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Το αδυνάτισμα αποτελεί μια “βιομηχανία” δισεκατομμυρίων
ευρώ εκμεταλλευόμενοι τις πολυπόθητες επιθυμίες
ανθρώπων για απαλλαγή του περιττού σωματικού βάρους.
Από τη μια μεριά κυριαρχεί η επιθυμία για την απόκτηση
του ιδανικού σώματος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και οι
πάσης φύσεως ψυχολογικές πιέσεις εξαιτίας των περιττών
κιλών.
Από την άλλη είναι οι επιτήδειοι που καλλιεργούν
αυταπάτες, εμπορεύονται ψεύτικες ελπίδες, υποσχόμενοι
θαύματα σε μηδέν χρόνο και με μηδέν προσπάθεια. Έτσι,
κάποιοι πείθονται, γίνονται τα εύκολα θύματα, αγνοώντας
και τους ενδεχόμενους κινδύνους.
Σε πολλά ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα διατροφής
και άσκησης μαίνεται ένας διαρκής πόλεμος... Κοινοί εχθροί : τα
περιττά κιλά, το λίπος και η κατακράτηση υγρών. Σύμμαχοι : οι
θαυματουργές τροφές, οι συνδυασμοί ασκήσεων, αλλά και τα μικρά
τρικ που μπορούν να “πυροδοτήσουν” το μεταβολισμό χαρίζοντάς μας
το τέλειο σώμα.
Καταιγισμός διαφημίσεων και ισχυρισμών, των πολλά υποσχόμενων
και πιο δημοφιλών “λιποδιαλυτικών” σκευασμάτων, ότι η

χορτόσουπα, το γκρέιπφρουτ, τα φύκια αδυνατίσματος, οι σπόροι
Guarana, το πράσινο τσάι, το CLA, η λεκιθίνη, τα βατόμουρα Goji ή
ένα νέο είδος μηλόξυδου μπορούν από μόνα τους να μας
αδυνατίσουν...!! Σκευάσματα που υπόσχονται ότι “κόβουν” την
όρεξη, σκόνες που δια-λύουν το λίπος, προϊόντα αυξημένης
θερμογένεσης, λιποδιαλυτικά σιρόπια, χάπια, ταμπλέτες, κάψουλες,
πόσιμες αμπούλες, αναβράζοντα δισκία, υποκατάστατα γευμάτων
(meal replacements), μπάρες σοκολάτας, ειδικά gel αδυνατίσματος...
Συμπληρώματα που στοιβάζονται στα ράφια των γυμναστηρίων και
διεκδικούν μια θέση στα σακίδια των θαμώνων. Διαφημιστικές
ετικέτες με τεράστιους γραφικούς χα-ρακτήρες και έντονα χρώματα
σε περιοδικά, στο διαδίκτυο, σε τηλεπωλήσεις… Συσκευασίες που
υπόσχονται άμεση “επαναφόρτιση” : χημικές κυρίως συνθέσεις που
χαρίζουν ενέργεια, τόνωση, αδυνάτισμα, γράμμωση. Εύκολη
πρόσβαση (χωρίς κανένα έλεγχο), ατελείωτες υποσχέσεις για άμεση
δράση και ορατά αποτελέσματα, με την ελπίδα της απόκτησης του
πολυπόθητου αδύνατου κορμιού.
Μαγικά χάπια γρήγορου ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ για απώλεια των περιττών
κιλών (Slimming pills, Weight loss supplements), για τόνωση και
ενδυνάμωση των μυών, αλλά και για αύξηση του ρυθμού του
μεταβολισμού έχουν κατακλύσει, εκτός από το διαδίκτυο και τις
σελίδες εξειδικευμένων εντύπων. O κατάλογος της επικαιρότητας
ατελείωτος και το περιεχόμενό του αυξάνει κάθε ημέρα που περνά…
Είναι τόσα πολλά και διαφορετικά τα προϊόντα που φιγουράρουν κατά
καιρούς στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στα περιττά κιλά,
στοχεύοντας όμως κάθε φορά σε ένα μόνο μέρος του προβλήματος.
Mέχρι και καθημερινές ενέσεις με ορμόνες που δημιουργούν
ψευδαισθήσεις σ΄ότι αφορά τη διατήρηση μιας σιλουέτας με
αρμονικές αναλογίες..!!
Πόσες και πόσες καταχωρήσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ σχετικά με
συμπληρώματα διατροφής για γράμμωση και αδυνάτισμα μπορούν να
χωρέσουν σε ένα εξειδικευμένο περιοδικό Fitness ? Δεκάδες. Ένα
γρήγορο ξεφύλλισμα σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο έντυπο μας πείθει
ότι ολόκληρος ο πλανήτης είναι ένα “ατελείωτο γυμναστήριο”.
Σχεδόν σε κάθε σελίδα συναντάμε από μία –τουλάχιστον– διαφήμιση
σκευάσματος για γρήγορο “χτίσιμο” της ιδανικής σιλουέτας, ενώ
υπάρχουν και ειδικά oλοσέλιδα αφιερώματα λιποδιαλυτικών προϊόντων.
Στις ΗΠΑ αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα παντού : σε
γυμναστήρια, κέντρα διατροφής, στο διαδίκτυο... Αρκεί κανείς να
πληκτρολογήσει το όνομα ενός από τα συγκεκριμένα σκευάσματα σε
μηχανές αναζήτησης και θα εμφανιστούν εκατοντάδες χιλιάδες
αποτελέσματα σχετικά με αυτό.

Το θέμα δεν είναι μόνο αν πραγματοποιούν όσα υπόσχονται
αλλά και το πόσο επικίνδυνα είναι... Μέχρι στιγμής τα ήδη
υπάρχοντα σκευάσματα απώλειας βάρους υπόσχονται μάταια την
καταπολέμηση του πάχους είτε ελέγχοντας την όρεξη, είτε
μειώνοντας την απορρόφηση λίπους, είτε επιταχύνοντας το
μεταβολισμό.

Οι “δολοφόνοι” του λίπους… ?
Στο ηλεκτρονικό “παζάρι” του τέλειου σώματος την περισσότερη
ζήτηση έχουν τα λιποδιαλυτικά βοηθήματα. Aναλόγως της δραστικής
ουσίας φέρονται να χτυπούν στην καρδιά του προβλήματος και
“επιτίθενται” στο λίπος.
Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η εμφάνιση ηπατικής και νεφρικής
δυσλειτουργίας από την χρήση τέτοιων προϊόντων, που εμφανίζουν
έντονη διουρητική δράση. Ανάλογες επιπτώσεις μπορεί να έχουν και
τα φυσικά συστατικά τα οποία περιέχουν καφεϊνη και πράσινο τσάι
(υποτίθεται για καύση του λίπους), γκουαράνα (για αύξηση της
αθλητικής απόδοσης)... Ποιος να μας το έλεγε ότι αυτή η ταμπλέτα
που κρατάμε στα χέρια μας είναι ένας “καμουφλαρισμένος” χημικός
κήπος σε μικρογραφία ! Στην πραγματικότητα κάποια από αυτά
προέρχονται από φυτά και καρπούς, που έχουν θεραπευτικές ή
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όμως η επίδρασή τους δεν είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένη.
Ένα προϊόν “αδυνατίσματος” που διαφημίζεται ως φυσικό (με
βάση τα βότανα) δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλό
για τον οργανισμό. Για να αποδειχτεί η ασφάλεια ενός προϊόντος,
απαιτούνται πολυετείς κλινικές μελέτες. Πολύ συχνά έχουμε να
κάνουμε με συστατικά τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από κάποιον
επίσημο φορέα ούτε για τη δράση τους, ούτε και για τις τυχόν
παρενέργειές τους. Από την άλλη, δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε
προσωπικές μαρτυρίες, αφού από την πείρα τους οι ειδικοί έχουν
συμπεράνει ότι τις περισσότερες φορές που κάποιοι λαμβάνουν τέτοια
σκευάσματα παράλληλα αρχίζουν να ακολουθούν και ένα εντελώς
διαφορετικό μοντέλο ζωής : σωστές διατροφικές συνήθειες (ακόμα
και στερητική δίαιτα) και έντονη άσκηση. Ποιο το τελικό αποτέλεσμα
?
Να χάνουν λίπος και να αυξάνουν τη μυϊκή μάζα
λόγω αυτών των αλλαγών και όχι της λήψης των
σκευασμάτων. Οι ίδιοι όμως είναι πεπεισμένοι ότι χάρη στα
βοηθήματα έχουν πετύχει το με-γάλο στόχο τους.

Είναι επικίνδυνα… ?
Η ασφάλεια είναι πάντα μια σημαντική ανησυχία για πολλούς
ανθρώπους, καθώς ο αριθμός των περιστατικών σχετικά με

ανεπιθύμητες παρενέργειες αρκεί για κάποιον να προβληματιστεί
πολύ σοβαρά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει. Όλα αυτά τα
σκευάσματα κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο εμπόριο, με υψηλότατο
κόστος και η αποτελελεσματικότητά τους κλινικά δεν έχει τεκμηριωθεί
(με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία).
Επομένως, είναι εντελώς αδύνατος ο καθορισμός της κατάλληλης
δοσολογίας ανά κατηγορία ατόμων και των πιθανών παρενεργειών
που μπορεί να έχουν αν ληφθούν σε συνδυασμό με τυχόν παθήσεις ή
άλλα φάρμακα.
Ωστόσο η τεράστια ζήτηση και διακίνησή τους παρατηρείται τόσο
μεσω διαδικτύου όσο και μέσω... φαρμακείου και μάλιστα χωρίς
ιατρική συνταγή…!! Τον Ιούνιο του 2009 ο Εθνικός Οργανισμός
Φαρμάκων και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις
ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τα διουρητικά συμπληρώματα διατροφής
Hydroxycut, τα οποία προωθούνται για την απώλεια βάρους, την
αύξηση μυϊκής μάζας και τη δραστική ενεργοποίηση του μεταβολικού
ρυθμού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ηπατικές βλάβες. Το
υδροξυκιτρικό οξύ (βασική ουσία του Hydroxycut), μορφή
εκχυλίσματος του γνωστού φυτού Garcinia Cambogia, φαίνεται ότι
προκαλεί σοβαρά προβλήμα-τα στο ήπαρ, καθ΄ότι στο παρελθόν το
συγκεκριμένο σκεύασμα πε-ριείχε και την απαγορευμένη πλέον ουσία
εφεδρίνη (ή εφέδρα), για την οποία ωστόσο ποτέ δεν αποδείχτηκε
επιστημονικά πως μπορεί να επιφέρει απώλεια σωματικού λίπους. Η
απαγόρευση της κυκλοφορίας του Hydroxycut ανακοινώθηκε έπειτα
από το θάνατο ενός 17χρονου αγοριού το 2007, αλλά και ύστερα από
πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά ηπατικών/νεφρικών
προβλημάτων.
Η διακίνηση φαρμακευτικών ουσιών στο διαδίκτυο είναι
επικίνδυνη, αφού δεν υφίσταται έλεγχος για τη δραστικότητα,
την ασφάλεια και την ποιότητα των σκευασμάτων. Κανείς δεν
μπορεί να εγγυηθεί αν μέσα σε κάθε συσκευασία υπάρχουν
πράγματι τα συστατικά τα οποία αναγράφονται στις ετικέτες.

Τα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν συστατικά και ουσίες οι οποίες στη φυσική τους μορφή εμπεριέχονται σε διάφορες τροφές ή
φυτά. Στην αγορά, όμως, διατίθενται ύστερα από ειδική επεξεργασία
και προορίζονται μόνο για να καλύψουν διατροφικές ελλείψεις.
Τι συμβαίνει όμως στην πράξη ? Δεν είναι λίγοι οι ερασιτέχνες
“εραστές” κυρίως του αθλητισμού, εθισμένοι στην άσκηση, που
καταφεύγουν σε αυτά χωρίς λόγο… Γιατί παρόλο που τα
συγκεκριμένα σκευάσματα αρχικά είχαν προορισμό να εξυπηρετήσουν
τους σκοπούς των αθλητών, στην πορεία η κατευθυνόμενη χρήση
τους επεκτάθηκε στην άμεση απώλεια του περιττού λίπους κι εναντίον
της παχυσαρκίας.

Δεν υπάρχει έλεγχος ?
Αλήθεια τι περιέχουν αυτά τα ειδικά σκευάσματα αδυνατίσματος ?
Κυρίως διεγερτικές ουσίες και βότανα αμφιβόλου ποιότητας με
ονόματα που παραπέμπουν σε εργαστήρια χημείας : διοξείδιο του
πυρτίου, καφεϊνη, τοκοφερόλες, εφέδρα, αλκαλοειδείς αμίνες,
συνεφρίνη, θυροξίνη, προ-ορμόνες, νανδρολόνη, τεστοστερόνη.
Οι περισσότερες διεγείρουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται η έκκριση αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης
προκαλώντας έτσι, σε μικρό βαθμό, αύξηση του βασικού
μεταβολισμού. Πρακτικά είναι αδύνατον να γίνονται όλα αυτά χωρίς
παρενέργειες, αφού σε αρκετές περιπτώσεις, η χορήγηση τέτοιων
ουσιών προκαλεί ένα γενικευμένο “ντόμινο” καρδιαγγειακών
μεταβολών (αύξηση καρδιακής συχνότητας, αγγειοσυστολή και
αύξηση της αρτηριακής πίεσης). Για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες
εκπλήξεις, στην υγεία των ανυποψίαστων καταναλωτών, οι εταιρείες
αυτών των σκευασμάτων χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές σε χαμηλές
συγκεντρώσεις και εμπλουτίζουν τη σύστασή τους συνήθως με
καφεΐνη, που όταν χορηγεί-ται σε λογικές ποσότητες έχει ηπιότερες
παρενέργειες.
Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημος κρατικός έλεγχος,
κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με βεβαιότητα τι περιέ-χουν.
Ήδη κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, που βοηθούν στην απώλεια βάρους, αποδεικνύονται ανεπαρκείς κι επικίνδυνες για
την υγεία μακροπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα η ορλιστάτη,
η ριμοναμπάντη και η σιμπουτραμίνη λόγω της φθίνουσας
αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και της ισχυρής τοξικής τους
δράσης. Πρόσφατα προωθείται το σκεύασμα Phentemine 375 (με
ανορεξιογόνο και θερμογενετική δράση)…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

Δεν υπάρχει κανένα σκεύασμα που να βάζει “φρένο” στην όρεξή μας
και να είναι υγιεινό. Κατά τη γνώμη μας, τέσσερις είναι οι κυριότεροι
παράγοντες που μας βοηθούν να χάσουμε κιλά :
► η επαρκής ισορροπημένη διατροφή, με συχνά μικρά γεύματα
(που διατηρούν σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μας), με
βάση τις πρωτεΐνες, τις τροφές χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και τις
φυτικές ίνες φρούτων και λαχανικών
► η συστηματική άθληση
► τα κίνητρα και η δυναμική θέλησης
► η καλή συναισθηματική ισορροπία.

Παχαίνουμε για συγκεκριμένους λόγους σε βάθος χρόνου και όχι σε
μια στιγμή. Δεχόμενοι, έστω ως υπόθεση εργασίας, ότι η προσωρινή
λήψη σκευασμάτων βοηθάει στην απώλεια βάρους (και ότι δεν θα
συνοδεύεται από παρενέργειες), κι επειδή προφανώς δεν μπορούμε
να παίρνουμε για πάντα τέτοια φάρμακα, όταν η λήψη κάποια στιγμή
θα σταματήσει, τότε δεν θα επανέλθουμε και πάλι στις παλιές μας
συνήθειες και συμπεριφορές ? Ποιό θα είναι τελικό όφελος ?
Επομένως, μόνο ψυχολογικό (placebo effect) και πρόσκαιρο είναι το
κέρδος της χρήσης τέτοιων σκευασμάτων…
Η διατήρηση του σωματικού βάρους είναι μια δυναμική κατάσταση, η
οποία εξαρτάται πρωτίστως από τον τρόπο ζωής του ατόμου. Δεν έχει
ανακαλυφθεί κανένα φάρμακο που να τροποποιεί αυτήν την
κατάσταση. Όπως και να έχει όμως, η μακροχρόνια χρήση κάποιων
εξειδικευμένων φαρμάκων (προς το παρόν η διάρκεια χορήγησης δεν
ξεπερνά τις 28 ημέρες), είναι σίγουρα ένα από τα ζητήματα που θα
πρέπει να διερευνηθεί επισταμένως και άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, η
προοπτική να έχουμε στη διάθεσή μας ένα χάπι που θα εξαφανίζει το
λίπος από κοιλιά και γλουτούς (τις πιο δύσκολες περιοχές) χωρίς να
χύνουμε ούτε μία σταγόνα ιδρώτα ακούγεται δελεαστική... Τώρα, εάν
αυτή η αλλαγή μας παρακινήσει να υιοθετήσουμε και έναν απολύτως
υγιεινό τρόπο ζωής είναι ένα κρίσιμο ζητούμενο για το μέλλον...

Πότε η θυσία που κάνετε στο βωμό του αδυνατίσματος μπορεί
να αποδειχθεί δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία ?

Η Αμερικανική Ένωση Διαιτολόγων καθόρισε πέντε (5) βασικά κριτήρια,
σύμφωνα με τα οποία μια δίαιτα είναι επικίνδυνη :
1. Περιλαμβάνει λιγότερες από 1.200 θερμίδες την ημέρα :
Με αυτό το διατροφικό πρόγραμμα, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να
μειώσετε δραστικά το ρυθμό του μεταβολισμού σας και να βάλετε σε κατάσταση άμυνας τον οργανισμό σας, αφού για να πάρει την απαραίτητη
ενέργεια δεσμεύει το λίπος και καίει πρωτεΐνες και μυϊκό ιστό.
2. Υπόσχεται γρήγορη “αλλαγή” του μεταβολισμού :
Συνήθως τα προγράμματα αυτού του τύπου βασίζονται στη συνεχή
κατανάλωση συγκεκριμένων τροφικών ομάδων ή στη λήψη συμπληρωμάτων
που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας.
3. Βασίζεται αποκλειστικά σε συμπληρώματα :
Κάθε δίαιτα, με ή χωρίς βοηθήματα, πρέπει να αποτελείται από ένα
ισορροπημένο διαιτολόγιο.
4. Υπόσχεται άμεση απώλεια βάρους :
Ένας φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να χάσει κατά μέσο όρο μισό με
ένα (1) kg την εβδομάδα. Σχετικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η δίαιτα που
σας βοηθά να απαλλαγείτε από περισσότερα κιλά, δεν μπορεί να σας εγγυηθεί
ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα, αλλά ούτε και να σας προσφέρει μια απόλυτα
υγιεινή και ποικίλη διατροφή.
5. Απαγορεύει ένα από τα τρία (3) μακροστοιχεία :
Οποιοδήποτε μενού δεν περιλαμβάνει λιπαρά, πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες
για ένα διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στερεί από τον οργανισμό

σας πολύτιμα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία
του.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μια εναλλακτική πρόταση με στοχευμένη δράση…

Πρωτεΐνη ορού γάλακτος (Whey protein) υψηλής
βιολογικής αξίας : “Επιτεθείτε” στο λίπος με το super
όπλο των αθλητών
Νεώτερα δεδομένα “απογειώνουν” τις ιδιότητες της πρωτεΐνης του
ορού γάλακτος, ενός γνωστού φυσικού συμπληρώματος διατροφής
(παρασκευασμένο αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα), του οποίου η
χρήση μέχρι σήμερα συνδεόταν μόνο με τις υψηλές αθλητικές
επιδόσεις. Για τους αθλητές και τις αυξημένες απαιτήσεις τους σε ότι
αφορά την προστασία του μυϊκού τους ιστού, η πρωτεΐνη ορού
γάλακτος αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια κλασική, δοκιμασμένη
επιλογή. Συνώνυμη σχεδόν με τα πρωτεϊνικά ροφήματα, κυκλοφορεί
ευρέως σε μορφή σκόνης, η οποία διαλύεται σε νερό, χυμό ή γάλα.
Καλύτερα διαθέσιμη εμπορική μορφή εξελιγμένης τεχνολογίας είναι ο
συνδυασμός απομονωμένου μικροφιλτραρισμένου ορού γάλακτος
(cross–flow Micro Filtred), περιεκτικότητος ≥ 90% πρωτεΐνης, λακτόζης
(≤ 1%) και λίπους (≤ 1%). Είναι ιδιαίτερα εύπεπτος και
αφομοιώσιμος, καθ΄ότι (α) έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία
απομάκρυνσης της λακτόζης και (β) δεν επηρεάζονται τα βιοενεργά
πεπτίδια στη διαδικασία παραγωγής.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Σ.Σ. Μετά από τη διαδικασία της πήξης του γάλακτος, μέσω της δράσης
της πυτιάς, γίνεται διαχωρισμός του τυροπήγματος (στο οποίο
συγκεντρώνονται η καζεϊνη και η μεγαλύτερη ποσότητα του λίπους) από το
τυρόγαλο. Ο ορός γάλακτος αφορά το εναπομείναν, υποκίτρινου
χρώματος, “τυρόγαλο” στο οποίο περιέχονται υψηλότατης βιολογικής αξίας
υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες (υπερέχουν της καζεΐνης) και η μεγαλύτερη
ποσότητα της λακτόζης. Από το 3,3 % της συνολικής περιεκτικότητας
του γάλακτος σε πρωτεΐνες, ποσοστό 0,7 % των πρωτεϊνών περιέχεται
στον ορό (~20%) και το υπόλοιπο 2,6 % στην καζεΐνη (~80%).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσφατα η καλή φήμη της πρωτεΐνης ορού γάλακτος ενισχύθηκε
όταν μελετήθηκε και αναλύθηκε η σύνθεσή της σε πολλά ωφέλιμα
βιοενεργά συστατικά. Αυτό που την κάνει να υπερέχει φαίνεται να
είναι ένα εξαιρετικό profile των απαραίτητων BCAA’s, δηλαδή των 3
αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας (λευκίνη, βαλίνη, ισολευκίνη),
που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατήρηση του μυϊκού ιστού και
τη δημιουργία / σύνθεση μυϊκής μάζας. Να επισημανθεί ότι τα
συγκεκριμένα αμινοξέα δεν μπορεί να τα παράγει ο ανθρώπινος
οργανισμός, γι’ αυτό και οι αθλητές, λόγω αυξημένων προπονητικών
απαιτήσεων και αποκατάστασης, στρέφονται σε αντίστοιχα ροφήματα
ορού γάλακτος.
Όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες, ουσιαστικά σ’ αυτά τα
αμινοξέα και στην ελάχιστη περιεκτικότητα λίπους κρύβεται και η
αυξημένη ικανότητα της πρωτεΐνης ορού γάλακτος :
(1) να απορροφάται γρήγορα και αποδοτικά
(2) να βελτιώνει τις λειτουργίες του μεταβολισμού (αυξημένη
μεταγευματική θερμογένεση)
(3) να πλεονεκτεί (έμμεσα) στη μείωση του σωματικού λίπους σε
συγκρίνοντας δίαιτες με άλλες πρωτεϊνούχες τροφές, όπως, για παράδειγμα, το βοδινό ή το κοτόπουλο
(4) να διεγείρει την πρωτεϊνοσύνθεση.
Επομένως, το συγκεκριμένο προϊόν όχι μόνο βελτιώνει το
μεταβολισμό και την υγεία, αλλά κι έμμεσα “επιτίθεται” στο λίπος.
Έτσι βοηθά σημαντικά όσους προσπαθούν με ισορροπημένη διατροφή
και άσκηση να αδυνατίσουν αποτελεσματικά.
Πειραματικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η χορήγηση ορού πρωτεΐνης
γάλακτος, διαλυμένου μέσα στο πόσιμο νερό, σε πειραματόζωα που
διατρέφονταν με μεγάλες ποσότητες λιπαρών μείωσε τελικά τα επίπεδα του σωματικού τους λίπους και ταυτόχρονα βελτίωσε εκείνα της
άπαχης μυϊκής μάζας. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά μιας
άλλης ομάδας η οποία ακολουθούσε διατροφή με τις ίδιες θερμίδες
και αυξημένα λιπαρά, χωρίς όμως να λαμβάνει τη συγκεκριμένη
πρωτεΐνη. Συμπεράσματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων :
Ο ορός του γάλακτος συντελεί στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου
στο αίμα και της ινσουλίνης βοηθώντας στην καλύτερη εξισορρόπηση
υδατανθράκων και λιπαρών που παίρνουμε από τη διατροφή μας.
Μακροπρόθεσμο κέρδος η μείωση κινδύνου εμφάνισης μεταβολικών
ασθενειών (όπως είναι ο διαβήτης τύπου 2) και η καλύτερη διαχείριση
του βάρους.
Παράλληλα άλλες μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση 60 gr σε
καθημερινή βάση για 6 μήνες μείωσε σημαντικά,

(1) τις πιθανότητες υπερινσουλιναιμίας (μιας κατάστασης κατά την
οποία τα επίπεδα ινσουλίνης υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια και
πιθανώς ευνοούν τη συσσώρευση λίπους) και
(2) τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης που προκαλεί απώλεια μυϊκής μάζας και συσσώρευση λίπους).
Πλέον οι ερευνητές αντιμετωπίζουν την πρωτεΐνη ορού γάλακτος ως
ένα προϊόν αδυνατίσματος με “στοχευμένη” δράση, για την οποία
όμως θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες. Ωστόσο, με την
προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας και πως
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ειδικού διαιτολόγου (ή γιατρού) που
γνωρίζει άριστα το ιστορικό μας, θεωρείται ιδανική λύση.
Όπως κάθε συμπλήρωμα διατροφής, έτσι και η πρωτεΐνη ορού
γάλακτος δεν θα πρέπει να λαμβάνεται αλόγιστα. H δοσολογία
εξαρτάται από το ποσοστό καθαρότητάς της (διαφέρει από προϊόν σε
προϊόν) και η οποία θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ WHEY PROTEIN

1. Eίναι πιο “χορταστική” και από τους υδατάνθρακες
Και όλα αυτά φαίνεται ότι είναι μόνο η αρχή ενός καταιγισμού από
νέες πληροφορίες : η ίδια ουσία φαίνεται ότι δημιουργεί πιο γρήγορα
το αίσθημα του κορεσμού στον οργανισμό. Σε σχετική έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και η οποία σύγκρινε τις
επιδόσεις (ως προς τον κορεσμό) υγρών τροφών που περιλάμβαναν
πρωτεΐνη ορού γάλακτος και στερεών τροφών που βασίζονταν κυρίως
στους χορταστικούς υδατάνθρακες, οι πρώτες υπερίσχυσαν
μειώνοντας δραματικά το αίσθημα της πείνας. μάλιστα σκόραραν
καλύτερα και από τους ανίκητους, μέχρι στιγμής, σε αυτό το επίπεδο,
υδατάνθρακες. Όμως δεν ήταν μόνο η πείνα, που υποχώρησε. Η
πρωτεΐνη ορού γάλακτος διατήρησε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σταθερά. Η εξίσωση μας είναι ήδη
γνωστή: εξισορροπημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ισοδυναμούν με
καλύτερο έλεγχο του βάρους.

2. Συνιστά “όπλο” ενάντια στις ελεύθερες ρίζες
Εκτός από την προσφορά πολύτιμων αμινοξέων για τη σύνθεση και
την αύξηση της μυϊκής μάζας, η πρωτεΐνη ορού γάλακτος φαίνεται
να παρέχει και αντιοξειδωτική προστασία (μέσω του συστήματος
γλουταθειόνης–GSH), από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν
την καταστροφή των κυττάρων. Παράλληλα μειώνεται η αρτηριακή
πίεση, εμποδίζεται η ανάπτυξη όγκων και ενισχύεται η υγεία του

ανοσοποιητικού συστήματος. Μάλιστα σε σύγκριση με τη σπιρουλίνα,
η πρωτεΐνη ορού γάλακτος αποδείχτηκε περισσότερο αποτελεσματική
στη “μάχη” με τις επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες !!

3. Χρησιμοποιείται κατά την αποκατάσταση μετά από σοβαρούς
τραυματισμούς και εγχειρήσεις, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό
σύστημα (είναι πολύ πλούσια στις υψηλής βιολογικής αξίας

γαλακτογλοβουλίνες, ανοσοσφαιρίνες, αλβουμίνες ορού αίματος και
γαλακτοαλβουμίνες).

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ &
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------(1) Ποιά συμπληρώματα, σε ποιά δοσολογία και για ποιο σκοπό ?
(2) Έχει γίνει ? και είναι επαρκής ο ποιοτικός έλεγχος του
συγκεκριμένου σκευάσματος για τυχόν ανίχνευση επικίνδυνης –
απαγορευμένης ουσίας ?
(3) Έχουμε ενημερωθεί επαρκώς για τις επιστημονικές αποδείξεις
(εγκυρότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα), δηλαδή κάτω
από ποιές ερευνητικές συνθήκες και με ποιό πρωτόκολλο έρευνας (από
ανεξάρτητο φορέα υλοποίησης πιστοποίησης) ?
(4) Συμφωνεί η ανάλυση που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος
με την ταυτοποίηση στο εργαστήριο ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------► Σήμερα, προκειμένου να μην υπάρξουν υπερβολές και ακρότητες, η
επιστημονική γνώση της πρόσληψης διαφόρων θρεπτικών συστατικών
υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες (ασφάλεια, γνώση της δοσολογίας,
παρενέργειες, εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα, σχέση κινδύνου –
οφέλους και συναφών επιπτώσεων, επαρκής ποιοτικός έλεγχος).
► Η υποτιθέμενη τεκμηρίωση της χορήγησης διατροφικών
συμπληρωμάτων (ή συνδυασμοί αυτών) συνήθως προβάλλεται
εντυπωσιακά, ενώ οι επιστημονικές αποδείξεις για την εγκυρότητά τους,
όχι μόνο είναι ανύπαρκτες αλλά και απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τις

προσδοκώμενες “θαυματουργές” ιδιότητες που κατά καιρούς τους
αποδόθηκαν.
► Στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο δεν γίνονται δεκτά εμπειρικά
δεδομένα, αλλά μόνο πολυετείς - οργανωμένες επιστημονικά κλινικές
μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρες διεθνείς ιατρικές
επιθεωρήσεις.

