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 Βασικός μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας (ΒΜR)
Θερμογέννεση (λήψη τροφών)
Φυσική δραστηριότητα 



Μ β λ ό Ρ θ ό Η ί (BMR)Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (BMR) 
είναι η ελάχιστη ποσότητα θερμίδων 
που καταναλώνονται ώστε το σώμα 
να διατηρήσει τις ζωτικές λειτουργίες 
του όπως είναι η αναπνοή, η 
λειτουργία της καρδιάς και των 
νεφρών κλπ. 

 Πιο απλά, είναι ο αριθμός των θερμίδων που 
καταναλώνει ο άνθρωπος όταν είναι ξύπνιος αλλά 
σε ηρεμία (ανάπαυση)σε ηρεμία (ανάπαυση).



 Άνδρες BMR = 66.4730 + (13.7516 x βάρος σε
kg) + (5.0033 x ύψος σε cm) – (6.7550 x 
ηλικία σε χρόνια)

 Γυναίκες BMR = 655.0955 + (9.5634 x βάρος 
σε kg) + (1.8496 x ύψος σε cm) – (4.6756 x 
ηλικία σε χρόνια)

 (Arthur Harris and Francis G. Βenedict. Proceedings of the 
National Academy of Sciences. Vol. 4, No. 12 
(December 1918): 370–373)



Ο μεταβολισμός είναι η βιοχημική διαδικασία 
κατά την οποία το οξυγόνο αντιδρά με τις 
θ έ  ί   έλ   θρεπτικές ουσίες με αποτέλεσμα την 
παραγωγή της ενέργειας που χρειάζεται το 
σώμα μας για να λειτουργήσει  Ο σώμα μας για να λειτουργήσει. Ο 
μεταβολισμός μετράται σε χιλιοθερμίδες 
(kcals) ή όπως έχει επικρατήσει  σε θερμίδες(kcals) ή όπως έχει επικρατήσει, σε θερμίδες



ό ό ί ά Ο Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας παραδοσιακά 
προσδιορίζεται 

 Η άμεση θερμιδομετρία προϋποθέτει την 
μέτρηση με ακρίβεια της παραγόμενης μέτρηση με ακρίβεια της παραγόμενης 
θερμότητας ολόκληρου του σώματος 
χρησιμοποιώντας μεγάλα, ακριβά, και χρησιμοποιώντας μεγάλα, ακριβά, και 
τεχνολογικά πολύπλοκα μηχανήματα. 

 Η έμμεση θερμιδομετρία καθορίζει τον μμ η ρμ μ ρ ρ ζ
μεταβολικό ρυθμό από το καταναλισκόμενο 
οξυγόνο του σώματος.



Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (ΒMR) ποικίλλει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτάται από 
παράγοντες όπωςπαράγοντες όπως

 1) επιφάνεια σώματος 1) επιφάνεια σώματος
 2) σύσταση σώματος
 3) Ηλικία
 4) Φύλο
 5) Γονιδιακό προφίλ

6) Ε δ έ ά (Π ύ ) 6) Ειδικές καταστάσεις (Πχ εγκυμοσύνη)
 7) Ενδοκρινείς αδένες
 8) ∆ιατροφή) ρ φή







Μέχρι σήμερα δεν έχει δειχτεί άμεση σχέση 
μεταξύ του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού 
Ηρεμίας και της εναπόθεσης σπλαχνικού 
λίπους



Σκοπός της μελέτης ήταν ο καθορισμός του 
προγνωστικού παράγοντα μεταξύ των 

1. Σύστασης σώματος (βάρος, FFM, μυική
μάζα, ολικό λίπος )

2. Βασικό μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας 

στην ποσότητα  του σπλαγχνικού λίπους η η γ ς
στους παχύσαρκους ασθενείς.



 Σε τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη
 εξετάστηκαν 108 ασθενείς (52 με BMI=25.1-

30, και 56 με BMI>30)
 δεν ήταν σε διαδικασία απώλειας βάρους, 
χωρίς γνωστά ενδοκρινολογικά προβλήματα 
υγείας, χωρίς ιστορικό αλκοόλ, ιστορικό 
β ύ ίβαριατρικού χειρουργείου

 78 γυναίκες, 30 άνδρες
 με μέσο (±SD) BMI:32,6±7,4 και μέση ηλικία 

50±7 έτη



Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε

1. μέτρηση σύστασης μάζας σώματος (Body 
Composition Analyzer, Βιοεμπέδηση, Tanita) 
όπου μετρήθηκαν σε kgr το βάρος, η ολική 
μυική μάζα, το ολικό λίπος και η βαθμίδα 

λ ύ λί  σπλαγχνικού λίπους. 
2. Επίσης μετρήθηκε ο BMR με έμμεση 

θ δ ί  Fi (COSMED)θερμιδομετρία Fitmate-(COSMED).



 Σύγκριση μεταξύ των παραγόντων στις δύο 
ομάδες ασθενών έγινε με t-test

Ο καθορισμός του πιο σημαντικού 
προγνωστικού παράγοντα ως προς τη  
βαθμίδα  σπλαχνικού λίπους έγινε με τη 
έθ δ  b k d  i  l iμέθοδο backwards regression analysis

 p-value <0.05 καθορίστηκε ως στατιστικά 
σημαντική  



 Σύγκριση της βαθμίδας σπλαγχνικού λίπους 
μεταξύ αυτών που είχαν γρήγορο BMR σε 

έ   ύ   δ  ί  δ  έδ ξ  σχέση με αυτούς που δεν είχαν δεν έδειξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στο  
σπλαχνικό λίπος σπλαχνικό λίπος 

Α θ ί   ό ί  ό β λ ό  Ασθενείς με αργό είτε κανονικό μεταβολισμό 
σε σύγκριση με αυτούς με γρήγορο   

9 8 5 8 10 1 5 1 9,8±5,8 vs 10,1±5,1 



Με βάση το βασικό ρυθμό ηρεμίας σε 108 
παχύσαρκους και υπέρβαρους ασθενείς

 58 ασθενείς είχαν «γρήγορο» βασικό ρυθμό 
ηρεμίας 

 47 ασθενείς είχαν «κανονικό» βασικό ρυθμό 
ηρεμίας 

 3 ασθενείς είχαν «αργό» βασικό ρυθμό 
ηρεμίας 



 Σε όλους τους 108 παχύσαρκους ο πιο 
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της 
β θ ίδ  λ ή  ί  ή   βαθμίδας σπλαχνικής παχυσαρκίας ήταν το 
βάρος σώματος συγκριτικά με το ολικό 
λίπος  το BMR  και την ολική μυική μάζα λίπος, το BMR, και την ολική μυική μάζα 
(beta=0,878, p<0,001). 



Περαιτέρω ανάλυση στην ομάδα των 
παχύσαρκων με γρήγορο BMR (58 ασθενείς) 
έδ ξ  ό  άλ   βά  ώ  ή    έδειξε ότι πάλι το βάρος σώματος ήταν ο πιο 
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της 
βαθμίδας σπλαγχνικής παχυσαρκίας σε σχέση βαθμίδας σπλαγχνικής παχυσαρκίας σε σχέση 
με το ολικό λίπος, το BMR και την ολική 
μυική μάζα (beta=0 993  p=0 007)  μυική μάζα (beta=0,993, p=0,007). 



Φαίνεται ότι στους παχύσαρκους που δεν 
είναι σε διαδικασία απώλειας βάρους, ο BMR 

ί  δ  θ ίζ  ό ό    ηρεμίας δεν καθορίζει από μόνος του την 
ποσότητα του σπλαχνικού λίπους

 Το ολικό βάρος στους παχύσαρκους είναι ο 
 ό  ά   λ ή  πιο σημαντικός παράγοντας της σπλαχνικής 

παχυσαρκίας ανεξαρτήτως της ολικής μάζας 
λίπουςλίπους.



Η μελέτη αφορούσε παχύσαρκους-
υπέρβαρους μόνο 

Η  μέτρηση του σπλαχνικού λίπους έγινε με 
BIA που έχει συσχέτιση με μέθοδο DEXA

 Η εναπόθεση σπλαχνικού λίπους δεν 
καθορίζεται μόνο από  το ολικό ποσό του 
λί   ώ  λλά ί  ό  λίπους στο σώμα αλλά φαίνεται ότι 
συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες  (είδος 
διατροφής  γονίδια  ορμόνες κ α) διατροφής, γονίδια, ορμόνες κ.α) 


