδες, κάθε γραμμάριο πρωτεϊνών 4 θερμίδες, ενώ 
κάθε γραμμάριο λίπους 9 θερμίδες. Ένα ακόμα συστα-
τικό που αποδίδει θερμίδες είναι το αλκοόλ, το οποίο 
περιέχει 7,1 θερμίδες ανά γραμμάριο. Οι βιταμίνες, τα 
μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία δεν αποδίδουν καθόλου 
ενέργεια (θερμίδες) στον οργανισμό.

ΟΛΙΓΟΘΕΡΜΙΔΙΚΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ  
Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Τα υποκατάστατα ζάχαρης είναι συστατικά με πολλα-
πλάσια γλυκύτητα από αυτήν της ζάχαρης (50-600 
φορές), που προστίθενται σε τρόφιμα και ροφήματα 
σε μικρή ποσότητα, ώστε να τους προσδώσουν γλυκιά 
γεύση με μηδενικές ή ελάχιστες θερμίδες. Χρησιμοποι-
ούνται σε ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών, όπως σε 
αναψυκτικά, παγωτά και γλυκίσματα, γαλακτοκομικά 
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προϊόντα, τσίχλες, μπισκότα κ.ά. Στα ολιγοθερμιδικά 
γλυκαντικά ανήκουν κυρίως η ακεσουλφάμη-Κ, η 
ασπαρτάμη, οι γλυκοζίτες στεβιόλης (γλυκαντικό από 
το φυτό στέβια), το κυκλαμικό οξύ και η σουκραλόζη. 
Από τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, κυρίως η ασπαρτά-
μη έχει μελετηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσθετο τροφίμων και έχει εγκριθεί ως ασφαλής για 
όλες τις ομάδες του γενικού πληθυσμού, ύστερα από 
εκτενείς ελέγχους από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων). Τα ολιγο-
θερμιδικά γλυκαντικά δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της 
γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα, οπότε μπορούν 
να καταναλώνονται και από άτομα με διαβήτη, και, 
πρακτικά μην αποδίδοντας γενικότερα θερμίδες, μπο-
ρούν να συμβάλουν στον έλεγχο του σωματικού βά-
ρους, στα πλαίσια ενός ισορροπημένου διαιτολογίου. 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ  
ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ 
Διάφορα θρεπτικά συστατικά μπορούν να δρουν 
ευερ γετικά στη μεταβολική λειτουργία. Συγκεκριμένα: 

� Η καφεΐνη 
Μπορεί να επιφέρει αύξηση του βασικού μεταβολι-
σμού κατά 10-12%.
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� Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα
Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν στην απώλεια 
βάρους βελτιώνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη 
και ενεργοποιώντας συγκεκριμένα γονίδια που συμ-
βάλλουν στην οξείδωση του λίπους. 

� Το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA) 
Μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του σωματικού λίπους 
και να αυξήσει τα επίπεδα της σωματικής άλιπης μάζας. 

Πηγές του CLA αποτελούν: Το γάλα, το γιαούρτι, 
το τυρί τσένταρ και η μοτσαρέλα, το μοσχαρίσιο και 
αρνίσιο κρέας και η γαλοπούλα.

� Οι φυτικές ίνες
Όσο μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες έχει 
μια τροφή, τόσο πιο αργά τη διασπά το σώμα. Τροφές 
που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες είναι τα όσπρια, τα 
λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά και τα ζυμαρικά 
ολικής άλεσης. 

� Η καψαϊκίνη
Η καψαϊκίνη αποτελεί συστατικό των καυτερών πιπε-
ριών. Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό το οποίο 
μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του βάρους ελαττώ-
νοντας την όρεξη, ενισχύοντας τον μεταβολισμό και 
αναστέλλοντας τον σχηματισμό των λιποκυττάρων.
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� Το συνένζυμο Q10
Είναι απαραίτητο για τις λειτουργίες των μιτοχονδρίων 
που παράγουν ενέργεια, και μέσω αυτού του τρόπου 
επιταχύνει τον μεταβολισμό. Επίσης, εξουδετερώνει 
τις ελεύθερες ρίζες και παρουσιάζει ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση. Τρόφιμα πλούσια σε συνένζυμο Q10 
είναι ο σολομός, ο τόνος, τα δημητριακά ολικής άλε-
σης και το συκώτι. 

� Η L-τυροσίνη
Η L-τυροσίνη είναι ένα αμινοξύ που διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στον μεταβολισμό κυρίως γιατί συμμε-
τέχει στη λειτουργία του θυρεοειδούς. Η L-τυροσίνη 
βρίσκεται στο κρέας και στο αβοκάντο.

� Ο ψευδάργυρος 
Είναι απαραίτητο συστατικό για περισσότερα από 100 
ένζυμα που εμπλέκονται στην πέψη και τη χρήση του 
λίπους, των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων, ενώ 
συνδέεται στενά και με τη διαδικασία παραγωγής 
ενέργειας. Τον βρίσκουμε στα οστρακοειδή, στο κοτό-
πουλο, στο πλιγούρι, στο καστανό ρύζι, στα ρεβίθια, 
στο καρύδι, στο γάλα, στην παρμεζάνα, στο αυγό και 
στο αμύγδαλο.

� Οι κατεχίνες 
Εργαστηριακές και κλινικές μελέτες σε ζώα και τον 
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άνθρωπο επιβεβαιώνουν την αντιοξειδωτική επίδρα-
ση των κατεχινών του πράσινου τσαγιού στον μετα-
βολισμό, καθώς αυξάνουν τις βιολογικές καύσεις και 
μειώνουν κατά συνέπεια το σωματικό λίπος, τόσο το 
υποδόριο όσο και το σπλαχνικό (κοιλιακό). Επιπλέον, 
έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική καθημερινή 
κατανάλωση πράσινου τσαγιού (2-3 ποτήρια) επαυ-
ξάνει τις βιολογικές καύσεις κατά 3-4%. 

� Το νερό 
Αποτελεί καταλυτικό μέσο για τις διάφορες βιοχημι-
κές αντιδράσεις του οργανισμού. Σύμφωνα με μια με-
λέτη, καταναλώνοντας 500 ml νερό, ο μεταβολισμός 
μπορεί να αυξάνεται κατά 25 θερμίδες.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ  
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος, το ποσοστό λίπους και η 
περίμετρος της μέσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη 
γενικότερη κατάσταση της υγείας. 

� Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ-ΒΜΙ)
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ουσιαστικά αποτελεί το 
πηλίκο της διαίρεσης του βάρους μας σε κιλά με το 
τετράγωνο του ύψους μας σε μέτρα. Για παράδειγμα 
μια γυναίκα με βάρος 60 κιλά (kg) και ύψος 1,60 μ. 
(m) έχει Δείκτη Μάζας Σώματος: 
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60: (1,60)2²= 60: 2,56 = 23,43

Τιμές Αναφοράς
 <18,5 kg/m2: Μειωμένο Σωματικό Βάρος
 18,5-24,9 kg/m2: Ιδανικός Σωματικός Δείκτης
 25-29,9 kg/m2: Υπερβάλλον Σωματικό Βάρος
 30-34,9 kg/m2: Αρχόμενη Παχυσαρκία 
 35-39,9 kg/m2: Υψηλού Βαθμού Παχυσαρκία
 >40 kg/m2:  Σοβαρή (κακοήθης – θνησιγενής)  

Παχυσαρκία

� Το σωματικό λίπος
Το ποσοστό σωματικού λίπους καθώς και η απόδοσή 
του σε κιλά εκφράζουν την ποσότητα λιπώδους ιστού 
που παρουσιάζει το σώμα. O υπολογισμός του σω-
ματικού λίπους πραγματοποιείται μόνο με τη βοήθεια 
ειδικών διαγνωστικών συσκευών (λιπομετρητές).

Ιδεώδη επίπεδα: Το ιδανικό ποσοστό για τις γυναί-
κες είναι από 18 έως 26% του συνολικού σωματικού 
βάρους και για τους άντρες το 12-20%.

� Η περίμετρος της μέσης
Προσδιορίζει την επικινδυνότητα για διάφορα χρόνια 
εκφυλιστικά νοσήματα που παρουσιάζουν τα άτομα 
με αυξημένα επίπεδα περιμέτρου της μέσης. 

Πώς υπολογίζεται: Με μια απλή μεζούρα μετράμε 
την περίμετρο της μέσης μας, που αντιπροσωπεύει το 
λεπτότερο σημείο του κορμού. 
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Τιμή επικινδυνότητας: >102 εκατοστά (άντρες) και 
>88 εκατοστά (γυναίκες): Δηλώνει κίνδυνο και αυξη-
μένη προδιάθεση για εγκεφαλικά επεισόδια, μεταβο-
λικό σύνδρομο και καρδιαγγειακά νοσήματα. 

ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΤΕ: «ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ», 
«ΑΧΛΑΔΙ», «ΑΧΛΑΔΟ-ΜΗΛΟ» Ή «ΜΗΛΟ»; 
Μετρήστε με μια απλή μεζούρα την περιφέρεια της 
μέσης σας, τοποθετώντας τη στο σημείο του κορμού 
σας με τη μικρότερη περίμετρο και συγκρίνετε το απο-
τέλεσμα της μέτρησης με το ύψος σας.  

Ποιο σχήμα αντιστοιχεί στο δικό σας σώμα; 

THE ASHWELL SHAPE CHΑRT

Περιφέρεια Μέσης
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