
Απώλεια Bάρους



02

Αγαπητή κα.  ΟΝΟΜΑ,

Το δείγμα σας έφτασε στις 00/00/0000 στο εργαστήριο για ανάλυση και 
αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας εργαστη-
ρίου (ISO 15189). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν 
από δύο ανεξάρτητους γενετιστές και μοριακούς βιολόγους. Μετά την 
λήψη των αποτελεσμάτων, συντάχθηκε η προσωπική σας αναφορά. Θα 
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και ελπίζουμε να 
μείνετε ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε 
ερωτήσεις και προτάσεις. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Εκτιμούμε τα σχόλιά σας, διότι αποτελεί βασικό τρόπο βελτίωσης των 
υπηρεσιών μας.

Αποτελέσματα προσωπικής ανάλυσης για: 

Ημερομηνία Γέννησης: 00/00/1900

Αριθμός Παραγγελίας: 

Ελπίζουμε ότι η ανάλυση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. 
Θερμούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Δεδούσης
Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Καθηγητής Μοριακής Γενετικής - Διατροφογενετικής



Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία Γέννησης: 00/00/1900 
Αριθμός Παραγγελίας: 

Aπώλεια Βάρους
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Αυτή η αναφορά περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που είναι εξαιρετικά εμπιστευτικά και πρέπει να διασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων αυτών.

Αποτελέσματα προσωπικής ανάλυσης για: 



Το υπερβάλλον βάρος αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα στις βιομηχανικές 
χώρες και προκαλείται από τον συνδυασμό κακής διατροφής, σωματικής 
αδράνειας και γενετικής προδιάθεσης.

Εκτός από τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής, το μοναδικό μας γενετικό υπόβαθρο μπορεί να συμβάλει στο να 
είμαστε υπέρβαροι. Ορισμένοι γενετικοί τύποι, για παράδειγμα, απορροφούν πολύ λίπος από τα 
τρόφιμα, επομένως είναι ευαίσθητοι στην περιεκτικότητα λίπους στη διατροφή τους. Σε αντίθεση με 
άλλους γενετικούς τύπους, όπου εμφανίζεται αύξηση του σωματικού βάρος εάν προσλαμβάνουν υψηλό 
ποσοστό θερμίδων από υδατάνθρακες, ενώ φαίνεται να είναι ανθεκτικοί στην αύξηση βάρους από το 
λίπος της διατροφής τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου 60 – 80% του υπερβάλλοντος βάρους κληρονομείται. Με άλλα λόγια, 
μεταβιβάζεται γενετικά σε εμάς από τους γονείς μας. Έτσι, ενώ μπορεί να είναι πιο δύσκολο για 
ορισμένα άτομα να διατηρήσουν το βέλτιστο σωματικό βάρος από ό,τι για τους άλλους, είναι σημαντικό 
να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση αυτού, καθώς σχετίζεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης πολλών 
ασθενειών:

Τα γονίδια και η επιτυχία ενός 
προγράμματος απώλειας βάρους
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▶ Υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση)
▶ Διαβήτης τύπου 2
▶ Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
▶ Καρδιαγγειακά νοσήματα
▶ Αθηροσκλήρωση
▶ Εγκεφαλικό επεισόδιο
▶ Καρκίνος του μαστού
▶ Αρθρίτιδα
▶ Πόνος στις αρθρώσεις
▶ Εκφυλιστικές ασθένειες της σπονδυλικής στήλης 
▶ Παραμορφώσεις στα πόδια
▶ Νόσος της χοληδόχου κύστης
▶ Άπνοια ύπνου
▶ Φλεβική θρόμβωση
▶ Άνοια - Αλτσχάϊμερ
▶ Μυϊκός τραυματισμός

Μερικοί άνθρωποι  διατηρούν  ένα φυσιολογικό σωματι-
κό βάρος, ακόμη κι αν ακολουθούν έναν ανθυγιεινό 
τρόπο ζωής για χρόνια, ενώ άλλοι εμφανίζουν ραγδαία 
αύξηση του βάρους τους ακόμη και με μια μέτρια 
ανθυγιεινή διατροφή. Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι χάνουν 
βάρος πολύ γρήγορα με τακτική άσκηση, ενώ άλλοι δεν 
βλέπουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα από μια τέτοια 
προσπάθεια.
Όλες αυτές οι προσωπικές διαφορές βρίσκονται στα 
γονίδια μας. Με τη βοήθεια σύγχρονων γενετικών 
δοκιμών, είναι δυνατό να μάθετε τον γενετικό σας τύπο, 
ώστε να δράσετε στοχευμένα με βάση τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης με στόχο την βέλτιστη απώλεια ή διατή-
ρηση του βάρους σας.



Έχετε στα χέρια σας ένα γενετικό τεστ όπου εξετάζονται τα απαραίτη-
τα γονίδια που φαίνεται ότι επηρεάζουν το σωματικό σας βάρος. Ακο-
λουθούν τα συμπεράσματα της γενετικής σας ανάλυσης:

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι τα φυσικά σας χαρακτηριστικά προκύπτουν από μια σειρά 
πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιδίων, όπως η προδιάθεση για υπερβάλλον βάρος. Τα 
αποτελέσματα μιας γενετικής εξέτασης είναι δύσκολο να ερμηνευθούν και έτσι οι γενετιστές μας 
έχουν ετοιμάσει μια έκθεση όπου αναλύεται η συνολική επίδραση του γενετικού σας προφίλ.

Πόσο ισχυρή είναι η γενετική σας προδιάθεση 
για αυξημένο βάρος;

Η γενετική προδιάθεσή σας να είστε υπέρβαροι είναι 
χαμηλή. Τα γονίδιά σας δεν αντιτίθενται στις προσπάθειές 
σας για απώλεια βάρους. Αυτό σας δίνει μια ευνοϊκή αφετη-
ρία σε σύγκριση με άλλα άτομα με διαφορετικό γενετικό 
προφίλ.

Τα αποτελέσματά σας
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FABP2 (rs1799883)

PPARG (rs1801282)

ADRB2 (rs1042713)

ADRB2 (rs1042714)

ADRB3 (rs4994)

FTO (rs9939609)

APOA2 (rs5082)

APOA5 (rs662799)

Εξεταζόμενο Γονίδιο Αποτέλεσμα

Ερώτημα

Αποτέλεσμα

Η γενετική σας προδιάθεση για αυξημένο βάρος ειναι

A/G

G/G

G/G

C/G

T/T

T/T

C/C

A/A



Συνολική απεικόνιση αποτελεσμάτων
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ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 1370 Κcal

ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΝΑΚ

ΑΣΘΕΝΕΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΕΙΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ

48-50% Yδατάνθρακες

19-21% Πρωτεΐνες

30-32% Λιπαρά

ΜΕΤΡΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΟ - ΓΙΟ ΕΝΤΟΝΗ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΛΙΠΟΥΣ
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ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ



ΠΟΛΥΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
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Καύση υδατανθράκων ή λίπους;
Οι πρόγονοί μας ήταν κυνηγοί και συλλέκτες που έτρωγαν μεγάλες ποσότητες ψαριών και 
κρέατος, έτσι η διατροφή τους είχε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες. 
Αργότερα, όταν αναπτύχθηκε η γεωργία, οι περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να κατανα-
λώνουν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Τα γονίδια μας έχουν προ-
σαρμοστεί εν μέρει σε αυτές τις αλλαγές, έτσι, ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να 
«καίνε» περισσότερο λίπος, σε αντίθεση με εκείνους που «καίνε» περισσότερο υδατάνθρα-
κες. Οι γενετικές αυτές προσαρμογές έχουν επηρεάσει το σώμα ορισμένων ατόμων ώστε να 
μπορεί να επεξεργαστεί ευκολότερα συστατικά όπως λίπος και πρωτεΐνες, ενώ αυτό 
διαφέρει όταν αυξάνεται η κατανάλωση υδατανθράκων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα λιπαρά 
έχουν μικρή επίδραση στο σωματικό τους βάρος, αλλά παρατηρείται ραγδαία αύξηση 
βάρους σε μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες. Η ανάλυσή σας οδήγησε 
στο ακόλουθο αποτέλεσμα:

ΠΟΛΥΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

Παίρνετε βάρος από την κατανάλωση υδατανθράκων;

Παίρνετε βάρος από την κατανάλωση λιπαρών;

ΠΟΛΥΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Παίρνετε βάρος από την κατανάλωση πρωτεϊνων;

ΜEΙΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (II)

nadia pogosava
Highlight

nadia pogosava
Highlight
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ΧΑΜΗΛΗ ΣΕ ΛΙΠΟΣΧΑΜΗΛΗ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

Ποια είναι η καλύτερη αναλογία λίπους / υδατανθράκων για εσάς; 

Ισορροπημένη  διατροφή:  οι υδατάνθρακες και το λίπος έχουν μέτρια 
επίδραση στο σωματικό σας βάρος, οπότε πρέπει να ακολουθείτε μια 
ισορροπημένη διατροφή:

ΛΙΠΑΡΑ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

Μείωση λίπους: έχετε γενετικά χαρακτηριστικά που σας κάνουν να απορ-
ροφάτε περισσότερο λίπος από το φαγητό σας σε σύγκριση με άλλα άτομα. 
Επομένως, η μείωση του λίπους αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
τρόπο για να χάσετε βάρος. Επιπλέον, έχετε χαμηλό μεταβολισμό, που 
επίσης ενθαρρύνει το υπερβάλλον σωματικό βάρος. Αυτό σημαίνει ότι το 
βάρος σας θα αυξηθεί εάν η διατροφή σ ας είναι υψηλής π εριεκτικότητας σε 
λιπαρά. Συγκεκριμένα, τρώγοντας μεγάλες ποσότητες κορεσμένων και trans 
λιπαρών και μικρών ποσοτήτων ακόρεστου λίπους. Επομένως, πρέπει να 
μειώσετε την ποσότητα λίπους στη διατροφή σας, ιδιαίτερα των κορεσμέ-
νων και trans λιπαρών.

Μείωση υδατανθράκων: έχετε γενετικά χαρακτηριστικά που καθιστούν 
ιδιαίτερα πιθανό να αυξήσετε το βάρος σας όταν καταναλώνετε πολλούς 
υδατάνθρακες. Σύμφωνα μ ε επιστημονικές μ ελέτες, εάν ακολουθήσετε δ ίαιτα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, έχετε 2 – 5 φο ρές περισσότερες 
πιθανότητες να γίνετε υπέρβαροι συγκριτικά με άλλους ανθρώπους. 
Επομένως, η μ είωση των υδατανθράκων θα είναι ένας πολύ α ποτελεσματικός 
τρόπος για να χάσετε βάρος.

Η πρωτεΐνη είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που χρησιμοποιεί ο 
οργανισμός για την κατασκευή μυών και άλλων ιστών. Η πρωτεΐνη περιέχει 
επίσης πολλή ενέργεια, έτσι η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερβολικό βάρος. Οι επιστήμονες δεν έχουν βρει στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι τα γενετικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη χρήση 
πρωτεϊνών από το σώμα, επομένως η διατροφή σας θα περιλαμβάνει μια 
φυσιολογική ποσότητα πρωτεΐνης.

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Διατροφή

48 - 50% kcal από υδατάνθρακες 30 - 32% kcal από λιπαρά

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΛΙΠΑΡΑ

48-50% 19-21% 30-32%

nadia pogosava
Highlight

nadia pogosava
Highlight

nadia pogosava
Highlight

nadia pogosava
Highlight
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Συμπεριφορική Ανάλυση
Τα γονίδια ελέγχουν τα αισθήματα πείνας και κορεσμού. Λόγω διαφορών στα γονίδια, ο ρισμένοι 
άνθρωποι βιώνουν το αίσθημα της πείνας περισσότερο από τους άλλους μετά από μεγάλες 
περιόδους χωρίς φαγητό. Τα γονίδια μπορούν επίσης να μας ξεγελάσουν, με αποτέλεσμα να 
καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες ανά γεύμα. Η γενετική σας ανάλυση κατέληξε στα 
ακόλουθα σ   υμπέρασματα:

Τα άτομα με το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ τείνουν να έχουν ασθενέστε-
ρο αίσθημα πείνας συγκριτικά με τα άτομα με διαφορετικό προφίλ. Αυτό το 
χαρακτηριστικό θα κάνει τη μείωση των θερμίδων (λιγότερη κατανάλωση) 
σημαντικά πιο εύκολη για εσάς.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το αίσθημα κορεσμού σας είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι για άλλα ά τομα. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής και να 
κάνετε μεγαλύτερα διαλείμματα μεταξύ των γευμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΣΘΕΝΕΣ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΕΙΝΑΣ

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ   ΙΣΧΥΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ

ΕΝΤΟΝΟΑΣΘΕΝΕΣ

Πόσο έντονο είναι το αίσθημα σας για πείνα; 

ΕΝΤΟΝΗΑΣΘΕΝΗΣ

Πόσο έντονη είναι η αίσθηση ότι είστε πλήρης; 
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Τα άτομα με το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ τείνουν να τρώνε γεύματα μ ε 
σχετικά περισσότερες θερμίδες και λιπαρά συγκριτικά με άλλα άτομα διαφο-
ρετικού γενετικού προφίλ.  Αυτό το γενετικό χαρακτηριστικό σας δίνει την 
τάση να τρώτε περισσότερες θερμίδες ανά γεύμα. Επομένως, είναι 
σημαντικό να ακολουθήσετε με περισσότερη προσοχή το προσωποποιη-
μένο πρόγραμμα διατροφής σας.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σύμφωνα με μελέτες, τα άτομα με το γενετικό σας προφίλ τείνουν να τρώνε 
λιγότερα γεύματα την ημέρα. Τα γονίδια σ ας δ εν σ ας βάζουν σ τον π ειρασμό 
να καταναλώνετε πιο συχνά σνακ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΡΜΙΔΩΝ

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ    ΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΝΑΚ

ΠΟΛΥΟΧΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Τείνετε να προτιμάτε τροφές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας λόγω των 
γονιδίων σας?

ΕΝΤΟΝΗΑΣΘΕΝΗΣ

Έχετε την τάση να τρώτε επιπλέον σνακ λόγω των γονιδίων σας;

nadia pogosava
Highlight
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Υγεία και Φαινόμενο "Γιο-Γιο"
Μελέτες έχουν δείξει ότι μερικοί άνθρωποι επανέρχονται στο αρχικό σωματικό βάρος τους πολύ π ιο γρήγο-
ρα α πό ά λλους μ ετά α πό μ ια επιτυχημένη δ ίαιτα. Αυτή η διαφορά ελέγχεται από τα γονίδια μας, έτσι μερικοί 
άνθρωποι πρέπει να είναι πιο πειθαρχημένοι από άλλους για να διατηρήσουν μόνιμα ένα υγιές βάρος. 
Επιπλέον, τα γονίδια μας καθορίζουν που εναποτίθεται το λίπος στο σώμα μα.

Το φαινόμενο γιο – γιο φαίνεται να είναι μέτριο σε εσάς, που σημαίνει ότι 
ανακτάτε το βάρος σας σταδιακά μετά από μια επιτυχημένη διατροφή εάν 
επιστρέψετε στις παλιές συνήθειες. Για εσάς, είναι σημαντικό να αλλάξετε 
μόνιμα τον τρόπο ζωής σας και τη διατροφή σας, άρα να εκπαιδευτείτε ώστε 
να τρώτε σωστά.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΜΕΤΡΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “ΓΙΟ – ΓΙΟ”

ΕΝΤΟΝΟΑΣΘΕΝΕΣ

Πόσο έντονο είναι το φαινόμενο "γιο – γιο" για εσάς; 

Το λίπος στα πόδια, τους γοφούς και τους γλουτούς μπορεί να μην είναι πάντα 
επιθυμητό, αλλά από άποψη υγείας είναι προτιμότερο από το λίπος γύρω από 
τα ζωτικά όργανα. Λόγω των γονιδίων σας, το σώμα σας τείνει να εναποθέτει 
περισσότερο λίπος στα όργανα συγκριτικά με άλλα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι η 
απώλεια βάρους δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βελτιώσετε την εμφάνισή 
σας, αλλά έχει μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην συνολική υγεία σας.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΝΤΟΝΗ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

ΕΝΤΟΝΟ

Παρατηρείται εναπόθεση σπλαχνικού λίπους στο σώμα σας?

ΑΣΘΕΝΕΣ

nadia pogosava
Highlight

nadia pogosava
Highlight
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Μυϊκή μάζα, θερμίδες και άσκηση
Το σώμα απαιτεί μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας (θερμίδες) ανά ημέρα ως καύσιμο για τους μυς και τα όρ-
γανα σας. Ό ταν το σώμα λαμβάνει ανεπαρκείς ποσότητες θερμίδων από τα τρόφιμα, αναπληρώνει την 
ενέργεια αυτή μέσω της διάσπασης των αποθεμάτων λίπους, γεγονός που με τη σειρά του προκαλεί μείωση του 
σωματικού βάρους. Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία “διαλύει” επίσης τους μυς και άλλους ιστούς, το οποίο δεν 
είναι επιθυμητό. Μερικοί άνθρωποι έχουν γενετικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο σώμα τους να αντλεί 
αποτελεσματικά την απαιτούμενη ενέργεια από τα αποθέματα λίπους, με αποτέλεσμα να μπορούν να χάσουν 
βάρος γρήγορα μόνο με δίαιτα χαμηλών θερμίδων. Αντίθετα, η μείωση των θερμίδων της διατροφής μπορεί να 
μην είναι αρκετή στην επίτευξη των στόχων μας, επομένως να χρειάζεται συνδυασμός άσκησης και διατροφής 
ή μόνο άσκησης:

Κατά την διάρκεια της άσκησης το σώμα σας χρησιμοποιεί σε μέτριο βαθμό 
τα αποθέματα λίπους. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία στην απώλεια βάρους 
ενδεχομένως να μην μπορεί να επιτευχθεί μόνο με φυσική δραστηριότητα, 
επομένως ένα πρόγραμμα άσκησης μετρίου επιπέδου αρκεί με βάση το 
γενετικό σας προφίλ. Για να εκμεταλλευτείτε το μέγιστο των δυνατοτήτων 
σας θα χρειαστεί ο συνδυασμός της άσκησης με μια διατροφή μειωμένων 
θερμίδων.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΔΥΑΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΜΕΙΩΣΗ:

Ποια είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για απώλεια βάρους;

Λόγω των γονιδίων σας, όταν μειώνετε την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων το 
σώμα σας διασπά τόσο τον μυϊκό ιστό όσο και το λίπος. Επομένως, πρέπει να 
ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης μυών (ασκήσεις αντιστάσεων) μαζί 
με μια δίαιτα μειωμένων θερμίδων για να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΜΕΤΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΟΛΛΗΕΛΑΧΙΣΤΗ

Πόση μυϊκή μάζα χάνετε όταν μειώνετε την ενεργειακή πρόσληψη;

Διατροφή: 760 kcal/ημέρα Άσκηση: 180 kcal/ημέρα

nadia pogosava
Highlight
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Με σκοπό να διατηρήσετε τους μύες σας ενώ παράλληλα χάνετε βάρος 
απαιτείται η βέλτιστη αναλογία μεταξύ προπόνησης με βάρη και αθλημάτων 
αντοχής. Είναι πιθανό να υπάρξει μέτρια απώλεια μυϊκής μάζας καθώς 
μειώνονται οι θερμίδες, γι’ αυτό το αθλητικό σας πρόγραμμα πρέπει να 
περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αθλημάτων αντοχής και δύναμης. Τα αθλήματα 
αντοχής χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι μπορείτε να ασκηθείτε για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίς χρήση μέγιστης δύναμης. Για 
παραδείγμα, τζόκινγκ, ποδήλατο ή ποδόσφαιρο. Αθλήματα δύναμης, από την 
άλλη πλευρά, χαρακτηρίζονται από πολλές επαναλήψεις και χρήση μέγιστης 
δύναμης. Παραδείγματα ασκήσεων δύναμης είναι η άρση βαρών, τα καθίσματα 
και το κυκλικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ

ΑΝΤΟΧΗΣΔΥΝΑΜΗΣ

Ποιος τύπος άσκησης σας ταιριάζει περισσότερο ώστε να διατηρήσετε 
την μυϊκή σας μάζα με βάση τα γονίδιά σας?

nadia pogosava
Highlight
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Εξατομικευμένη διατροφή απώλειας βάρους
Τώρα που γνωρίζετε τα γενετικά σας χαρακτηριστικά, ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσετε 
αποτελεσματικά για να χάσετε βάρος. Στις επόμενες σελίδες, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτές 
τις γνώσεις προς όφελός σας.

90 kg

56 kg

-34 kg

Θέτοντας στόχους

Κατά τη λήψη του δείγματος, το σωματικό σας βάρος ήταν:

Εάν το βάρος σας έχει αλλάξει εν τω μεταξύ, δεν θα μειώσει την αποτελε-
σματικότητα αυτού του προγράμματος. Απλώς συνεχίστε με το πρόγραμμα.

Το υπολογισμένο ιδανικό σωματικό βάρος για το ύψος σας είναι:

Αυτό αντιστοιχεί σε αλλαγή βάρους:

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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Αυτό το διάγραμμα δείχνει τι 
συμβαίνει σε κάθε στάδιο, κα-
θώς αρχίζετε να χάνετε βάρος 
και στη συνέχεια να διατηρείτε 
μόνιμα το νέο σας σωματικό 
βάρος.

ΦΑΣΕΙΣ

Κατανόηση των τριών φάσεων

Φάση απώλειας βάρους (1)
Εφόσον είστε πάνω από το βάρος – στόχο σας, βρίσκεστε στη “φάση απώλειας βάρους” και σας συστή-
νουμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για αυτήν την φάση σύμφωνα με τον διαιτολόγο σας. Αυτό το στάδι-
ο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά αποτελεί απαραίτητο βήμα, δεδομένου ότι το σωματικό σας 
βάρος θα μειώνεται γρήγορα.

Φάση προσαρμογής (2)
Μόλις φτάσετε στο βάρος – στόχο σας, ξεκινάτε τη φάση προσαρμογής, η οποία θα διαρκέσει 2 εβδο-
μάδες. Σε αυτή τη φάση, το σώμα σας θα εξοικειωθεί σταδιακά με περισσότερες θερμίδες.

Φάση σταθερότητας - συντήρησης (3)
Αφού ρυθμίσετε σταδιακά τον αριθμό των θερμίδων που τρώτε ανά ημέρα, ξεκινάτε τη φάση 
σταθερότητας. Σε αυτή τη φάση, ακολουθείτε ένα απλό πρόγραμμα άσκησης και μαθαίνετε ακριβώς 
τι και πόσο μπορείτε να φάτε. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς να ακολουθήσετε μια διατροφή που να 
διατηρεί το βάρος σας σταθερό χωρίς να πρέπει να εγκαταλείψετε τα τρόφιμα που σας αρέσουν. Εάν 
είστε ήδη στο επιθυμητό βάρος σας και θέλετε να μάθετε πώς να βελτιστοποιήσετε τη διατροφή σας, 
μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως με τη φάση 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κανόνες διατροφής

Επιτρέπονται τα “cheat meal”;
Ο καθένας γίνεται αδύναμος και μερικές φορές δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες του 
προγράμματος. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα εάν φάτε λίγο παραπάνω σε ένα δείπνο, αλλά πρέπει να 
μειώσετε τον αριθμό των τροφίμων που καταναλώνετε τις επόμενες ημέρες, ή να ασκηθείτε λίγο 
παραπάνω για να αντισταθμίσετε.

Αίσθημα πείνας και υπερκατανάλωση τροφής
Με βάση τα γενετικά σας χαρακτηριστικά το αίσθημα πείνας είναι μειωμένο για εσάς και έτσι δεν θα 
μπείτε στον πειρασμό να τρώτε καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας. Επομένως, αρκεί να χωρίσετε 
τα γεύματά σας σε μικρότερες μερίδες και να τρώτε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πριν το φαγητό
Ξεκινήστε κάθε γεύμα με ένα μεγάλο ποτήρι νερό (500ml). Αυτό μειώνει τη δίψα, γεγονός που σας 
κάνει να αισθάνεστε πιο πεινασμένοι.Επιπλέον, το νερό γεμίζει το στομάχι σας. Αυξάνει επίσης την 
ικανότητα του σώματός σας να καίει θερμίδες: εάν πίνετε 2 λίτρα νερού την ημέρα, το σώμα σας θα 
κάψει περίπου 100 θερμίδες επιπλέον. Επίσης, εάν μπορείτε, πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ πριν από το 
γεύμα. Ο καφές καταστέλλει την πείνα, σας κάνει να αισθάνεστε πιο γεμάτοι και μειώνει την υπερ-
κατανάλωση΄τροφής. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να πιείτε καφέ μετά το γεύμα για να καταστείλετε την 
πείνα για την υπόλοιπη ημέρα. Ωστόσο, προσέξτε να μην υπερβείτε το ημερήσιο όριο των 3-5 
φλιτζανιών καφέ.

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος
Σας συνιστούμε να προετοιμάσετε και να καταναλώσετε το πρώτο πιάτο, όπως για παράδειγμα την 
σαλάτα, και στη συνέχεια να συνεχίσετε με το επόμενο πιάτο. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
μεταξύ του φαγητού, τα πρώτα θρεπτικά συστατικά φτάνουν στο έντερο και αρχίζουν να μειώνουν την 
πείνα σας. Αυτό μειώνει σημαντικά τον πειρασμό της υπερκατανάλωσης τροφής. Εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό, φάτε αργά. Οι άνθρωποι που τρώνε αργά γεμίζουν πιο γρήγορα και τρώνε λιγότερο 
συγκριτικά με τους ανθρώπους που τρώνε γρήγορα.

Εάν πεινάτε κατά τη διάρκεια της ημέρας
Εάν πεινάσετε και δεν θέλετε να φάτε, πιείτε ένα μεγάλο ποτήρι νερό (500ml) και στη συνέχεια 
πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ χωρίς ζάχαρη. Με αυτήν την προσέγγιση, το αίσθημα της πείνας σας 
πιθανότατα θα εξαφανιστεί μέσα σε 10 λεπτά. Το γκρέιπφρουτ έχει επίσης την ικανότητα να 
ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και η κατανάλωση μισού φρούτου μπορεί να μειώσει 
σημαντικά το αίσθημα της πείνας. Εάν δεν θέλετε να πιείτε καφέ το βράδυ ή εάν αισθάνεστε πείνα 
μετά το φαγητό,μπορείτε να φάτε μια σούπα χαμηλών θερμίδων. Σκέτη σούπα, ζωμό κρέατος ή ζωμό 
κοτόπουλου. Το καθένα έχει λιγότερο από 5 θερμίδες (kcal) ανά μερίδα και μπορεί να καταναλωθεί 
ανά πάσα στιγμή χωρίς να μετρηθούν οι επιπλέον θερμίδες.
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Ως εναλλακτική λύση σε αυτούς τους πίνακες άσκησης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
το κινητό τηλέφωνό σας για να παρακολουθείτε τις θερμίδες που έχετε κάψει. 

Οι παρακάτω εφαρμογές μπορούν να σας βοηθήσουν να 
παρακολουθήσετε τις θερμίδες που καίτε κατά την 
άσκηση:

▶ FitnessBuilder
▶ Freeletics
▶ GoogleFit
▶ Nike+ Training Club
▶ Strava
▶ Sworkit
▶ Runkeeper
▶ Runtastic

Άσκηση

Ο στόχος της αερόβιας άσκησης είναι να αυξήσετε τον καρδιακό σας ρυθμό. Εάν τρώτε λίγο 
πριν την άσκηση, το σώμα σας θα πάρει μέρος της ενέργειας από το φαγητό με αποτέλεσμα να 
χάσετε λιγότερο βάρος. Επομένως, δεν πρέπει να τρώτε τις τελευταίες 2 ώρες πριν από την 
άσκηση, για να μεγιστοποιήσετε την απώλεια βάρους σας.

Αποφασίστε μόνοι σας πόσες προπονήσεις θέλετε να κάνετε ανά εβδομάδα. Ο παρακάτω 
πίνακας σας δείχνει πόσες θερμίδες πρέπει να καίτε την εβδομάδα. Όσο περισσότερο 
ασκείστε, τόσο λιγότερες θερμίδες πρέπει να κάψετε ανά συνεδρία:

7

6

5

4

3

2

1

180 kcal

210 kcal

252 kcal

315 kcal

420 kcal

630 kcal

1260 kcal

Προπονήσεις ανά βδομάδα Θερμίδες που καίγονται ανά προπόνηση
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Οδηγίες

Πρώτα αποφασίστε πόσες φορές την εβδομάδα θέλετε να κάνετε άσκηση. Όσο λιγότερες φορές 
ασκείστε, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστείτε ανά προπόνηση για να κάψετε τις απαραίτητες 
θερμίδες. Αφού αποφασίσετε πόσο συχνά θέλετε να προπονηθείτε κάθε εβδομάδα, θα πρέπει 
να επιλέξετε τις αγαπημένες σας προπονήσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στην στήλη "4 X", 
για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε το χρόνο που θα χρειαστεί να αφιερώσετε σε κάθε δραστηριότητα 
εάν θέλετε να προπονηθείτε τέσσερις φορές την εβδομάδα. Φυσικά, μπορείτε να συνδυάσετε 
διάφορα είδη ασκήσεων. Αν προπονηθείτε τέσσερις φορές την εβδομάδα, μπορείτε να αποφασίσετε να 
παίξετε ποδόσφαιρο δύο φορές την εβδομάδα και να κάνετε αναρρίχηση δύο φορές την εβδομάδα. Ο 
χρόνος που πρέπει να αφιερώσετε για κάθε δραστηριότητα εμφανίζεται στον π  ίνακα.

Κατά την επιλογή της άσκησής σας, θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το γενετικό σας υπόβαθρο. Η 
βέλτιστη ισορροπία μεταξύ αθλημάτων δύναμης και αντοχής θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε 
την μυϊκή σας μάζα ενώ χάνετε βάρος. Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις σωστές ασκήσεις, θα 
βρείτε σύμβολα που δείχνουν εάν ταξινομούνται ως άσκηση δύναμης ή αντοχής:

Εγγραφείτε στο γυμναστήριο με φίλους
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα σχέδια απώλειας βάρους είναι πολύ πιο επιτυχημένα με 
επαγγελματική βοήθεια. Σας ενθαρρύνουμε να εγγραφείτε σε κάποιο γυμναστήριο, έτσι ώστε ένας 
προσωπικός γυμναστής να μπορεί να σας βοηθήσει. Ένας γυμναστής μπορεί να σας συμβουλεύσει για 
την κατάλληλη άσκηση και να σας παρακινήσει μακροπρόθεσμα.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον αριθμό και τη διάρκεια των εβδο-
μαδιαίων συνεδριών άσκησης. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε υπαίθρια αθλήματα μαζί με τις 
επισκέψεις σας στο γυμναστήριο.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ Αθλήματα αντοχής και δύναμης

ΑΝΤΟΧΗΣΔΥΝΑΜΗΣ

Ποιος τύπος άσκησης ταιριάζει καλύτερα στα γονίδια σας για να διατη-
ρήσετε την μυϊκή σας μ άζα;

= Αθλήματα αντοχής         = Αθλήματα ενδυνάμωσης - αντίστασης
   = Αθλήματα αντοχής και δύναμης
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Παράδειγμα προπονητικού πλάνου με 3 
συνεδρίες

156 Αverage kcal/day 1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ 7Χ

Aθλημα τύπου 1

Aθλημα τύπου 2

Aθλημα τύπου 3

Aθλημα τύπου 4

Aθλημα τύπου 5

Aθλημα τύπου 6

Aθλημα τύπου 7

Aθλημα τύπου 8

Aθλημα τύπου 9

111

121

155

155

134

88

63

158

111

56

61

78

79

67

44

32

79

56

37

40

52

52

45

29

21

53

37

28

30

39

39

34

22

16

39

28

22

24

31

31

27

18

13

32

22

19

20

26

26

22

15

11

26

19

16

17

22

22

19

13

9

23

16

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη

Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

Αθλημα τύπου 2

Τουλάχιστον
40 λεπτά

Αθλημα τύπου 9

Τουλάχιστον
37 λεπτά

Αθλημα τύπου 5

Τουλάχιστον
45 λεπτά
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Αθλητικές Δραστηριότητες
1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ 7Χ

Αεροβική (Aerobics) (380 kcal/h)

Αντιπτέριση (Badminton) (360 kcal/h)

Καλαθοσφαίριση (Basket) (450 kcal/h)

Ορειβασία σε βουνό (436 kcal/h)

Προπόνηση Μποξ (με σάκο) (422 kcal/h)

Πατινάζ στον πάγο (14 km/h) (384 kcal/h)

Ποδήλατο (14 km/h) (360 kcal/h)

Ποδήλατο (24 ΚΜ/h) (612 kcal/h)

Ποδόσφαιρο (498 kcal/h)

Προπόνηση με όργανα (422 kcal/h)

Ρυθμικήγυμναστική (324 kcal/h)

Χειροσφαίριση (Handball) (640 kcal/h)

Χόκεϊ (563 kcal/h)

Τρέξιμοτζόκινγκ (Jogging) (8 km/h) (560 kcal/h)

Τρέξιμοτζόκινγκ (Jogging) (10 km/h) (700 kcal/h)

Τρέξιμοτζόκινγκ (Jogging) (12 km/h) (875 kcal/h)

ΠολεμικέςΤέχνες (704 kcal/h)

Αναρρίχηση (774 kcal/h)

Βαθιά καθίσματα (Squats) (588 kcal/h)

Σκι αντοχής (5 mph) (690 kcal/h)

Ορεινή ποδηλασία (Mountain biking) (520 kcal/h)

Nordic περπάτημα (2 mph) (396 kcal/h)

Pilates (420 kcal/h)

Υδατοσφαίριση (Polo) (563 kcal/h)

Πατίνια (Rollers) (14 km/h) (384 kcal/h)

Ράγκμπι (Rugby) (704 kcal/h)

Πεζοπορία στο χιόνι (560 kcal/h)

Σχοινάκι (572 kcal/h)

Σκέιτμπορντ (Skateboarding) (352 kcal/h)

Σκι (αργό) (488 kcal/h)

Σκι (γρήγορο) (560 kcal/h)

Σανίδα στοχιόνι (Snowboarding) (488 kcal/h)

Τοιχοσφαίριση (Squash) (728 kcal/h)

Κολύμπι (αργό) (260 kcal/h)

Κολύμπι (γρήγορο) (576 kcal/h)

Τάεκβον ντο (Αγωνιστικό) (900 kcal/h)

Τάεκβον ντο (Προπόνηση) (550 kcal/h)

Αντιπτέριση (Tennis) (312 kcal/h)

Στατικό ποδήλατο (352 kcal/h)

Πετοσφαίριση (Volleyball) (563 kcal/h)

Πεζοπορία (Hiking) (360 kcal/h)

Υδατοσφαίρηση (Water Polo) (704 kcal/h)

180 kcal/ ημέρα κατά μέσο όρο

Προπονήσεις ανά εβδομάδα σε λεπτά
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Χόμπι και δουλειές στο σπίτι

Δραστηριότητες – ασκήσεις στο γυμναστήριο

1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ 7Χ

Ψάρεμα, στατικό (176 kcal/h)

Ψάρεμα, στατικό σε λίμνη ή νερό (246 kcal/h)

Bowling (211 kcal/h)

Βελάκια (176 kcal/h)

Ξιφασκία (422 kcal/h)

Φρίσμπι (Frisbee) (211 kcal/h)

Golf (with golf cart) (352 kcal/h)

Κανό (4 km/h) (174 kcal/h)

Μότοκρος (Motocross) (281 kcal/h)

Ράφτινγκ (Rafting) (352 kcal/h)

Ιππασία (246 kcal/h)

Κατάδυση με αναπνευστήρα (352 kcal/h)

Ιστιοπλοΐα (211 kcal/h)

Περπάτημα (174 kcal/h)

Σερφ (211 kcal/h)

Χορός (αργός) (211 kcal/h)

Χορός (γρήγορος) (384 kcal/h)

Χορός (μοντέρνος) (422 kcal/h)

Κατάδυση (493 kcal/h)

Επιτραπέζιο τένις (281 kcal/h)

Windsurfing (211 kcal/h)

Κηπουρική (352 kcal/h)

Κούρεμα γκαζόν (387 kcal/h)

Καθάρισμα (246 kcal/h)

180 kcal/ ημέρα κατά μέσο όρο

Προπονήσεις ανά εβδομάδα σε λεπτά

1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ 7Χ

Στατικό Ποδήλατο (588 kcal/h)

Προπόνηση cross fit (540 kcal/h)

Ασκήσεις σε μηχανήματα αντίστασης (422 kcal/h)

Άρση βαρών (422 kcal/h)

Διάδρομος (9 km/h) (488 kcal/h)

Διάδρομος (12 km/h) (748 kcal/h)

Διάδρομος (17 km/h) (1040 kcal/h)

Μηχάνημα κωπηλατικής (Rowing) (415 kcal/h)

Στεπς (Stepper) (588 kcal/h)

Πολεμική τέχνη Tai chi (281 kcal/h)

Προπόνηση με δόνηση (Vibration) (900kcal/h)

Yoga (281 kcal/h)

180 kcal/ ημέρα κατά μέσο όρο

Προπονήσεις ανά εβδομάδα σε λεπτά

7Χ6Χ5Χ4Χ3Χ2Χ1Χ
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ΑΣΚΗΣΗ

Φάση προσαρμογής και φάση σταθερότητας

Ακολουθήστε το προηγούμενο πρόγραμμα μέχρι να φτάσετε το επιθυμητό 
βάρος. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το σωματικό σας βάρος, ξεκινήστε 
την επόμενη φάση του προγράμματος.

Το νέο σας πρόγραμμα άσκησης

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία ένα εντατικό πρόγραμμα 
μείωσης θερμίδων και άσκησης. Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στην 
επόμενη φάση, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη. Πρώτα, μπορείτε να μειώσετε 
σημαντικά την άσκησή σας, αλλά θα πρέπει να διατηρήσετε ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο άσκησης ως μέρος της ρουτίνας σας για να 
διατηρήσετε το σωματικό σας βάρος. Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε το νέο 
πρόγραμμα άσκησης που μπο-ρείτε να  ακολουθήσετε από εδώ και στοεξής.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα στην επόμενη σελίδα για να σχεδιάσετε το 
πρόγραμμα άσκησης που θέλετε να ακολουθήσετε από τώρα και στο εξής.



Αθλητικές Δραστηριότητες
1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ

Αεροβική (Aerobics) (380 kcal/h)

Αντιπτέριση (Badminton) (360 kcal/h)

Καλαθοσφαίριση (Basket) (450 kcal/h)

Ορειβασία σε βουνό (436 kcal/h)

Προπόνηση Μποξ (με σάκο) (422 kcal/h)

Πατινάζστον πάγο (14 km/h) (384 kcal/h)

Ποδήλατο (14 km/h) (360 kcal/h)

Ποδήλατο (24 ΚΜ/h) (612 kcal/h)

Ποδόσφαιρο (498 kcal/h)

Προπόνηση με όργανα (422 kcal/h)

Ρυθμικήγυμναστική (324 kcal/h)

Χειροσφαίριση (Handball) (640 kcal/h)

Χόκεϊ (563 kcal/h)

Τρέξιμοτζόκινγκ (Jogging) (8 km/h) (560 kcal/h)

Τρέξιμοτζόκινγκ (Jogging) (10 km/h) (700 kcal/h)

Τρέξιμοτζόκινγκ (Jogging) (12 km/h) (875 kcal/h)

ΠολεμικέςΤέχνες (704 kcal/h)

Αναρρίχηση (774 kcal/h)

Βαθιά καθίσματα (Squats) (588 kcal/h)

Σκι αντοχής (5 mph) (690 kcal/h)

Ορεινή ποδηλασία (Mountain biking) (520 kcal/h)

Nordic περπάτημα (2 mph) (396 kcal/h)

Pilates (420 kcal/h)

Υδατοσφαίριση (Polo) (563 kcal/h)

Πατίνια (Rollers) (14 km/h) (384 kcal/h)

Ράγκμπι (Rugby) (704 kcal/h)

Πεζοπορία στο χιόνι (560 kcal/h)

Σχοινάκι (572 kcal/h)

Σκέιτμπορντ (Skateboarding) (352 kcal/h)

Σκι (αργό) (488 kcal/h)

Σκι (γρήγορο) (560 kcal/h)

Σανίδα στοχιόνι (Snowboarding) (488 kcal/h)

Τοιχοσφαίριση (Squash) (728 kcal/h)

Κολύμπι (αργό) (260 kcal/h)

Κολύμπι (γρήγορο) (576 kcal/h)

Τάεκβον ντο (Αγωνιστικό) (900 kcal/h)

Τάεκβον ντο (Προπόνηση) (550 kcal/h)

Αντιπτέριση (Tennis) (312 kcal/h)

Στατικό ποδήλατο (352 kcal/h)

Πετοσφαίριση (Volleyball) (563 kcal/h)

Πεζοπορία (Hiking) (360 kcal/h)

Υδατοσφαίρηση (Water Polo) (704 kcal/h)

60 kcal/ ημέρα κατά μέσο όρο

Προπονήσεις ανά εβδομάδα σε λεπτά

7Χ
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Χόμπι και δουλειές στο σπίτι

Δραστηριότητες – ασκήσεις στο γυμναστήριο

1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ 7Χ

Ψάρεμα, στατικό (176 kcal/h)

Ψάρεμα, στατικό σε λίμνη ή νερό (246 kcal/h)

Bowling (211 kcal/h)

Βελάκια (176 kcal/h)

Ξιφασκία (422 kcal/h)

Φρίσμπι (Frisbee) (211 kcal/h)

Golf (with golf cart) (352 kcal/h)

Κανό (4 km/h) (174 kcal/h)

Μότοκρος (Motocross) (281 kcal/h)

Ράφτινγκ (Rafting) (352 kcal/h)

Ιππασία (246 kcal/h)

Κατάδυση με αναπνευστήρα (352 kcal/h)

Ιστιοπλοΐα (211 kcal/h)

Περπάτημα (174 kcal/h)

Σερφ (211 kcal/h)

Χορός (αργός) (211 kcal/h)

Χορός (γρήγορος) (384 kcal/h)

Χορός (μοντέρνος) (422 kcal/h)

Κατάδυση (493 kcal/h)

Επιτραπέζιο τένις (281 kcal/h)

Windsurfing (211 kcal/h)

Κηπουρική (352 kcal/h)

Κούρεμα γκαζόν (387 kcal/h)

Καθάρισμα (246 kcal/h)

60  kcal/ ημέρα κατά μέσο όρο

Προπονήσεις ανά εβδομάδα σε λεπτά

1Χ 2Χ 3Χ 4Χ 5Χ 6Χ 7Χ

Στατικό Ποδήλατο (588 kcal/h)

Προπόνηση cross fit (540 kcal/h)

Ασκήσεις σε μηχανήματα αντίστασης (422 kcal/h)

Άρση βαρών (422 kcal/h)

Διάδρομος (9 km/h) (488 kcal/h)

Διάδρομος (12 km/h) (748 kcal/h)

Διάδρομος (17 km/h) (1040 kcal/h)

Μηχάνημα κωπηλατικής (Rowing) (415 kcal/h)

Στεπς (Stepper) (588 kcal/h)

Πολεμική τέχνη Tai chi (281 kcal/h)

Προπόνηση με δόνηση (Vibration) (900kcal/h)

Yoga (281 kcal/h)

60 kcal/ ημέρα κατά μέσο όρο

Προπονήσεις ανά εβδομάδα σε λεπτά

7Χ6Χ5Χ4Χ2Χ 3Χ1Χ
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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ

Προσδιορισμός βέλτιστου καρδιακού ρυθμού
Ο βέλτιστος καρδιακός ρυθμός είναι ζωτικής σημασίας κατά την άσκηση. Ο ιδανικός 
καρδιακός ρυθμός για την αερόβια άσκηση εξαρτάται από την ηλικία σας. Χρησιμοποιήστε 
τον παρακάτω πίνακα για να ορίσετε το σωστό ρυθμό σφυγμού για την ηλικία σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό επίπεδο άσκησης, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή καρδιακού 
ρυθμού καρπού (fitness tracker). Οι περισσότερες 
συσκευές έχουν έναν συναγερμό που σας προειδοποιεί 
εάν ο καρδιακός σας ρυθμός είναι πολύ υψηλός ή πολύ 
χαμηλός.

Προσοχή! Αυτός ο ρυθμός παλμού είναι κατά προσέγγι-
ση o μέσος όρος. Αν, όταν έχετε αυτό το εύρος παλμών, 
αισθάνεστε ελαφριά εφίδρωση και την ανάγκη να ανα-
πνεύσετε περισσότερο, πιθανότατα βρίσκεστε στη σωστή 
ζώνη καρδιακού ρυθμού. Αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να 
ολοκληρώσετε την άσκηση στον ρυθμό που είστε, 
μειώστε την ένταση. Σε κάθε περίπτωση, να συμ-
βουλεύεστε την γνώμη ειδικού, γιατρού ή προπονητή.

Καρδιακός ρυθμός στόχος:

145-155

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΛΜΟΙ
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Η πρωτεΐνη σύνδεσης λιπαρών οξέων 2 (FABP2), επίσης γνωστή ως πρωτεΐνη δέσμευσης λιπα-
ρών οξέων εντερικού τύπου (I-FABP). Οι ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες σύνδεσης λιπαρών οξέων 
(FABPs) ανήκουν σε μια οικογένεια πολλαπλών γονιδίων με σχεδόν είκοσι ταυτοποιημένα μέλη. 
Σχηματίζουν πρωτεΐνες 14-15 kDa και πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην πρόσληψη, τον 
ενδοκυτταρικό μεταβολισμό και/ή τη μεταφορά λιπαρών οξέων μακράς αλύσου. Αυτό το 
γονίδιο έχει έναν πολυμορφισμό στο κωδικόνιο 54 που αναγνωρίζει ένα αλληλόμορφο που 
κωδικοποιεί την αλανίνη και ένα αλληλόμορφο που κωδικοποιεί τη θρεονίνη. Η πρωτεΐνη 
Thr-54 σχετίζεται με αυξημένη οξείδωση λίπους και αντίσταση στην ινσουλίνη.

J Biol Chem. 2001 Oct 26:276(43):39679-84. Epub 2001 Aug 3. The polymorphism at codon 54 of the FABP2 gene 
increases fat absorption in human intestinal explants. Levy E, Ménard D, Delvin E, Stan S, Mitchell G, Lambert M, 
Ziv E, Feoli-Fonseca JC, Seidman E.
J Lipid Res. 2000 Dec:41(12):2002-8. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acid-binding 
protein on responses to dietary fat in humans. Pratley RE, Baier L, Pan DA, Salbe AD, Storlien L, Ravussin E, 
Bogardus C.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998 Oct:18(10):1606-10. Postprandial lipemic response is modified by the 
polymorphism at codon 54 of the fatty acid-binding protein 2 gene. Agren JJ, Valve R, Vidgren H, Laakso M, 
Uusitupa M.
Obes Res. 2004 Feb:12(2):340-5.Intestinal FABP2 A54T polymorphism: association with insulin resistance and 
obesity in women. Albala C, Santos JL, Cifuentes M, Villarroel AC, Lera L, Liberman C, Angel B, Pérez-Bravo F.
Metabolism. 2005 Dec:54(12):1652-8. Comparison of the acute response to meals enriched with cis- or trans-fatty 
acids on glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. Lefevre M, Lovejoy JC, 
Smith SR, Delany JP, Champagne C, Most MM, Denkins Y, de Jonge L, Rood J, Bray GA.

Απώλεια βάρους

RES Genotype

G/G

A/G

A/A

42%

51%

7%

Καμία επίδραση

Αυξημένη ευαισθησία στο λίπος
Αυξημένος κίνδυνος για εναπόθεση λίπους σπλαχνικά

Αυξημένη ευαισθησία στο λίπος
Αυξημένος κίνδυνος για εναπόθεση λίπους σπλαχνικά

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

FABP2 - πρωτεΐνη σύνδεσης λιπαρών οξέων 2, εντερικά (rs1799883)

Βιβλιογραφικές αναφορές
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Ο υποδοχέας P PAR-γ (ή PPARG), επίσης γνωστός ω ς υποδοχέας γλιταζόνης ή N R1C3 είναι ένας π υρηνικός 
υποδοχέας τύπου II που, στον άνθρωπο, κωδικοποιείται από το γονίδιο PPARG. Το PPARG ρυθμίζει την 
αποθήκευση λιπαρών οξέων και το μεταβολισμό της γλυκόζης. Τα γονίδια που ενεργοποιούνται από το 
PPARG διεγείρουν την πρόσληψη λιπιδίων και την λιπογένεση από τα λιπώδη κύτταρα.

Ο βήτα-2 αδρενεργικός υποδοχέας , επίσης γνωστός ως ADRB2, είναι ένας β-αδρενεργικός υποδοχέας μέσα σε 
μια κυτταρική μεμβράνη που αντιδρά με την αδρεναλίνη (επινεφρίνη) ως ορμόνη ή νευροδιαβιβαστή που 
επηρεάζει τους μυς ή τα όργανα. Το γονίδιο ADRB2 δεν έχει εσώνια. Διαφορετικοί πολυμορφισμοί, σημειακές 
μεταλλάξεις και / ή μείωση της ρύθμισης αυτού του γονιδίου σχετίζονται με νυχτερινό άσθμα, υπερβολικό βάρος 
και διαβήτη τύπου 2.

Clin Genet. 2003 Feb:63(2):109-16. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and 
components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study. Robitaille J, Després JP, Pérusse L, Vohl MC.
Obesity (Silver Spring). 2006 Apr:14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, 
Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C.
Diabetologia. 2005 Aug:48(8):1503-9. Epub 2005 Jun 29. Influence of Pro12Ala peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 
polymorphism on glucose response to exercise training in type 2 diabetes. Adamo KB, Sigal RJ, Williams K, Kenny G, Prud'homme D, Tesson F.
Diabetes. 2002 Aug:51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 
diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, 
Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J: Finnish Diabetes Prevention Study.
Horm Metab Res. 2005 Feb:37(2):99-105. Influence of the PPAR-gamma2 Pro12Ala and ACE I/D polymorphisms on insulin sensitivity and 
training effects in healthy offspring of type 2 diabetic subjects. Østergård T, Ek J, Hamid Y, Saltin B, Pedersen OB, Hansen T, Schmitz O.
Franks PW et al. The Pro12Ala variant at the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene and change in obesity-related traits in 
the Diabetes Prevention Program. Diabetologia. 2007 Dec,50(12):2451-60. Epub 2007 Sep 27.
Regina Brigelius-Flohé et al. Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease. John Wiley & Sons, 21 Aug 2006
Barbara J. Nicklas et al. Genetic Variation in the Peroxisome Proliferator–Activated Receptor-γ2 Gene (Pro12Ala) Affects Metabolic 
Responses to Weight Loss and Subsequent Weight Regain, Diabetes 2001 Sep, 50(9): 2172-2176
Delahanty LM et al. Genetic predictors of weight loss and weight regain after intensive lifestyle modification, metformin treatment, or 
standard care in the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care. 2012,35(2):363-6.

Rudkowska I et al. Individualized weight management: what can be learned from nutrigenomics and nutrigenetics? Prog Mol Biol Transl Sci. 2012,108:347-82.
Masuo K, Katsuya T, Fu Y, Rakugi H, Ogihara T, and Tuck ML. Beta2- and beta3-adrenergic receptor polymorphisms are related to the onset of weight gain and blood 
pressure elevation over 5 years. Circulation 111: 3429-3434, 2005.
Obesity (Silver Spring). 2006 Apr:14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T1, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, 
Walts B, Pérusse L, Bouchard C.
Masuo K et al. Rebound weight gain as associated with high plasma norepinephrine levels that are mediated through polymorphisms in the beta2-adrenoceptor. Am J 
Hypertens. 2005 Nov,18(11):1508-16.

RES Genotype

C/C

C/G

G/G

86%

12%

2%

Αυξημένη ευαισθησία στο λίπος
Γενετική προδιάθεση για αυξημένο βάρος (OR: 1.38)

Ισχυρό φαινόμενο γιο-γιο, Αυξημένος κίνδυνος για εναπόθεση λίπους σπλαχνικά 
Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω μείωσης ενεργειακής πρόσληψης
Γενετική προδιάθεση για αυξημένο βάρος (OR:1.19)
Καλύτερη απόκριση στη φυσική δραστηριότητα

Ισχυρό φαινόμενο γιο-γιο
Αυξημένος κίνδυνος για εναπόθεση λίπους σπλαχνικά
Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω μείωσης ενεργειακής πρόσληψης
Δεν σχετίζεται με αυξημένη γενετική προδιάθεση για αυξημένο βάρος (OR: 1.19) 
Καλύτερη απόκριση στη φυσική δραστηριότητα

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

RES Genotype

A/A

A/G

G/G

22%

51%

27%

Καμία επίδραση

Έντονο φαινόμενο γιο-γιο

Έντονο φαινόμενο γιο-γιοX

POP Πιθανά αποτελέσματα

PPARG – Υποδοχείς που ενεργοποιούνται από παράγοντες που επάγουν
τον πολλαπλασιασμό των υπεροξεισωμάτων (rs1801282)

ADRB2 β-αδρενοϋποδοχέας 2, επιφανειακά (rs1042713)

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές
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Ο βήτα-2 αδρενεργικός υποδοχέας (β2 αδρενοϋποδοχέας), επίσης γνωστός ως ADRB2, είναι ένας β-
αδρενεργικός υποδοχέας μέσα σε μια κυτταρική μεμβράνη που αντιδρά με την αδρεναλίνη (επινεφρίνη) ως 
ορμόνη ή νευροδιαβιβαστή που επηρεάζει τους μυς ή τα όργανα. Το γονίδιο ADRB2 δεν εχειεσώνια. Διαφορετικοί 
πολυμορφισμοί, σημειακές μεταλλάξεις και / ή μείωση της ρύθμισης αυτού του γονιδίου σχετίζονται με νυχτερινό 
άσθμα, υπερβολικό βάρος και διαβήτη τύπου2.

J Nutr. 2003 Aug:133(8):2549-54. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu beta2-adrenoceptor 
polymorphism. Martínez JA, Corbalán MS, Sánchez-Villegas A, Forga L, Marti A, Martínez-González MA.
Masuo K, Katsuya T, Fu Y, Rakugi H, Ogihara T, and Tuck ML. Beta2- and beta3-adrenergic receptor polymorphisms are related to the onset of 
weight gain and blood pressure elevation over 5 years. Circulation 111: 3429-3434, 2005.
RuizJR,etal.Roleofβ₂-adrenergicreceptorpolymorphismsonbodyweightandbodycompositionresponsetoenergyrestrictioninobesewomen: 
preliminaryresults.Obesity(SilverSpring).2011Jan,19(1):212-5
Rauhio A, et al. Association of the FTO and ADRB2 genes with body composition and fat distribution in obese women. Maturitas. 2013
Oct,76(2):165-71

RES Genotype

C/C

C/G

G/G

42%

51%

7%

Καμία επίδραση

Αυξημένη ευαισθησία στους υδατάνθρακες Ισχυρό φαινόμενο γιο-γιο
Αυξημένος κίνδυνος για εναπόθεση λίπους σπλαχνικά
Αυξημένη απώλεια μυϊκή μάζας κατά τη διάρκεια απώλειας βάρους
Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω μείωσης ενεργειακής πρόσληψης

Αυξημένη ευαισθησία στους υδατάνθρακες Ισχυρό φαινόμενο γιο-γιο
Αυξημένος κίνδυνος για εναπόθεση λίπους σπλαχνικά
Αυξημένη απώλεια μυϊκή μάζας κατά τη διάρκεια απώλειας βάρους
Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω μείωσης ενεργειακής πρόσληψης

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

ADRB2 β-αδρενοϋποδοχέας 2, επιφανειακά (rs1042714)

Η ενεργοποίηση των β-αδρενοϋποδοχέων ξεκινά μονοπάτια σηματοδότησης μέσω της σύνδεσης με 
G-πρωτεΐνες. Όλοι οι β-αδρενοϋποδοχείς είναι ικανοί να ενεργοποιούν την αδενυλυκυκλάση, αυξάνοντας έτσι τη
συγκέντρωση cAMP στο κυτοσόλιο και ενεργοποιώντας την πρωτεϊνική κινάση Α. Ο ADRB3 εμπλέκεται ειδικά
στη λιπόλυση, γι’ αυτό αυτός ο πολυμορφισμός εμπλέκεται στον έλεγχο του σωματικού βάρους.

RES Genotype

T/T

T/C

C/C

86%

13%

1%

Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω φυσικής δραστηριότητας

Καμία επίδραση

Καμία επίδραση

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

ADRB3 β-αδρενοϋποδοχέας 3 (rs4994)
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Diabetes Obes Metab. 2002 Nov:4(6):428-30. TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect 
modification by a sedentary lifestyle. Marti A, Corbalán MS, Martínez-Gonzalez MA, Martinez JA.
Diabetes Care. 1997 Dec:20(12):1887-90. Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight loss, body fat distribution, 
glycemic control, and insulin resistance in obese type 2 diabetic patients. Sakane N, Yoshida T, Umekawa T, Kogure A, Takakura Y, Kondo M.
Eur J Intern Med. 2007 Dec:18(8):587-92. Epub 2007 Sep 10. Influence of the Trp64Arg polymorphism in the beta 3 adrenoreceptor gene on insulin 
resistance, adipocytokine response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, 
Izaola O, Conde R. CondeR.
Obes Res. 2004 May:12(5):807-15. Association between body fat response to exercise training and multilocus ADR genotypes. Phares DA, Halverstadt 
AA, Shuldiner AR, Ferrell RE, Douglass LW, Ryan AS, Goldberg AP, Hagberg JM.
Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep:27(9):1028-36. Difficulty in losing weight by behavioral intervention for women with Trp64Arg polymorphism 
of the beta3-adrenergic receptor gene. Shiwaku K, Nogi A, Anuurad E, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K, Yamane Y.
J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jul:83(7):2441-4.Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 3-adrenergic receptor gene with 
body mass index. Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, Ogihara T.
Obes Res. 2001 Dec:9(12):741-5. Association of BMI with the beta3-adrenergic receptor gene polymorphism in Japanese: meta-analysis. Kurokawa N, 
Nakai K, Kameo S, Liu ZM, Satoh H.
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Η πρωτεΐνη που σχετίζεται με υπερβάλλον βάρος, γνωστή επίσης ως εξαρτώμενη από την άλφα-κετογλουταρική, 
διοξυγενάση (FTO) είναι ένα ένζυμο που, στον άνθρωπο, κωδικοποιείται από το γονίδιο FTO που βρίσκεται στο 
χρωμόσωμα 16. Η αλληλουχία αμινοξέων της μεταγραφόμενης πρωτεΐνης FTO δείχνει υψηλή ομοιότητα με το 
ένζυμο AlkB, που απομεθυλιώνει το DNA. Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη FTO ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι 
καταλύει την απομεθυλίωση της 3-μεθυλοθυμίνης σε μονόκλωνο DNA και της 3-μεθυλουριδίνης σε μονόκλωνο 
RNA, με χαμηλή απόδοση. Η νουκλεοσίδη Ν6-μεθυλαδενοσίνη, μια τροποποίηση στο RNA, βρέθηκε τότε ότι είναι 
ένα σημαντικό υπόστρωμα του FTO.

Οι απολιποπρωτεΐνες είναι το πρωτεϊνικό συστατικό των λιποπρωτεϊνών που μεταφέρουν αδιάλυτα λιπίδια μέσω 
της κυκλοφορίας του αίματος. Οι απολιποπρωτεΐνες σχηματίζουν την υδρόφιλη επιφάνεια των λιποπρωτεϊνών 
όπου εκπληρώνουν διάφορους ρόλους όπως δομική υποστήριξη ή θέσεις υποδοχέων για υποδοχείς 
συνδεδεμένους με τη μεμβράνη των κυττάρων. Το APOA2 γονίδιο σχηματίζει ένα δομικό στοιχείο και 
ενεργοποιεί τα ένζυματης ηπατικής λιπάσης.

AmJClinNutr.2009Dec:90(6):1483-8.Epub2009Oct14.TheFTOgeners9939609obesity-riskalleleandlossofcontrolovereating.Tanofsky-KraffM, 
HanJC,AnandalingamK,ShomakerLB,ColumboKM,Wolkoff LE,KozloskyM,ElliottC,RanzenhoferLM,RozaCA,YanovskiSZ,YanovskiJA.
J Nutr. 2011 Dec:141(12):2219-25. Epub 2011 Nov 2. A High Intake of Saturated Fatty Acids Strengthens the Association between the Fat Mass and 
Obesity-Associated Gene and BMI. Corella D, Arnett DK, Tucker KL, Kabagambe EK, Tsai M, Parnell LD, Lai CQ, Lee YC, Warodomwichit D, 
Hopkins PN, Ordovas JM.
Int J Obes (Lond). 2011 Aug:35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality 
depending on genetic variation in FTO. Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.
Clin Chim Acta. 2010 Nov 11∶411(21-22):1716-22. Epub 2010 Jul 25. Effects of common FTO gene variants associated with BMI on dietary intake and 
physical activity in Koreans. Lee HJ, Kim IK, Kang JH, Ahn Y, Han BG, Lee JY, Song J.
Am J Clin Nutr. 2009 Nov:90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the 
FTO genotype and obesity. Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.
M.H. Wang et al. Four pairs of gene–gene interactions associated with increased risk for type 2 diabetes (CDKN2BAS–KCNJ11), obesity 
(SLC2A9– IGF2BP2, FTO–APOA5), and hypertension (MC4R–IGF2BP2) in Chinese women. Meta Gene. 2014 Dec, 2: 384–391.
Wardle J et al. Obesity associated genetic variation in FTO is associated with diminished satiety. J Clin Endocrinol Metab. 2008 
Sep,93(9):3640-3.

Arch Intern Med. 2009 Nov 9:169(20):1897-906. APOA2, dietary fat, and body mass index: replication of a gene-diet interaction in 3 independent populations. Corella 
D, Peloso G, Arnett DK, Demissie S, Cupples LA, Tucker K, Lai CQ, Parnell LD, Coltell O, Lee YC, Ordovas JM.
Int J Obes (Lond). 2011 May:35(5):666-75. Epub 2010 Oct 26. Association between the APOA2 promoter polymorphism and body weight in Mediterranean and Asian 
populations: replication of a gene-saturated fat interaction. Corella D, Tai ES, Sorlí JV, Chew SK, Coltell O, Sotos-Prieto M, García-Rios A, Estruch R, Ordovas JM.
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T/T

T/A

A/A

25%

57%

18%

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

RES Genotype

C/C

T/C

T/T

18%

43%

39%

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

FTO - Γονίδιο σχετιζόμενο με την λιπώδη μάζα και την παχυσαρκία (rs9939609)

APOA2 απολιποπρωτεΐνη A-II (rs5082)

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές

Καμία επίδραση

Αυξημένη ευαισθησία στο λίπος
Αυξημένη προδιάθεση κατανάλωσης περισσότερων σνακ 
Αυξημένη προδιάθεση κατανάλωσης περισσότερων θερμίδων 
Προδιάθεση για αυξημένο βάρος (OR: 1.34)
Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω φυσικής δραστηριότητας 
Χαμηλό αίσθημα κορεσμού

Αυξημένη ευαισθησία στο λίπος Ισχυρό αίσθημα πείνας 
Αυξημένη προδιάθεση κατανάλωσης περισσότερων σνακ 
Αυξημένη προδιάθεση κατανάλωσης περισσότερων θερμίδων 
Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω φυσικής δραστηριότητας 
Προδιάθεση για αυξημένο βάρος (OR: 1.67)
Χαμηλό αίσθημα κορεσμού

Αυξημένη ευαισθησία στα λιπαρά
Αυξημένη προδιάθεση για εναπόθεση λίπους στα όργανα 
Αυξημένη τάση για κατανάλωση περισσότερων θερμίδων 
Γενετική προδιάθεση για αυξημένο βάρος (OR: 1.7)

Καμία επίδραση
Αυξημένη προδιάθεση εναπόθεσης λίπους ανάμεσα στα όργανα

Καμία επίδραση
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Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από αυτό το γονίδιο είναι μια απολιποπρωτεΐνη, που σχετίζεται με τα επίπεδα των 
τριγλυκεριδίων στοπλάσμα. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Είναι 
συστατικό πολλών λιποπρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των VLDL, HDL και των χυλομικρών. Πιστεύεται ότι η 
apoA-V επηρεάζει το μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών μέσω αλληλεπίδρασης με τους υποδοχείς της οικογένειας 
γονιδίων LDL-R. Μελέτες έχουν δείξει ότι οιφορείς του G–αλληλομόρφου εμφανίζουν χαμηλή αύξηση βάρους 
όταν ακολουθούν μια διατροφή υψηλή σε λιπαρά.

J Mol Med (Berl). 2007 Feb:85(2):119-28. Epub 2007 Jan 9. APOA5 gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index 
and obesity risk in the Framingham Heart Study. Corella D, Lai CQ, Demissie S, Cupples LA, Manning AK, Tucker KL, Ordovas JM.
J Nutr. 2011 Mar:141(3):380-5. Epub 2011 Jan 5. APOA5 gene variation interacts with dietary fat intake to modulate obesity and circulating 
triglycerides in a Mediterranean population. Sánchez-Moreno C, Ordovás JM, Smith CE, Baraza JC, Lee YC, Garaulet M.
J Nutr. 2009 Dec:139(12):2301-8. Epub 2009 Oct 14. Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with 
markers of metabolic syndrome in Puerto Rican older adults. Mattei J, Demissie S, Tucker KL, Ordovas JM.
Clin Chem Lab Med. 2007:45(3):316-20. Polymorphisms in the APOA1/C3/A4/A5 gene cluster and cholesterol responsiveness to dietary change. 
Hubacek JA, Bohuslavova R, Skodova Z, Pitha J, Bobkova D, Poledne R.

RES Genotype
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G/A

G/G

96%

3%

1%

Αυξημένη ευαισθησία στο λίπος

Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω μείωσης ενεργειακής πρόσληψης

Αυξημένη απώλεια βάρους μέσω μείωσης ενεργειακής πρόσληψης

X

POP Πιθανά αποτελέσματα

APOA5 - Απολιποπρωτεΐνη A-V (rs662799)

Βιβλιογραφικές αναφορές

RES = αποτέλεσμα της προσωπικής σας ανάλυσης (επισημαίνεται με X)
GENOTYPE = διαφορετικοί πολυμορφισμοί του γονιδίου (που ονομάζονται αλληλόμορφα) 
POP = ποσοστό του γενικού πληθυσμού που έχει αυτό το γενετικό αποτέλεσμα
ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ = επίδραση του γενετικού πολυμορφισμού.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόγραμμα απώλειας βάρους

responsiveness to dietarychange.HubacekJA,BohuslavovaR,SkodovaZ,PithaJ, Bobkova D, PoledneR.
▶ClinChimActa.2010Nov11;411(21-22):1716-22.Epub2010Jul25.
EffectsofcommonFTOgenevariantsassociatedwithBMIon dietaryintakeandphysicalactivityinKoreans.LeeHJ,Kim IK,
KangJH,AhnY,HanBG,LeeJY,SongJ.
▶Clin Genet. 2003 Feb;63(2):109-16. The PPAR-gamma P12A polymorphismmodulatestherelationshipbetweendietaryfat
intake and components of the metabolic syndrome: results fromtheQuébecFamilyStudy.RobitailleJ,DesprésJP,Pérusse
L,VohlMC.Page35of37
▶Diabetes Care. 1997 Dec;20(12):1887-90. Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight 
loss, body fat distribution, glycemic control, and insulin resistance in 
obesetype2diabeticpatients.SakaneN,YoshidaT,UmekawaT, KogureA,TakakuraY,KondoM.
▶Diabetes ObesMetab. 2002 Nov;4(6):428-30. TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and 
obesityrisk:effectmodificationbyasedentarylifestyle.Marti A,CorbalánMS,Martínez-GonzalezMA,MartinezJA.
▶Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12AlapolymorphisminthePPAR-gamma2genewith3-yearincidence
of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, 
Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne- Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; 
Finnish DiabetesPreventionStudy.
▶Diabetologia.2005Aug;48(8):1503-9.Epub2005Jun29.
InfluenceofPro12Alaperoxisomeproliferator-activated receptorgamma2polymorphismonglucoseresponseto
exercisetrainingintype2diabetes.AdamoKB,SigalRJ, WilliamsK,KennyG,Prud'hommeD,TessonF.
▶EurJInternMed.2007Dec;18(8):587-92.Epub2007Sep10.
Influence of the  Trp64Arg polymorphism  in  the  beta 3 adrenoreceptor gene on insulin resistance, adipocytokine 
response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, 
Izaola O, Conde R.
▶HormMetabRes.2005Feb;37(2):99-105.InfluenceofthePPAR- gamma2 Pro12Ala and ACE I/D polymorphisms on insulin
sensitivity and training effects in healthy offspring of type 2 diabeticsubjects.ØstergårdT,EkJ,HamidY,SaltinB,Pedersen
OB,HansenT,SchmitzO.
▶Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263.Epub2010Dec21.Associationbetweenfat intake, 
physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält 
E,Hedblad B, Orho-MelanderM.
▶IntJObes(Lond).2011May;35(5):666-75.Epub2010Oct26.
Association between the APOA2 promoter polymorphism and

bodyweight  in  Mediterranean  and  Asian  populations: replicationofagene-saturatedfatinteraction.CorellaD,TaiES, Sorlí 
JV, Chew SK, Coltell O, Sotos-Prieto M, García-Rios A, Estruch R,OrdovasJM.
▶Int J ObesRelatMetabDisord. 2003 Sep;27(9):1028-36. Difficultyinlosingweightbybehavioralinterventionforwomen
withTrp64Argpolymorphismofthebeta3-adrenergicreceptor gene. Shiwaku K, Nogi A, Anuurad E, Kitajima K, Enkhmaa B, 
Shimono K,YamaneY.
▶JBiolChem.2001Oct26;276(43):39679-84.Epub2001Aug3.The
polymorphism at codon 54 of the FABP2 gene increases fat absorption in human intestinal explants. Levy E, Ménard D, 
DelvinE,StanS,MitchellG,LambertM,ZivE,Feoli-FonsecaJC, SeidmanE.
▶J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jul;83(7):2441-4.Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 
3-adrenergic receptor gene with body mass index. Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, OgiharaT.
▶J Lipid Res. 2000 Dec;41(12):2002-8. Effects of an Ala54Thrpolymorphism in the intestinal fatty acidbinding protein on 
responsestodietaryfatinhumans.PratleyRE,BaierL,PanDA, SalbeAD,StorlienL,RavussinE,BogardusC.
▶JMolMed(Berl).2007Feb;85(2):119-28.Epub2007Jan9.APOA5
gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index and obesity risk in the Framingham Heart 
Study. Corella D, Lai CQ, Demissie S, Cupples LA, Manning AK, Tucker KL, Ordovas JM. Page 36 of 37
▶JNutr.2003Aug;133(8):2549-54.ObesityriskisassociatedwithcarbohydrateintakeinwomencarryingtheGln27Glu
beta2-adrenoceptor polymorphism. Martínez JA, Corbalán MS, Sánchez-Villegas A, Forga L, Marti A, Martínez-González 
MA.
▶JNutr.2009Dec;139(12):2301-8.Epub2009Oct14.
Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with markers of metabolic 
syndrome in Puerto Rican older adults. Mattei J, Demissie S, Tucker KL, Ordovas JM.
▶JNutr.2011Dec;141(12):2219-25.Epub2011Nov2.AHighIntake ofSaturatedFattyAcidsStrengthenstheAssociationbetweenthe
FatMassandObesity-AssociatedGeneandBMI.CorellaD,Arnett DK, Tucker KL, Kabagambe EK, Tsai M, Parnell LD, Lai CQ, 
Lee YC, Warodomwichit D, Hopkins PN, OrdovasJM.
▶J Nutr. 2011 Mar;141(3):380-5. Epub 2011 Jan 5. APOA5 gene variationinteractswithdietaryfatintaketomodulateobesity 
andcirculatingtriglyceridesinaMediterraneanpopulation.
Sánchez-Moreno C, Ordovás JM, Smith CE, Baraza JC, Lee YC, Garaulet M.
▶Metabolism.2005Dec;54(12):1652-8.Comparisonoftheacute response to meals enriched with cisor trans-fatty acids on 
glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. Lefevre M, Lovejoy JC, Smith SR, Delany JP, 
ChampagneC,MostMM,DenkinsY,deJongeL,RoodJ,BrayGA.
▶Obes Res. 2001 Dec;9(12):741-5. Association of BMI with the beta3-adrenergic receptor gene polymorphism in Japanese: 
meta-analysis.KurokawaN,NakaiK,KameoS,LiuZM,SatohH.
▶Obes Res. 2004 Feb;12(2):340-5.Intestinal FABP2 A54T polymorphism: association with insulin resistance and obesity in 
women. Albala C, Santos JL, Cifuentes M, Villarroel AC, Lera L, LibermanC,AngelB,Pérez-BravoF.
▶Obes Res. 2004 May;12(5):807-15. Association between body fatresponse to exercise training and multilocus ADR 
genotypes. Phares DA, Halverstadt AA, Shuldiner AR, Ferrell RE, Douglass LW,RyanAS,GoldbergAP,HagbergJM.
▶Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T, Zuberi A, 
ChagnonYC,WeisnagelSJ,ArgyropoulosG,WaltsB,PérusseL, BouchardC.
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A, et al. Comparison of 2-year weight loss trends in behavioral 
treatments of obesity: Diet, exercise, and combination 
interventions. J Am Diet Assoc 1996;96:342-6.
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