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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2

ΓΗΑΣΡΟΦΖ – ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΑΚΖΖ
Ν. Κακπύιεο
θνπόο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαδείμεη θνπόο
ηελ αμία ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Να θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο
ηξνθέο καο θαη λα δώζεη ηνπο βαζηθνύο δηαηξνθηθνύο θαλόλεο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε. Να παξνπζηάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο
κείσζεο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη λα ζηαρπνινγήζεη ηα
ζεκαληηθόηεξα επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο. Σέινο λα νξίζεη ηνλ Γείθηε Μάδαο
ώκαηνο, ηηο ηηκέο ηηο νπνίεο παίξλεη θαη λα ηνλίζεη ηελ
δηαθνξνπνίεζε απηώλ ησλ ηηκώλ κεηαμύ ελειίθσλ, παηδηώλ θαη
εθήβσλ.

Οινθιεξώλνληαο ηε κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ, ζα κπνξείηε :


Να

πεξηγξάθεηε

ηα

θύξηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.


Να δηαθξίλεηε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ
ησλ ηξνθίκσλ.



Να αλαθέξεηε ηνπο θύξηνπο θαλόλεο ηεο πγηεηλήο
δηαηξνθήο.



Να πεξηγξάθεηε ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ
ζσκαηηθνύ βάξνπο.



Να είζαζηε ηθαλνί λα ππνινγίδεηε ην Γείθηε Μάδαο
ώκαηνο.



Να κπνξείηε λα αλαιύεηε ηηο ηηκέο ηνπ Γ.Μ.. θαη λα
δηαθξίλεηε ηηο δηαθνξέο
παηδηώλ θαη εθήβσλ.

ησλ ηηκώλ κεηαμύ ελειίθσλ,

Πξνζδνθώκελα
Απνηειέζκαηα
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 Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή∙

Έλλνηεο
Κιεηδηά

 Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο∙
 Οκάδεο ηξνθίκσλ∙
 Καλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο∙
 ηξαηεγηθέο κείσζεο ζσκαηηθνύ βάξνπο∙
 Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο∙
 Φπζηνινγηθά όξηα Γ.Μ.. γηα παηδηά, εθήβνπο
θαη ελειίθνπο.
Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ε πγεία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε

Δηζαγσγηθέο
δηαηξνθή, ε νπνία θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ Παξαηεξήζεηο
άζθεζε, ζην θεθάιαην απηό, ζα πεξηγξάςνπκε ην εμαηξεηηθό
κνληέιν ηεο δηθήο καο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.

Θα

δηαρσξίζνπκε ζε θαηεγνξίεο ηα ηξόθηκα, έηζη ώζηε λα
κπνξνύκε

λα

ηα

δηαθξίλνπκε

κε

βάζε

ηα

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα δώζνπκε δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο
νη νπνίεο

καο βνεζνύλ ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο καο. ηελ

θαηεύζπλζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ βάξνπο ζα δνύκε ηηο ζηξαηεγηθέο
πνπ κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε, αθνύ βέβαηα γίλνπκε ηθαλνί
λα κεηξάκε ηνλ Γ.Μ.. θαη λα αληινύκε από απηόλ ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο, ηόζν γηα
ηνπο ελήιηθεο, όζν θαη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. ε απηή
ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ελειίθσλ παηδηώλ θαη εθήβσλ ησλ
ηηκώλ ηνπ Γ.Μ.. ζα πξέπεη λα ζηαζείηε ηδηαίηεξα.
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2.1
ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
Η επηζηεκνληθέο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
θαηαλόεζε ηεο ζηελήο ζρέζεο κεηαμύ δηαηξνθήο θαη πγείαο. ηε ρώξα καο όπσο θαη
ζε παγθόζκην επίπεδν, γηα πνιιά ρξόληα δηαηεξνύληαλ αλνηθηή ε ζπδήηεζε γύξσ από
δηάθνξα δηαηξνθηθά κνληέια. Σειεπηαία, ηα ηεθκεξησκέλα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ
δηαηξνθηθώλ παξαδόζεσλ ησλ πιεζπζκώλ ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ
απνδνρή ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο σο ελόο πγηεηλνύ δηαηξνθηθνύ πξνηύπνπ. Οη
κειέηεο πνπ δείρλνπλ όηη ε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή πγεία,
έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ παξάδνζε πνπ απνηεινύζε ην πξόηππν δηαηξνθήο ησλ
ειαηνπαξαγσγώλ πεξηνρώλ ηεο Μεζνγείνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 (Σξηρνπνύινπ
2010).
Δίλαη θαλεξό πσο εκείο νη Έιιελεο δελ έρνπκε αλάγθε πηνζέηεζεο θαλελόο άιινπ
δηαηξνθηθνύ κνληέινπ παξά κόλν, ηελ εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο ησλ
δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ παππνύδσλ καο. Η Μεζνγεηαθή δηαηξνθή έρεη ζαλ
θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηελ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ, ιαραληθώλ, νζπξίσλ,
θξνύησλ θαη δεκεηξηαθώλ ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. Δπίζεο
κέηξηα έσο πςειή θαηαλάισζε ςαξηώλ, ρακειή θαηαλάισζε θξέαηνο θαη
πξντόλησλ θξέαηνο, θαη ρακειή σο κέηξηα θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ. Δδώ πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσο ζε ζρέζε κε ηα γαιαθηνθνκηθά
πξντόληα, ζα πξέπεη λα πνύκε όηη εηδηθά γηα παηδηά θαη εθήβνπο πξνηείλεηαη ε
θαζεκεξηλή θαηαλάισζε δπν ηνπιάρηζηνλ πνηεξηώλ γάιαθηνο, ην νπνίν κπνξεί λα
είλαη ρακειώλ ιηπαξώλ. Μηα ζεηξά από κειέηεο έρνπλ απνδείμεη όηη ε επεξγεηηθή
δξάζε ηεο παξαδνζηαθήο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο εθθξάδεηαη από ην ζύλνιό ηεο θαη
όρη από κεκνλσκέλα ηξόθηκα θαη ζξεπηηθέο νπζίεο. Καηά πάζα πηζαλόηεηα, όρη κόλν
ζηα είδε αιιά ζην ζπλδπαζκό ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηηο βηνινγηθέο αιιειεπηδξάζεηο
ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, πηζηώλνληαη

ηα

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πγεία. Οη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο κπνξνύλ επίζεο λα
απνδνζνύλ ζηα παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηεο παξαδνζηαθήο
Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Οη παξαδνζηαθέο απηέο παξαζθεπέο πεξηέρνπλ ηε γλώζε
θαη ηε ζνθία ησλ γελεώλ ηνπ παξειζόληνο νη νπνίεο, δώληαο θάησ από δύζθνιεο
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ζπλζήθεο, έκαζαλ πώο λα αμηνπνηνύλ ηα ηνπηθά δηαζέζηκα πξντόληα κε ζθνπό ηελ
παξαγσγή εύγεπζησλ ζπληαγώλ ζπκβαηώλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο
(Σξηρνπνύινπ 2010).

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ρήκα 1. Ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2.2
ΚΤΡΗΔ ΟΜΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ
Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαηάμνπκε ηα ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλνπκε ζε νκάδεο,
πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε, κε βάζε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ λα
αλαγλσξίδνπκε άκεζα θάπνηεο από ηηο θύξηεο ηδηόηεηέο ηνπο.
1ε Οκάδα: Κξέαο, ςάξη, ζαιαζζηλά,

απγά,

όζπξηα

θαη

μεξνί θαξπνί

Παξέρνπλ πξσηεΐλε (πιηθά θαηαζθεπήο, δεκηνπξγνύλ θαη αλαπιάζνπλ ηνπο ηζηνύο).
Πεξηέρνπλ επίζεο βηηακίλεο, ιίπε, ζίδεξν θαη άιια κέηαιια.
2εΟκάδα: Γαιαθηνθνκηθά.
Γάια, γηανύξηη, ηπξί. Παξέρνπλ αζβέζηην, βηηακίλε D, πξσηεΐλε, ζίδεξν θαη άιια
κέηαιια . Κάπνηεο ηξνθέο, όπσο ην ηπξί, έρνπλ πεξηζζόηεξν ιίπνο θη άιιεο ιηγόηεξν.
Η ζξεπηηθόηεηα ηνπ γάιαθηνο δελ ειαηηώλεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ ιίπνπο, νπόηε είλαη
πξνηηκόηεξν λα θαηαλαιώλνπκε γάια κε ρακειά ιηπαξά.
3εΟκάδα: Διηέο, ειαηόιαδν, ζπνξέιαην, καγηνλέδα, καξγαξίλε, βνύηπξν, ζάιηζεο,
γιπθά, αλάιαηνη μεξνί θαξπνί). ηε ζσζηή πνζόηεηα πξνζζέηνπλ γεύζε θαη
επραξίζηεζε ζηα γεύκαηά καο αιιά ζε κεγάιε πνζόηεηα απνηεινύλ ηελ θύξηα αηηία
ηεο παρπζαξθίαο.
4εΟκάδα: Γεκεηξηαθά
Φσκί, ξύδη, δπκαξηθά, δεκεηξηαθά, παηάηεο. Οη ηξνθέο απηέο βξίζθνληαη ζηε
βάζε ηεο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο, είλαη πινύζηεο ζε ζύλζεηνπο πδαηάλζξαθεο,
βηηακίλεο ηεο νκάδαο Β, πξσηεΐλεο, άπεπηεο θπηηθέο ίλεο, ζίδεξν θαη άιια κέηαιια.
Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο ηξνθέο είλαη από ηε θύζε ηνπο ρακειέο ζε ιίπνο.
Όηαλ κάιηζηα πεξηέρνπλ ην θινηό ηνπο ή είλαη νιηθήο αιέζεσο ηόηε παξέρνπλ θαη
αξθεηέο θπηηθέο ίλεο, κε ηηο νπνίεο κεηώλνληαη ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα.
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5εΟκάδα: Φξνύηα
Δζπεξηδνεηδή, ρπκνί θξνύησλ, άιια θξνύηα θαζώο θαη μεξά θξνύηα. Πεξηέρνπλ
Βηηακίλεο Α θαη E, θπιιηθό νμύ, πδαηάλζξαθεο, άπεπηεο θπηηθέο ίλεο, κέηαιια, λεξό.
Οη πδαηάλζξαθεο ησλ θξνύησλ γιπθόδε θαη θξνπθηόδε, πξνζθέξνπλ άκεζε ελέξγεηα
ζηνλ νξγαληζκό. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα θαηαλαιώλνληαη όπσο είλαη παξά κε ηε κνξθή
ρπκώλ, γηαηί ράλνπλ ηηο θπηηθέο ίλεο θαη κεγάιν πνζνζηό βηηακηλώλ.
6εΟκάδα: Λαραληθά
Πεξηέρνπλ Βηηακίλεο Α θαη E, θπιιηθό νμύ, πδαηάλζξαθεο, άπεπηεο θπηηθέο ίλεο,
κέηαιια, λεξό. Σα ιαραληθά εθηόο από πδαηάλζξαθεο είλαη πνιύ θαιή πεγή θπηηθώλ
ηλώλ βηηακηλώλ θαη αιάησλ. Πξνηηκάκε ηα θξέζθα θαη επνρηαθά ιαραληθά.
Τπάξρνπλ θη άιιεο νπζίεο πνπ ηηο θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά θαη είλαη έλα
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δηαηξνθήο καο. Αο δνύκε ηηο δύν ζεκαληηθόηεξεο από
απηέο:
1. Σν Νεξό. Σν 65% πεξίπνπ ηνπ ζώκαηνο καο απνηειείηαη από λεξό. Υξεζηκεύεη
ζηε κεηαθνξά άιισλ ζπζηαηηθώλ, απνκαθξύλεη ηα ππνιείκκαηα ησλ ηξνθώλ θαη
ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. Θα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά
ηνπιάρηζηνλ 8 πνηήξηα πγξά, δειαδή λεξό, ρπκνύο θ.ι.π.
2. Σν Αιάηη. Δίλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό ζηελ θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή. Όια ηα
θύηηαξα, δσηθά θαη θπηηθά, πεξηέρνπλ λάηξην θαη ζπλεπώο, λάηξην ππάξρεη ζε όια ηα
θπζηθά ηξόθηκα. Ο άλζξσπνο πξνζζέηεη αιάηη ζηα θαγεηά ηνπ γηα λα γίλνπλ
λνζηηκόηεξα, αιιά θαη γηα λα ηα ζπληεξήζεη. Απηό όκσο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο ηνπ πίεζεο, αθόκα θαη από ηελ παηδηθή ειηθία. Γηα ην ιόγν
απηό, δελ πξέπεη λα πξνζζέηνπκε πεξηζζόηεξν από ην αλαγθαίν αιάηη ζην θαγεηό
καο, νύηε θαηά ην καγείξεκα νύηε ζην πηάην καο ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ. Πξέπεη,
επίζεο, λα απνθεύγνπκε όια ηα βηνκεραλνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη ηδηαίηεξα ηηο
θνλζέξβεο πνπ πεξηέρνπλ πνιύ αιάηη. Υξεηαδόκαζηε κόλν κηζό θνπηαιάθη αιάηη
ηελ εκέξα.
Πνηνη είλαη όκσο νη βαζηθνί θαλόλεο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο;
Παξαθάησ αο δνύκε ηνπ ζεκαληηθόηεξνπο από απηνύο, όπσο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν
ηεο Αγσγήο Τγείαο από ην Ιλζηηηνύην Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο.
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1. Σξώηε πνηθηιία ηξνθίκσλ∙
2. Γηαηεξείηε ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ ζεξκίδσλ πνπ πξνζιακβάλεηε θαη
απηώλ πνπ μνδεύεηε∙
3. Σξώηε πεξηζζόηεξα θξνύηα θαη ιαραληθά∙
4. Απνθεύγεηε ηα δσηθά ιίπε, πξνηηκείζηε ην ειαηόιαδν∙
5. Διαηηώζηε ην θόθθηλν θξέαο θαη αληηθαηαζηείζηε ην κε θνηόπνπιν θαη ςάξη∙
6. Απνθεύγεηε ηε δάραξε θαη ηα γιπθά∙
7. Απνθεύγεηε ην πνιύ αιάηη θαη ηα αικπξά∙
8. Απνθεύγεηε ηα αλαςπθηηθά πνπ πεξηέρνπλ δάραξε∙
9. Απνθεύγεηε ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά∙
10. Παίξλεηε πάληα πξσηλό∙
11. Φξνληίζηε λα ηξώηε ζε επράξηζην πεξηβάιινλ.

ΔΝΟΣΗΣΑ 2.3
ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΧΜΑΣΗΚΟΤ ΒΑΡΟΤ
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε δηαηήξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο απαηηεί κηα
ηζνξξνπία

κεηαμύ

ησλ

ζεξκίδσλ

πνπ

θαηαλαιώλνπκε

θαη

εθείλσλ

πνπ

πξνζιακβάλνπκε. Από απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη θάζε θνξά πνπ ε ζεξκηδηθή
πξόζιεςε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ελεξγεηαθή δαπάλε

ε επηπιένλ ελέξγεηα

απνζεθεύεηαη ζηνλ νξγαληζκό. Απηό γίλεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή ιίπνπο ζηηο
ιηπαπνζήθεο θαη ην βάξνο καο απμάλεηαη. Αληίζεηα όηαλ ε ελεξγεηαθέο καο δαπάλεο
είλαη κεγαιύηεξεο από ηελ πξόζιεςε ελέξγεηαο ην ζσκαηηθό ιίπνο θαη ην ζσκαηηθό
βάξνο κεηώλνληαη. Δδώ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θάηη ζεκαληηθό, θάησ από
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο νη πδαηάλζξαθεο θαη νη πξσηεΐλεο δελ κεηαηξέπνληαη εύθνια
ζε ζσκαηηθό ιίπνο. Η αύμεζε ηεο πξόζιεςήο ηνπο νδεγεί θαη ζε αύμεζε ηεο
θαηαλάισζήο ηνπο. Αληίζεηα ε πξόζιεςε ιηπώλ δελ νδεγεί ζε αύμεζε ηεο νμείδσζήο
ηνπο, δειαδή ηεο θαηαλάισζεο, αιιά ζηελ απνζήθεπζή ηνπο (Κιεηζνύξαο 2007).
Με βάζε ηα πξνεγνύκελα κπνξνύκε λα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα, πσο γηα λα
ράζνπκε βάξνο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δπν πξάγκαηα, από ηε κηα λα έρνπκε έλα
ελεξγεηαθό έιιεηκκα (πεξηζζόηεξεο ζεξκίδεο πνπ θαηαλαιώλνπκε θαη ιηγόηεξεο
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πνπ πξνζιακβάλνπκε) θαη ηαπηόρξνλα κείσζε ηεο πξόζιεςεο ησλ ιηπώλ ή
αύμεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο κε κπτθή δξαζηεξηόηεηα (Swinburn et al 1993
αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
Η ζρέζε ινηπόλ άζθεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο είλαη πξνθαλήο, αθνύ ε
θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε άζθεζε, είλαη ν κόλνο ηξόπνο ζε θπζηνινγηθέο
ζπλζήθεο λα απμήζνπκε ηελ ελεξγεηαθή καο δαπάλε θαη κέζσ απηήο λα νδεγεζνύκε
ζε απώιεηα βάξνπο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηξείο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο γηα λα
κεηώζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο:
1. Να κεηώζνπκε ηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλνπκε θάησ από ην όξην ηεο
θαζεκεξηλήο καο ελεξγεηαθήο δαπάλεο.
2. Να δηαηεξήζνπκε ηελ ζεξκηδηθή πξόζιεςε αιιά λα απμήζνπκε ηηο
ελεξγεηαθέο καο δαπάλεο κέζσ ηεο κπτθήο δξαζηεξηόηεηαο.
3. Να κεηώζνπκε ηε ζεξκηδηθή πξόζιεςε θαη ηαπηόρξνλα λα απμήζνπκε ηε
κπτθή καο δξαζηεξηόηεηα.
Από ην πιήζνο ησλ εξεπλώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απώιεηα βάξνπο, θξίλνπκε ζθόπηκν πσο πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο ηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα:


Ο ζπλδπαζκόο δίαηηαο θαη άζθεζεο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο
απώιεηαο αιιά θαη δηαηήξεζεο ηνπ επηζπκεηνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο (Pavlou et
al 1985, Wilmor 1996, Miller 1999, Ebbeling et al 1999, American College of
Sportw Medicine 2001, αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).



Η αεξόβηα άζθεζε αιιά θαη ε κπτθή ελδπλάκσζε απνηξέπεη ηελ απώιεηα
κπτθήο κάδαο, πνπ ζπλνδεύεη ηελ απώιεηα βάξνπο αλ απηή ηελ επηρεηξνύκε
κόλν κε δίαηηα (Despres 1994, Ross et al 2000 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο
2007).



Έλαο εθηθηόο ζηόρνο απώιεηαο ιίπνπο ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην
Οξγαληζκό Τγείαο είλαη από 5-15% ηνπ αξρηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο (Miller
1999 αλαθέξεηε ζην Κιεηζνύξαο 2007).



Απζηεξέο δίαηηεο ζε βάζνο ρξόλνπ είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο από
κέηξηεο δίαηηεο κε εκεξήζηα κείσζε ζεξκίδσλ από 500 – 1000 kcal (Sweeney
et al αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
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Σν είδνο ησλ ηξνθώλ καο επεξεάδεη ην ζεξκηδηθό ηζνδύγην, δειαδή νη
πξσηεΐλεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη 25% ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο αμίαο
θαηαλαιώλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπο ζε ιίπνο, ελώ ε
κεηαηξνπή ησλ ιηπώλ απαηηεί κόλν ην 3% (Willet 1998 αλαθέξεηαη ζην
Κιεηζνύξαο 2007).



Σελ πξώηε εβδνκάδα ηεο δίαηηαο ε απώιεηα ηνπ βάξνπο νθείιεηαη θαηά 70%
πεξίπνπ ζηελ απώιεηα λεξνύ θαη κόλν θαηά 25% ζηελ απώιεηα ιίπνπο. Σηο
δπν επόκελεο εβδνκάδεο ζπκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην ελώ ηελ ηέηαξηε
εβδνκάδα ην 85% ησλ απσιεηώλ είλαη ιίπνο θαη ην 15% πξσηεΐλεο (McArdle
et al 2001 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).



Όηαλ κεηώλνπκε ηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλνπκε δελ ζα πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ε πξόζιεςε λεξνύ, γηαηί απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
απώιεηα πεξηζζόηεξνπ λεξνύ θαη όρη ιίπνπο.



Η άζθεζε δηεπθνιύλεη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη θαύζε ησλ ειεύζεξσλ ιηπαξώλ
νμέσλ ηδηαίηεξα ζηηο ιηπαπνζήθεο ηεο θνηιηαθήο ρώξαο. εκεηώλεηαη όηη ν
ξπζκόο θαύζεο είλαη 4-5 θνξέο κεγαιύηεξνο από όηη ζηελ πεξηνρή ησλ
γινπηώλ (Wahrenberg et al 1991, Martin 1996 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο
2007).



Οη άλδξεο ράλνπλ πην εύθνια ιίπνο από ηηο γπλαίθεο. Απηό νθείιεηαη ζηελ
δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο ζηα δπν θύια. Οη άλδξεο απνζεθεύνπλ
ιίπνο θπξίσο ζηνλ θνξκό θαη γύξσ από ηε κέζε. Οη γπλαίθεο ζπζζσξεύνπλ
ιίπνο θπξίσο ζηνπο γινπηνύο θαη ηνπο κεξνύο. Η άζθεζε πξνθαιεί
θηλεηνπνίεζε θαη θαύζε ηνπ ιίπνπο ζηνλ θνξκό θαη ζηα ζπιάρλα (Ballor et al
1991, Wood et al 1991, Denger et al 1994 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).



Η απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο ζπλίζηαηαη ζε ππέξβαξνπο κε Γείθηε Μάδαο
ώκαηνο 25-29.9 θαη ηδηαίηεξα ζηνπο παρύζαξθνπο κε Γ.Μ.. κεγαιύηεξν
ηνπ 30 ή όηαλ ε πεξίκεηξνο ηεο θνηιηάο είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε από 102cm γηα
ηνπο άλδξεο θαη κεγαιύηεξε ή ίζε κε 88cm γηα ηηο γπλαίθεο (American
College of Sports Medicine 2001 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).



Φαξκαθεπηηθή αγσγή γηα απώιεηα βάξνπο ζπλίζηαηαη κόλν ζε παρύζαξθνπο
θαη κόλν κε ηαπηόρξνλε ηξνπνπνίεζε δηαηξνθηθώλ θαη αζθεζηαθώλ
ζπκπεξηθνξώλ (National Heart, Lung and Blood Institute 1998, American
College of Sports Medicine 2001 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο 2007).
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Η επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ απώιεηα βάξνπο επεξεάδεηαη από
θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο (Bouchard et al 1994 αλαθέξεηαη ζην Κιεηζνύξαο
2007).



ηελ θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή ην 55-58% πξέπεη λα πξνέξρεηαη από
πδαηάλζξαθεο, ην 30% από ιίπε (θπξίσο αθόξεζηα) θαη ην12-15% από
πξσηεΐλεο.

ην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα δνύκε πνηα είλαη ε ελεξγεηαθή αμία, ζε kcal
(ζεξκίδεο) ελόο θηινύ ιίπνπο. Έηζη ζα κπνξνύκε, όηαλ κάζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ην
ελεξγεηαθό θόζηνο ησλ δηαθόξσλ θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ καο, λα ππνινγίδνπκε
κε πνηα κείσζε πξνζιακβαλόκελσλ ζεξκίδσλ ή κε πνηα

κνξθή άζθεζεο

πξνθαιείηαη ε απώιεηα ελόο θηινύ ιίπνπο.
Κάζε θηιό ζσκαηηθνύ ιίπνπο ηζνδπλακεί κε 7740kcal. Δπίζεο

πξέπεη λα

γλσξίδνπκε όηη ε απώιεηα ζσκαηηθνύ ιίπνπο, πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ κηζνύ
θαη ελόο θηινύ, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο, ή αιιηώο από 38707740kcal. Σα δπν πξνεγνύκελα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθό λα ηα έρνπκε ππόςε καο
αθνύ ζα καο θαλνύλ ρξήζηκα θαη ζηε ζπλέρεηα.
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2.3

ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ
Ο Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο (ΓΜ, body mass index (BMI),

ρξεζηκνπνηείηαη

εθηεηακέλα ζαλ κηα γεληθή έλδεημε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ παρπζαξθίαο
ελόο αηόκνπ. Θα πξνζέμαηε όηη ζηελ πξνεγνύκελε θξάζε ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ όξν
έλδεημε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύκε λα βαζηδόκαζηε απόιπηα γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ βάξνπο καο ζηνλ Γ.Μ.. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν Γ.Μ.. δελ κπνξεί
λα ππνινγίζεη ην πνζνζηό ηνπ ιίπνπο ή ηεο κπτθήο κάδαο πνπ πεξηέρεηαη ζην
αλζξώπηλν ζώκα θαη πνπ είλαη δύν θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
βάξνπο καο. Παξόια απηά θαη θύξηα ιόγσ ηεο επθνιίαο ππνινγηζκνύ ηνπ, ζεσξείηαη
ν πην δηαδεδνκέλνο ηξόπνο

αμηνιόγεζεο ηνπ βάξνπο καο. Γεκηνπξγήζεθε ην

1832 από ηνλ Adolphe Quetelet.
Τπνινγίδεηαη πνιύ εύθνια κε ηε δηαίξεζε ηνπ βάξνπο (ζε θηιά), δηά ηνπ
ηεηξαγώλνπ ηνπ ύςνπο ( ζε κέηξα, όπνπ ζέηνπκε έσο δπν δεθαδηθά ςεθία).
Γ.Μ. = Βάξνο (kg) / ύςνο (m).
Παξάδεηγκα: Έρνπκε έλαλ ελήιηθα πνπ δπγίδεη 85 kg θαη έρεη ύςνο 1,90m.
Γ.Μ.. = 85 kg / (1.90)m2
Γ.Μ.. = 85kg / 3,61m2
Γ.Μ.. = 23,54 kg/m2
Ο αξηζκόο πνπ πξνέθπςε από ην παξάδεηγκά καο ή από νπνηαδήπνηε αλάινγε
κέηξεζε πνπ ζα θάλνπκε, από κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα καο δώζεη θάπνηα
πιεξνθνξία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζσκαηηθνύ καο βάξνπο. Σελ απαξαίηεηε γηα
απηό ην ζθνπό πιεξνθνξία γηα ηνπο ελήιηθεο ζα ηελ πάξνπκε από ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί έηζη όπσο καο δίλεηαη από ην Ιλζηηηνύην Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο.

ΟΡΗΑ ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΝΖΛΗΚΔ
Σηκή θάησ από 20: ππνζξεςία
Σηκή από 20-25: θπζηνινγηθό βάξνο
Σηκή από 26-30: πξώηνο βαζκόο παρπζαξθίαο
Σηκή από 31-40: δεύηεξνο βαζκόο παρπζαξθίαο
Σηκή από 41+ : ηξίηνο βαζκόο παρπζαξθίαο
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Πίλαθαο 1. Όξηα Δλειίθσλ ηνπ Γ.Μ..

Με βάζε ινηπόλ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε ηνλ Γ.Μ.. κπνξνύκε πνιύ εύθνια λα
έρνπκε κηα πξώηε θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αμηνιόγεζε ηνπ βάξνπο ελόο ελήιηθα θαη
κηα θαηάηαμε ζηηο πέληε θαηεγνξίεο όπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα. Αλ γπξίζνπκε ζην
παξάδεηγκά καο πνπ είδακε λσξίηεξα, κε Γ.Μ.. = 23,54 kg/m2 ν ελήιηθαο ηνπ
παξαδείγκαηνο έρεη θπζηνινγηθό βάξνο.
Πνιιέο θνξέο από ιάζνο, ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνεγνύκελνο πίλαθαο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ βάξνπο ησλ παηδηώλ θαη απηό καο νδεγεί ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα.
Ίζσο θαη εζείο λα παξαζπξζήθαηε δηαβάδνληαο ην βηβιίν ηεο Φσζικής Αγωγής ηνπ
καζεηή ηεο Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ ζηε ζει.86, όπνπ ε αμηνιόγεζε ηνπ
Γ.Μ.. ηνπ βάξνπο ελόο δεθαπεληάρξνλνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα
αμηνιόγεζεο ησλ ελειίθσλ. Πξνζνρή ινηπόλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ βάξνπο κε
βάζε ηνλ Γ.Μ.. ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ, θνξηηζηώλ θαη αγνξηώλ ζα
πξέπεη λα αθνινπζνύκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θπζηνινγηθώλ νξίσλ, όπσο καο
δίλεηαη από ην Ηλζηηηνύην Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο.

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΟΡΗΑ ΓΔΗΚΣΖ ΜΑΕΑ ΧΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΖΛΗΚΗΔ
11 – 18 ΔΣΧΝ
ΖΛΗΚΗΑ
11 εηώλ

ΑΓΟΡΗΑ
16-20

ΚΟΡΗΣΗΑ
15-19

11 & ½ εηώλ

16-20

15-19

12 εηώλ

16-20

16-20

12 & ½ εηώλ

16-20

16-20

13 εηώλ

16-20

16-21

13 & ½ εηώλ

17-21

17-21

14 εηώλ

17-21

18-22

14 & ½ εηώλ

18-21

18-22

15 εηώλ

18-21

18-22
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15 & ½ εηώλ

19-22

19-22

16 εηώλ

19-22

19-22

16 & ½ εηώλ

19-22

19-22

17 εηώλ

19-23

19-23

17 & ½ εηώλ

19-23

19-23

18 εηώλ

20-23

19-23

Πίλαθαο 2. Φπζηνινγηθά όξηα Γ.Μ.. από 11-18 εηώλ

Παξάιιειν Κείκελν
Παξαθάησ κπνξείηε λα δηαβάζεηε έλα ζρεηηθό άξζξν κε ηίηιν ¨Η Πατσζαρκία Είναι
Αζθένεια¨ πνπ δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό: Δμειίμεηο ζηελ Παρπζαξθία. Σεύρνο 32ν,
έηνο 8ν Ινύιηνο-επηέκβξηνο 2013.
Ζ ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ ΔΗΝΑΗ ΑΘΔΝΔΗΑ
Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ραξαθηεξίζηεθαλ από ηαρείεο θαη κεγάιεο αιιαγέο, κε
πνιιέο επηπηώζεηο ζηνλ ηξόπν δηαβίσζεο ησλ αλζξώπσλ θαη θπξίσο ζηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Απηή ε δηαηαξαρή
ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην (πξόζιεςε κέζσ ηεο δηαηξνθήο, πεξηζζόηεξσλ ζεξκίδσλ
από απηέο πνπ θαηαλαιώλεη ην ζώκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα
θαη ηελ άζθεζε) έρεη νδεγήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ
βάξνπο ηνπ πιεζπζκνύ, παηδηώλ θαη ελειίθσλ. Σν γεγνλόο απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα
ηελ έθξεμε ηεο παλδεκίαο ηεο παρπζαξθίαο ηόζν ζηηο αλαπηπγκέλεο όζν θαη ζηηο
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.
Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο πνπ έρεη από θαηξό αλαγλσξίζεη ηελ
παρπζαξθία σο λόζν, πξνέβε ζηελ έθδνζε δύν εηδηθώλ ηόκσλ νδεγηώλ, ζηνπο
νπνίνπο παξαζέηεη ηελ έθηαζε, ηε ζνβαξόηεηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο, θαζώο θαη
νδεγίεο αληηκεηώπηζήο ηεο ζε αηνκηθό θαη ζε πιεζπζκηαθό επίπεδν.
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Η αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο θαζώο θαη ηεο βαξύηεηαο ηνπ βαζκνύ ηεο παρπζαξθίαο,
αλακέλεηαη λα απμήζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηα πνζνζηά εκθάληζεο πνιιώλ
αζζελεηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παρπζαξθία, αθνύ ηα θαξδηναγγεηαθά λνζήκαηα,
ηα κεηαβνιηθά λνζήκαηα, νη αξζξνπάζεηεο, ηα λνζήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνύ, θαη ν
θαξθίλνο είλαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο.
Ζ παρπζαξθία ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα ε λόζνο ηεο παρπζαξθίαο είλαη ζε έμαξζε, όπσο έδεημε ε παλειιήληαο
εκβέιεηαο επηδεκηνινγηθή κειέηε πνπ δηεμήγαγε ε Διιεληθή Ιαηξηθή Δηαηξεία
Παρπζαξθίαο, όπνπ βξέζεθε, όηη νη άλδξεο κε παρπζαξθία απνηεινύλ ην 26,0% ηνπ
Διιεληθνύ αλδξηθνύ πιεζπζκνύ θαη νη παρύζαξθεο γπλαίθεο αληίζηνηρα απνηεινύλ
ην 18,2%. Δάλ ηώξα ζπλππνινγηζζεί θαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε ππεξβάιινλ
ζσκαηηθό βάξνο, κία θαηάζηαζε πνπ ζπλήζσο εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ
ζε παρπζαξθία, ηόηε παξαηεξείηαη όηη κόλν ην 31,0% ησλ Διιήλσλ θαη κόλν ην
47,2% ησλ Διιελίδσλ, έρνπλ θπζηνινγηθό ζσκαηηθό βάξνο. ηα παηδηά θαη ηνπο
εθήβνπο ηα επξήκαηα είλαη πην αηζηόδνμα, αθνύ πεξίπνπ ην 79% ησλ Διιελόπνπισλ
έρνπλ θπζηνινγηθό ζσκαηηθό βάξνο.
Οη επηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο ζηελ πγεία είλαη πάξα πνιιέο θαη πνηθίιεο. Η
παρπζαξθία είλαη από ηνπο θπξηόηεξνπο κε κεηαδνηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα
πνιιά λνζήκαηα. Οη ζεκαληηθόηεξεο ζπλέπεηεο ηνπ απμεκέλνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο
από πιεπξάο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο αθνξνύλ κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, όπσο ν
ζαθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ-2, ε δπζιηπηδαηκία, ε ππέξηαζε, ε ηλζνπιηλναληίζηαζε
θαη ε ππεξνπξηραηκία.
πλέπεηα απηώλ είλαη ε παρπζαξθία λα ζεσξείηαη ζήκεξα από ηνπο θπξηόηεξνπο
παξάγνληεο εκθάληζεο θαξδηναγγεηαθώλ παζήζεσλ (δειαδή έκθξαγκα ηνπ
κπνθαξδίνπ, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θηι). Η
παρπζαξθία όκσο είλαη κηα πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο, πνπ πξνζβάιιεη θαη άιια
όξγαλα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο πξνθαιώληαο απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο
αλαπλεπζηηθώλ

παζήζεσλ,

λόζσλ

ηνπ

ήπαηνο

θαη

ησλ

ρνιεθόξσλ,

γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο, δηεγρεηξεηηθώλ θαη κεηεγρεηξεηηθώλ θηλδύλσλ,
πνηθίισλ αξζξνπαζεηώλ, νξκνληθώλ δηαηαξαρώλ, πξνβιεκάησλ γνληκόηεηαο θαη
επηπξόζζεηα ε παρπζαξθία ζρεηίδεηαη αηηηνινγηθά κε απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο
δηαθόξσλ ηύπσλ θαξθίλνπ, όπσο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ελδνκεηξίνπ, ησλ σνζεθώλ, ηνπ
καζηνύ, ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ παρέσο εληέξνπ, ηεο
ρνιεδόρνπ θύζηεο, ηνπ ήπαηνο, ηνπ παγθξέαηνο θαη ησλ λεθξώλ. Όπσο κε έκθαζε
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αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε παρπζαξθία είλαη λόζνο θαη ην παρύζαξθν άηνκν ζα
πξέπεη λα θαηαθεύγεη ζην γηαηξό απνδεηώληαο βνήζεηα. Μάιηζηα, ε πιεηνςεθία ησλ
παρύζαξθσλ είλαη δύζθνινη θαη απαηηεηηθνί αζζελείο, αθνύ ήδε έρνπλ ηαιαηπσξεζεί
από ηνπο δηάθνξνπο επηηήδεηνπο πνπ ηνπο εθκεηαιιεύνληαη νηθνλνκηθά, κε δηάθνξεο
κεζόδνπο, ηξόπνπο θαη ππνζρέζεηο, πνπ ζπρλά είλαη επηβιαβείο ή επηθίλδπλνη γηα ηελ
πγεία ηνπο, ρσξίο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ παξακηθξή νπζηαζηηθή βνήζεηα.
Γπζηπρώο, αθόκα θαη κεηαμύ ησλ γηαηξώλ ε παρπζαξθία είλαη ε πιένλ ππνηηκεκέλε
λόζνο. Τπάξρνπλ αξθεηνί γηαηξνί, πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ, όρη κόλν ζηελ
πεξηθέξεηα αιιά θαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, πνπ ζεσξνύλ αθόκα θαη ζήκεξα όηη ε
παρπζαξθία είλαη έλα απιό ηδηνζπζηαζηθό ραξαθηεξηζηηθό, όπσο π.ρ. ην λα είλαη
θάπνηνο μαλζόο ή κειαρξηλόο, ρσξίο απηό ην ραξαθηεξηζηηθό λα παίδεη θάπνην ξόιν
ζηε δσή ηνπ αηόκνπ. Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξνη γηαηξνί, κε ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα
θαξδηναγγεηαθά ή ηα κεηαβνιηθά λνζήκαηα, πνπ έρνπλ αξρίζεη λα κελ ππνηηκνύλ
ηαηξηθά ηελ παρπζαξθία, πνπ όκσο δηαηεξνύλ ιόγσ άγλνηαο κία κε ζσζηή θαη
ηαηξηθά ελδεδεηγκέλε ζηάζε αληηκεηώπηζήο ηεο. Δπηβάιιεηαη πιένλ ν ηαηξηθόο
θόζκνο θαηαξρήλ, αιιά θαη όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζώο θαη νη πνιηηεηαθνί
παξάγνληεο, λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο λόζνπ παρπζαξθίαο ηόζν ζε αηνκηθό
όζν ζε θνηλσληθό επίπεδν θαη όινη λα θξνληίζνπλ γηα ηε βειηίσζε ησλ γλώζεώλ ηνπο
θαη ησλ εκπεηξηώλ ηνπο, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νπζηαζηηθή βνήζεηα ηνπ
παρύζαξθνπ, ε πγεία ηνπ νπνίνπ είλαη ζε ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν.
Δπζύκηνο Καπάληαεο
Παζνιόγνο – Γηαβεηνιόγνο.

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλέπεηεο από ηελ απνκάθξπλζε από ηε Μεζνγεηαθή
δηαηξνθή, ηελ παρπζαξθία θαη ηα θαξδηαθά λνζήκαηα ζηε ρώξα καο, κπνξείηε λα
πάξεηε θαη από ηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Διιεληθνύ Ιδξύκαηνο
Καξδηνινγίαο:
http://www.elikar.gr/page.php?pid=21
Άζθεζε Απηναμηνιόγεζεο 1/Κεθάιαην 2
Αθνύ κειεηήζεηε ην δεύηεξν θεθάιαην, δώζηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηελ
παξαθάησ άζθεζε απηναμηνιόγεζεο. Πξέπεη λα μέξεηε όηη ππάξρεη κόλν κηα ζσζηή
απάληεζε ζε θάζε εξώηεκα, ηελ νπνία ζαο δίλνπκε ζην Παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ
θεθαιαίνπ γηα λα ηε ζπγθξίλεηε κε ηηο δηθέο ζαο απαληήζεηο.
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1. Σν κνληέιν ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο πνπ πξνηείλεηαη ζαλ θαηάιιειν, είλαη
απηό πνπ έρεη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο Μεζνγεηαθέο ρώξεο δηακνξθσζεί σο
ζπλήζεηα ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

2. Πξέπεη λα απνθεύγσ ην θαζεκεξηλό πξσηλό γηαηί κπνξεί λα απμήζεη ην ζσκαηηθό
κνπ βάξνο ;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

3. Σν θνηόπνπιν ή ην ςάξη κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ζηε δηαηξνθή κνπ ην
θόθθηλν θξέαο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

4. Η θαιύηεξε ζηξαηεγηθή απώιεηαο βάξνπο είλαη ε κείσζε ησλ εκεξήζησλ
ζεξκίδσλ πνπ πξνζιακβάλσ;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

5. Η άζθεζε από κόλε ηεο αθόκα θαη αλ απμήζσ ηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλσ
είλαη ηθαλή λα κε νδεγήζεη ζε απώιεηα βάξνπο; ΝΑΙ

ΟΥΙ

6. Αλ ζέισ λα ράζσ βάξνο, είλαη θαιύηεξα λα θαηεπζύλσ ηε δηαηξνθή κνπ πξνο ηνπο
πδαηάλζξαθεο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

7. Η δίαηηα ρσξίο άζθεζε ζα πξνθαιέζεη απώιεηα κπτθήο κάδαο; ΝΑΙ

ΟΥΙ

8. Οη απζηεξέο δίαηηεο αθόκα θαη ζε βάζνο ρξόλνπ, είλαη νη πην απνηειεζκαηηθέο γηα
ηελ απώιεηα βάξνπο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

9. Έλα αγόξη 17 εηώλ κε Γ.Μ.. 24 έρεη θπζηνινγηθό βάξνο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

10. Έλαο άλζξσπνο έρεη βάξνο 90kg θαη ύςνο 1.90m, ν Γ.Μ.. είλαη 26,5;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

Γξαζηεξηόηεηα 1/θεθάιαην 2
Με βάζε ηα όζα δηαβάζαηε ζην θεθάιαην 2, νξίζηε ηα θπζηνινγηθά όξηα ηνπ Γ.Μ.
ελόο άληξα 30 εηώλ. ηε ζπλέρεηα δώζηε, ζε έλα θείκελν 100-130 ιέμεσλ, πέληε
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ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαλείο αλ ζέιεη λα ράζεη βάξνο θαη λα ην
δηαηεξήζεη ζε βάζνο ρξόλνπ.
Σελ δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξείηε ζην Παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ.

ύλνςε
ε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε Μεζνγεηαθή δίαηηα ζαλ έλα δηαηξνθηθό κνληέιν
ηθαλό λα βνεζήζεη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πγείαο καο, θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ
επηζπκεηνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο. Άιισζηε γηα καο, απνηειεί ζηνηρείν ηεο παξάδνζήο καο
θαη ηα δηαηξνθηθά πξντόληα πνπ πξνηείλεη, είλαη ηα πξντόληα πνπ παξάγεη ν ηόπνο καο.
Ο δηαρσξηζκόο ησλ ηξνθίκσλ ζε θαηεγνξίεο θαη νη βαζηθέο δηαηξνθηθέο γλώζεηο, είλαη
από ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπλεηδεηώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ πνπ νδεγνύλ ζηνλ
έιεγρν ηνπ βάξνπο καο.
Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ έρνπκε γηα λα κεηαβάιινπκε ππέξ καο, ην ζεξκηδηθό
ηζνδύγην καδί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, καο δίλνπλ ηε
γλώζε ηνπ ηξόπνπ ειέγρνπ ηνπ βάξνπο καθξηά από ¨καγηθέο¨ ζπληαγέο πνπ καο
ππόζρνληαη ζαύκαηα.
Ο Γ.Μ.. καο δίλεη κε πνιύ εύιεπην ηξόπν, ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ ζσκαηηθνύ καο
βάξνπο. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο είηε
ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κείσζήο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο είηε θαη ηεο αύμεζήο ηνπ αλ απηό
είλαη απαξαίηεην.

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ θεθαιαίνπ, επηζηξέςηε ζηα
Πξνζδνθώκελα Απνηειέζκαηα θαη ειέγμηε αλ έρεηε θαηαλνήζεη όζα
αλαθέξνληαη ζε απηά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Απαληήζεηο ζε αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο
Άζθεζε 1.
1. Όρη
9. Όρη 10. Όρη.

2. Όρη

3. Ναη

4. Όρη

5. Όρη

6. Ναη

7. Ναη

8. Όρη

Γξαζηεξηόηεηα 1.
Σα θπζηνινγηθά όξηα ηνπ Γ.Μ.. γηα έλαλ 30ρξνλν άλδξα όπσο θαη γηα νπνηνλδήπνηε
ελήιηθα άλδξα ή γπλαίθα είλαη κεηαμύ 20-25.
Η θύξηα ζπκβνπιή γηα λα ράζεη θάπνηνο βάξνο θαη απηό λα δηαηεξεζεί ζε βάζνο
ρξόλνπ, είλαη λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ ζεξκίδσλ πνπ πξνζιακβάλεη θαζεκεξηλά
αιιά απηή ε κείσζε λα είλαη κεηαμύ 500kcal θαη 1000kcal. Σαπηόρξνλα όκσο ζα
πξέπεη λα μεθηλήζεη έλα πξόγξακκα αεξόβηαο άζθεζεο θαη κπτθήο ελδπλάκσζεο θαη
λα ζπκβνπιεπηεί έλαο εηδηθό ηεο άζθεζεο. σζηό είλαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ
δηαηξνθή ηνπ πξνο ηηο πξσηεΐλεο θαη ηνπο πδαηάλζξαθεο απνθεύγνληαο ηα ιίπε.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηηο πνζόηεηεο λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεη. ε θακία
πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, παξά κόλν
αλ ν εηδηθόο γηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην.

