
Τίτλος Μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΙΙ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

2203ΔΙΜΕΤ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2 έτος / Δ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Τσελεγγίδης Αρσένιος 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Η κατανόηση των διαφόρων μηχανισμών του μεταβολισμού και η επίδραση 

του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών στη λειτουργία του σώματος. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-γνωρίζουν τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, βιταμινών, μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων. 

-κατανοούν τον τρόπον με τον οποίο ένα συστατικό χρησιμοποιείται από τον 

οργανισμό για παραγωγή ενέργειας, για αποθήκευση είτε και για αποβολή. 

-γνωρίζουν τις βιοχημικές διεργασίες που συμπεριλαμβάνει ο μεταβολισμός 

των θρεπτικών συστατικών της τροφής. 

Προαπαιτούμενα Διατροφή και 

Μεταβολισμός Ι 

Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Πρωτεΐνες και διατροφή: Γενικά για δομή πρωτεϊνών, αμινοξέα.  

Πέψη και απορρόφηση τροφών. Μεταβολισμός των πρωτεϊνών: 

τρανσαμίνωση και απαμίνωση, ο ρόλος του ήπατος, ρύθμιση του επιπέδου 

των αμινοξέων στο αίμα, ο ρόλος του μυϊκού ιστού στον μεταβολισμό των 

πρωτεϊνών, ρύθμιση του ισοζυγίου του αζώτου. Ορμονική ρύθμιση του 

μεταβολισμού των πρωτεϊνών. μεταβολισμός  

Ποιότητα των πρωτεϊνών: υπολογισμός της ποιότητας- χημική αξιολόγηση 

της ποιότητας των πρωτεϊνών ( χημικό σκορ ή σκορ αμινοξέων ), βιολογική 



αξιολόγηση της ποιότητας των πρωτεϊνών, παράγοντες που επηρεάζουν 

την αναβολική ικανότητα της πρωτεΐνης, σύγκριση της χημικής με τη 

βιολογική μέθοδο.  

Πρωτεϊνικές απαιτήσεις; Πρωτεϊνική πρόσληψη για διατήρηση του σώματος 

στη ζωή,  πρωτεϊνική πρόσληψη για αύξηση του ατόμου, παράγοντες που 

επηρεάζουν τις πρωτεϊνικές απαιτήσεις, ύψος πρωτεϊνικών απαιτήσεων – 

υπολογισμός του ασφαλούς επιπέδου της πρωτεϊνικής πρόσληψης. 

Ορμονική ρύθμιση μεταβολισμού:  Αναβολικές ορμόνες : η ινσουλίνη. 

Καταβολικές ορμόνες: δράση των καταβολικών ορμονών στον μεταβολισμό 

των πρωτεϊνών(το γλουκαγόνο, γλυκοκορτικοειδή).  

Σχέσεις θερμιδικής και πρωτεϊνικής πρόσληψης. Βασικές λειτουργίες των 

πρωτεϊνών. Συστάσεις για ιδεώδη πρόσληψη πρωτεϊνών.  

Μελέτη της πέψης, απορρόφησης και μεταβολισμού βιταμινών και 

μετάλλων.     

Μεταβολισμός σε κυτταρικό επίπεδο: Μεταβολισμός και Υδατάνθρακες, 

μεταβολισμός και Βιταμίνες –Ιχνοστοιχεία, μεταβολισμός και Λίπη. 

μεταβολισμός και Αμινοξέα.  

 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση power point και 

οπτικοακουστικών μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές 

όταν και όπου χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών 

του κάθε μαθήματος. Η συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή 

και θα επιδιώκεται από τον καθηγητή του μαθήματος. Επίσης θα 

χρησιμοποιούνται ασκήσεις κατανόησης. 

Βιβλιογραφία 
Kύριο διδακτικό βιβλίο 

1.  Διατροφή και μεταβολισμός ΙΙ, James L. Groff-Sareen S. Gropper, 

Επιστημονικός Συντονισμός – Λάμπρος Συντώσης, Τόμος ΙΙ 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2.Advanced Nutrition and Human Metabolism, Saveens S. Gropper et al. 

Thomson 

3.Human Nutrition, Catherine Geissler et al, Elvsevier 

4.Understanding Normal and Clinical Nutrition, Maurice E. Shils et al, 

Lippincott Williams and Willkins 

5. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, Παπανικολάου Γεωργ, 5η 



έκδοση,  Εκδόσεις ..  2002 

6.Διατροφή και μεταβολισμός (τόμοι Α και Β), Sareen S. Et al, Π.Χ. 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

 

Προτεινόμενη Ηλεκτρονική βιβλιογραφία-Journals  

1. British Journal Of Nutrition 

2. European Journal of Clinical Nutrition  

Αξιολόγηση 
Τελική εξέταση: 60% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


