
Τίτλος Μαθήματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Ι 

Κωδικός 

Μαθήματος 

2104ΔΙΜΕΤ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2 έτος / Γ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Τσελεγγίδης Αρσένιος 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Η μελέτη της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και του 

μεταβολισμού των υδατανθράκων και των λιπιδίων και η κατανόηση των 

επιδράσεών τους στη λειτουργία του σώματος. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-κατανοήσουν  τον τρόπο 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. 

- γνωρίζουν το μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπιδίων  

- να κατασκευάζουν  διαιτολόγια εφαρμόζοντας της αρχές του μεταβολισμού 

ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα Βιοχημεία 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Ορισμός Μεταβολισμού. Βασικές μονάδες ενέργειας και μεταβολισμού. 

Ενεργειακό ισοζύγιο του ατόμου. Μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής 

πρόσληψης, μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής απώλειας, μεθόδοι 

υπολογισμού βασικού μεταβολισμού . 

Βασικός μεταβολισμός, παράγοντες που τον επηρεάζουν  κατά την 

ανάπαυση, υπολογισμός του βασικού μεταβολισμού, παράγοντες που 



επηρεάζουν το βασικό μεταβολισμό-ηλικία, επιφάνεια σώματος, φύλο, 

κύηση, σύνθεση σώματος, ενδοκρινείς αδένες, διατροφική κατάσταση, 

ύπνος, κλίμα, πυρετός, παχυσαρκία, φάρμακα. 

Μεταβολισμός. Μεταβολικές διεργασίες, γλυκόζη, γλυκόλυση, αναερόβιος 

και αερόβιος μεταβολισμός γλυκόζης. Κύκλος του Krebs, πλήρης οξείδωση 

της γλυκόζης. Ενεργειακή απόδοση πλήρους οξείδωσης της γλυκόζης.  

Άλλες μεταβολικές οδοί. Νεογλυκογένεση, γλυκογονογένεση, 

γλυκογονόλυση. 

Υδατάνθρακες ή σάκχαρα: Ορισμός, κατηγορίες, δομή, ρόλος στον 

οργανισμό. Μεταβολισμός  των υδατανθράκων-μελέτη της πέψης, 

απορρόφησης και μεταβολισμού των υδατανθράκων, ορμονικός έλεγχος 

του μεταβολισμού των υδατανθράκω (αναφορικά). Πηγές των 

υδατανθράκων και επιπτώσεις στην υγεία . 

Λιπίδια και διατροφή: ορισμός, κατηγορίες λιποειδών, ο ρόλος τους στον 

οργανισμό. Μελέτη της πέψης, απορρόφησης και μεταβολισμού των 

λιποειδών. Ρόλος ήπατος στο μεταβολισμό των λιποειδών , ρόλος 

λιπώδους ιστού στο μεταβολισμό των λιποειδών. Μεταβολισμός λιποειδών 

στους ιστούς. Ορμονική ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπών. Λιποειδή και 

καρδιαγγειακή νόσος. Προστατευτικές δράσεις.   

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος.  
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