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Διαιτητικές Προσλήψεις Αναφοράς 

(DRIs) 

Αξιολόγηση των δεδομένων που 

προκύπτουν από ποσοτικές μεθόδους 



Ιστορική Ανασκόπηση  
1941 RDA Food & Nutrition Board of the National Academy of 

Science (USA) 

1942 Canadian Council on Nutrition προτείνει την υιοθέτηση 

των US RDA 

1945 DRNI Οι Καναδικές συστάσεις διαφοροποιούνται και εστιάζουν 

πιο πολύ στα άτομα και όχι στις ομάδες 

/δεκαετία Ανανέωση των συστάσεων 

1989 RDA Οι πιο πρόσφατη έκδοση των US RDA 

1990 RNI Οι πιο πρόσφατη έκδοση των Καναδέζικων  

1991 DRV Daily Reference Values (DRV) Food & Drug Administration 

(UK) 

1995 N&Ei Nutrient & Energy Intake (Πρόσληψη σε θρεπτικά 

συστατικά και ενέργεια) ΕΕ 

1997-

Σήμερα 

DRI Dietary Reference Intake (USA & Canada) 





Η Βασική Φιλοσοφία των RDA και DRI 



Σε τι διαφέρουν τα DRI από τα  RDA & RNI ? 

 1. Συστάσεις όχι μόνο για πρόληψη ανεπαρκειών αλλά και για τη 

μείωση του κινδύνου για χρόνια νοσήματα φθοράς. 

 2. Καθιέρωση ανώτατων επιτρεπόμενων επιπέδων πρόσληψης  

 3. Συστάσεις για ορισμένα συστατικά τροφίμων (φυτο-οιστρογόνα, 

φλαβονοειδή, φυτοστερόλες) μπορούν να καθιερωθούν υπό 

προϋποθέσεις 

 4. Καθορισμός για πρώτη φορά τιμών αναφοράς για υδατάνθρακες 

και απαραίτητα αμινοξέα. 



USA Institute of Medicine &  

Food and Nutrition Board 

 Αντικαθιστούν τα παλιά RDA (US) και RNI (Can) 

με τα DRI 

 Τα DRI εμπεριέχουν τρεις συστάσεις: 

–  EAR (Μέση εκτιμώμενη απαίτηση) 

– AI (Επαρκή πρόσληψη) 

– UI (Ανώτατη πρόσληψη) 

 
 



Upper 

Reference 

Levels 

Subcommittee 

Interpretation and 

Uses of DRIs 

Subcommittee 

Standing Committee on the Scientific 

Evaluation of Dietary Reference Intakes 

Panels 

Calcium, Vitamin D, Phosphorus, Mg, F--1997 

Folate, B12,Other B Vitamins,Choline--1998 

Vitamins A and K, B, Cr, Cu, Fe, I2,  

Mn, Mo, Ni, Si, V, Zn--2000 

Energy and Macronutrients--2001 

Electrolytes 

Other Food  

Components 
Alcohol ? 

Vitamins C and E, Se, ß-carotene and 

Other Carotenoids--2000 

Καθορισμός DRIs  



Ορισμός DRI ανάλογα με την ηλικία & φύλο 
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+ Επίδραση Φύλου 



Η κατανομή των αναγκών του πληθυσμού 



Estimated Average Requirements (EAR) 

Η μέση εκτιμούμενη απαίτηση (ή Μέση Απαίτηση)  

για κάποιο θρεπτικό συστατικό είναι 

 η τιμή πρόσληψης που καλύπτει τις ανάγκες  

του 50% των ατόμων μίας συγκεκριμένης 

 ηλικιακής ομάδας και φύλου 

Παρατηρούμενη Πρόσληψη 
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Συνιστώμενη Διαιτητική Πρόσληψη (RDA) 

Η συνιστώμενη διαιτητική πρόσληψη (Recommended dietary allowance)  

είναι η μέση ημερήσια πρόσληψη ενός θρεπτικού 

 συστατικού που θεωρητικά καλύπτει τις ανάγκες  

σχεδόν όλων των ατόμων (97-98%) ενός υγιή πληθυσμού  

μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και φύλου  

Παρατηρούμενη Πρόσληψη 
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Συνιστώμενη Διαιτητική Πρόσληψη 

(RDA) 



2 τυπικές αποκλίσεις 

Κατανομή Συχνοτήτων των  

ατομικών απαιτήσεων 

EAR 

Αυξανόμενη πρόσληψη 

RDA 

Συνιστώμενη Διαιτητική Πρόσληψη (RDA) 

RDA= EAR +2 Τυπικές Αποκλίσεις 



Επαρκής Πρόσληψη - Adequate Intake 

(AI) 
Η Επαρκής Πρόσληψη θρεπτικού συστατικού  

είναι η έμμεσα εκτιμούμενη πρόσληψη  
που θεωρείται επαρκής για  

μια συγκεκριμένη ομάδα υγιών ατόμων 

Παρατηρούμενη Πρόσληψη 
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Επαρκής Πρόσληψη - Adequate Intake 

(AI) 

 Χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 

για καθορισμό EAR 

 Βασίζεται σε παρατηρούμενες ή πειραματικά 

καθορισμένες εκτιμήσεις της πρόσληψης θρεπτικών 

συστατικών 

Παραδείγματα: 

- Στα βρέφη: Από τη μέση πρόσληψη θρεπτικών 

συστατικών του μητρικού γάλακτος 

- Ενήλικες: Υπολογισμός συνήθους πρόσληψης 

(παντοθενικό οξύ) ή ερευνητικά δεδομένα (Ca) 



Παράδειγμα: AI του Ασβεστίου 



Παράδειγμα: AI της βιταμίνης D 



Παράδειγμα: AI του φθορίου 



Ανώτατο Επίπεδο Ανεκτής Πρόσληψης 

Tolerable Upper Intake Levels (UL)  
Το Ανώτατο Επίπεδο Ανεκτής Πρόσληψης είναι η ημερήσια  

πρόσληψη ενός θρεπτικού συστατικού που θεωρείται ότι δε θα  

έχει ανεπιθύμητες επιδράσεις στην υγεία όλων σχεδόν των 

 ατόμων του γενικού πληθυσμού. 
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 Για μερικά θρεπτικά συστατικά η συνήθης πρόσληψη υπολογίζεται με βάση 

την κατανάλωση συμπληρωμάτων (π.χ. μαγνήσιο), εμπλουτισμένων τροφίμων 

(fortificants) και φαρμάκων. Για άλλα θρεπτικά συστατικά θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη και πρόσληψη από τρόφιμα. 

 



Tolerable Upper Intake Levels (UL)  

 Το Ανώτατο Επίπεδο Ανεκτής Πρόσληψης είναι η ημερήσια 

πρόσληψη ενός θρεπτικού συστατικού συστατικού που 

θεωρείται ότι δεν θα έχει ανεπιθύμητες επιδράσεις στην 

υγεία όλων σχεδόν των ατόμων του γενικού πληθυσμού. 

 Είναι ΜΗ συνιστώμενη ποσότητα 

 Αυξημένο ενδιαφέρον λόγω εμπλουτισμένων τροφίμων και 

συμπληρωμάτων 

 Έχει εφαρμογή μόνο για περιπτώσεις μακροχρόνια χρήσης    



Ανακεφαλαίωση των DRIs 

Experimentally

Determined

Approximation

Adequate

Intake

(AI)

Requirement for

50% of

Healthy

Population

Estimated Average

Requirement

(EAR)

Requirement for

97-98% of

Healthy

Population

Recommended

Dietary Allowances

(RDA)

Level

Associated with

Adverse or

Toxic Effects

Tolerable Upper

Intake Level

(UI)

Dietary Reference Intakes

(DRI)

National Academy of Sciences, Food and Nutrition Board. “Dietary Reference Intakes for Calcium, Phospborus, 

Magnesium, Vitamin D and Fluoride”. Washington, DC: National Academy Press, 1997.  

(DRI) 



Χρήση των DRI  στη 

διατροφική αξιολόγηση 

ατόμων  

 



Χρήση των DRI  στη διατροφική αξιολόγηση 

ατόμων 

 Η σύγκριση της διαιτητικής πρόσληψης ενός 

ατόμου με τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά 

είναι δύσκολη για δύο κυρίως λόγους: 

Α) Οι πραγματικές ανάγκες είναι άγνωστες και 

μεταβάλλονται με την ηλικία και την εποχή. 

Β) Απαραίτητη η γνώση της συνήθους-μακροχρόνιας 

πρόσληψης του ατόμου. 

• Η μέση πρόσληψη αποτελεί τη καλύτερη 

εκτίμηση της συνήθους πρόσληψης. 



Παραδείγματα χρήσης κλινικών, βιοχημικών 

και ανθρωπομετρικών δεδομένων 

 Προσοχή στη χρήση και αξιολόγηση των DRIs 

 Διατροφική ανεπάρκεια 

 Διασταύρωση με κλινικούς & βιοχημικούς δείκτες. 

 Χρήση & αξιολόγηση Πολλών δεικτών παράλληλα 



Παραδείγματα χρήσης κλινικών, βιοχημικών 

και ανθρωπομετρικών δεδομένων (συνέχ) 

 Σίδηρος 

 Κλινικά συμπτώματα: Αναιμία, 

γλωσσίτιδα, κοιλονυχία, 

γωνιακήτοματίτιδα, ωχρότητα. 

 Βιοχημικοί δείκτες: Φερριτίνη 

ορού, αιμοσφαιρίνη,       

αιματοκρίτης, μέσος όγκος 

ερυθρών-MCV (δείκτης μεγέθους 

ερυθροκυττάρων, σίδηρος ορού. 



Παραδείγματα χρήσης κλινικών, βιοχημικών 

και ανθρωπομετρικών δεδομένων (συνέχ) 

 Βιταμίνη C 

 Κλινικά συμπτώματα: Σκορβούτο (αιμορραγίες στη 

στοματική κοιλότητα, αδυναμία, διάρρηξη αιμοφόρων 

αγγείων, απώλεια όρεξης). 

 Βιοχημικοί δείκτες:  

- Συγκέντρωση ασκορβικού οξέως στον ορό (μη 

αξιόπιστο & επηρεάζεται από πρόσφατη κατανάλωση) 

- Συγκέντρωση ασκορβικού οξέως λευκοκυττάρων 

(περισσότερο αξιόπιστο) 

- Χρήση ισοτόπων 



Παραδείγματα χρήσης κλινικών, βιοχημικών 

και ανθρωπομετρικών δεδομένων (συνέχ) 

 Βιταμίνη D 

 Κλινικά συμπτώματα: Ραχίτιδα 

(παιδιά), οστεομαλακία και 

οστεοπόρωση (ενήλικες) 

 

 Βιοχημικοί δείκτες: 

- Επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνη D 

(καλσιδιόλη) 

- Συγκέντρωση παραθορμονης (PTH) 

 





Διατροφική αξιολόγηση με την 

χρήση δεικτών 

 Οι κατανάλωσεις τροφίμων από διαφορετικές 

ομάδες συσχετίζονται  ισχυρά → πρόβλημα 
πολυσυγγραμικότητας σε μοντέλα 
διατροφικής ανάλυσης. 
– Μια από τις λύσεις διατροφικοί δείκτες. 

 Δίνουν την δυνατότητα συνολικής 
αποτίμησης της ποιότητας των διατροφικών 
συνηθειών. 

 Η κατασκευή τους τις περισσότερες φορές 
στηρίζεται σε βασικά διατροφικά πρότυπα πχ. 
Μεσογειακή διατροφή. 

 





2ο μέρος 

 Υπολογισμός βασικού 

μεταβολισμού 

 Μέτρηση δαπάνης σωματικής 

δραστηριότητας 

 Υπολογισμός συνολικής ενεργειακής 

δαπάνης 



 

Πρόσληψη Δαπάνη 

Πείνα 

Κορεσμός 

Απορρόφηση τροφής 

Βασικός Μεταβολισμός 

Θερμογένεση 

Σωματική 

δραστηριότητα 

Ενεργειακό Ισοζύγιο 



 BMR (βασικός μεταβολικός 

ρυθμός): Για να διατηρηθεί η 

θερμοκρασία του σώματος,  

 η κυκλοφορία του αίματος 

και η αναπνοή.  

 Φυσική δραστηριότητα: 

ποικίλει σημαντικά από 

άτομο σε άτομο και τελικά 

διαμορφώνει την ενεργειακή 

κατανάλωση.  

 ΤΕF (Θερμογένεση λόγω 

τροφής): Για την πέψη και 

απορρόφηση της τροφής. 

Αυτή η ενέργεια είναι 

περίπου το 10% της 

ενεργειακής κατανάλωσης. 

Συνολικές Ενεργειακές δαπάνες 



Υπολογισμός  

μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας (RMR)  

ή  

βασικού μεταβολικού ρυθμού (BMR) 



Ορισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού 

 Είναι η ενέργεια που απαιτείται για τις 

βασικές λειτουργίες του οργανισμού 
 

 Μετριέται το πρωί, σε ένα ζεστό και 

ευχάριστο περιβάλλον, μετά από 12ωρη 

νηστεία και πριν ο εξεταζόμενος εμπλακεί σε 

οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης.  
 

 Αν κάποια από τις προηγούμενες 

προϋποθέσεις δεν καλύπτεται τότε η 

μέτρηση δεν είναι του BMR αλλά του RMR. 
 

 RMR είναι λίγο ψηλότερη από BMR 
 



 Μέτρηση της ενεργειακής 

κατανάλωσης με βάση τον 

όγκο του εισπνεόμενου Ο2 

και του εκπνεόμενου CO2. 

 1 L O2 = 5 Kcal 

Υπολογισμός βασικού μεταβολισμού με 

έμμεση θερμιδομετρία 



Υπολογισμός μεταβολισμού ηρεμίας με 

εξισώσεις 

[1] Harris J, Benedict F., Carnegie Institute of Washington, 1919.  

[2] Schofield WN., Schofield C., James WPT., Hum Nutr Clin Nutr, 39 C, 1-96, 1985 

[1] 

[2] 



Με βάση το Σωματικό Βάρος:    

Ανά φύλο (Kraus, 2000): 

 

Άνδρες (Kcal)/ημέρα  RΜR=Βάρος × 1 (Kcal/kg) × 24 hr 

 

Γυναίκες (Κcal)/ημέρα  RMR=Βάρος × 0,95 (Kcal/kg) × 24 hr 

       

Εξισώσεις Mifflin et al: 

Άνδρες (Kcal)/ημέρα  RΜR= 5 + 10(Βάρος) + 6,25(ύψος) - 5(Ηλικία) 

Γυναίκες (Kcal)/ημέρα  RΜR= -161+10(Βάρος) + 6,25(ύψος) - 5(Ηλικία) 

 

Βάρος σε kg, Ύψος σε cm 

Υπολογισμός μεταβολισμού ηρεμίας με 

εξισώσεις 



 Χρήση ΔΜΣ → Βάρος / Ύψος2 

 Αν ΔΜΣ<18,5 χρησιμοποιούμε το Παρόν Βάρος 

 Αν 18,5ΔΜΣ<25 χρησιμοποιούμε το Παρόν Βάρος 

 Αν 25  ΔΜΣ<30 χρησιμοποιούμε το Iδανικό βάρος 

 Ιδανικό βάρος:  

 Για τις γυναίκες : 45,2 Κg για ύψος μέχρι 1,52 m 

     0,89 Kg για κάθε cm  πάνω από 1,52 m  

 Για τους άνδρες : 48 Κg για ύψος μέχρι 1,52 m 

     1,06 Kg για κάθε cm πάνω από 1,52 m  

 Αν ΔΜΣ>30 χρησιμοποιούμε το Διορθωμένο βάρος: 

  Ιδανικό + (Παρόν-Ιδανικό)  

              4 

Υπολογισμός βασικού μεταβολισμού 

με εξισώσεις: Ποιο βάρος 

χρησιμοποιούμε ; 



Υπολογισμός ενεργειακής δαπάνης 

κατά την άσκηση 



 BMR (βασικός μεταβολικός 

ρυθμός): Για να διατηρηθεί η 

θερμοκρασία του σώματος,  

 η κυκλοφορία του αίματος 

και η αναπνοή.  

 Φυσική δραστηριότητα: 

ποικίλει σημαντικά από 

άτομο σε άτομο και τελικά 

διαμορφώνει την 

ενεργειακή κατανάλωση.  

 ΤΕF (Θερμογένεση λόγω 

τροφής): Για την πέψη και 

απορρόφηση της τροφής. 

Αυτή η ενέργεια είναι 

περίπου το 10% της 

ενεργειακής κατανάλωσης. 

Ενεργειακές δαπάνες 



Άμεση θερμιδομετρία  



Έμμεση θερμιδομετρία 

 Φορητό σπιρόμετρο 

 Ανάλυση αερίων 

 1 lt O2 = 5 kcal 



 

 To 1 MET δίνει την ενεργειακή δαπάνη ηρεμίας. 

Υπολογίζεται στη τιμή 3,5 mlO2/Kg/min. 

 Τα ΜΕΤ μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας που 

εκτελείται για συγκεκριμένο χρόνο μας δείχνουν 

πόσες φορές ανεβάζει το BMR. 

Μέτρηση φυσικής δραστηριότητας 



Μέτρηση φυσικής δραστηριότητας: 

Κατηγοριοποίηση METs 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Πολύ Χαμηλή 

<4 ΜΕΤs 

 

Οικιακές 

Εκτός 
σπιτιού 

Αθλήματα 

Πλύσιμο πιάτων, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα. 

 
Κάθισμα, ορθοστασία. 
 
Μπιλιάρδο, μποουλινγκ, σκάκι, ψάρεμα, σκοποβολή. 

Χαμηλή 

4-7 ΜΕΤs 

 

Οικιακές 

   

Εκτός 
σπιτιού 

Αθλήματα 

Ήπια κηπουρική εργασία, τίναγμα χαλιών, βάψιμο, 
τρίψιμο πατωμάτων, μηχανολογικές και ξυλουργικές 
εργασίες. 
 

Ποδηλασία, έντονο περπάτημα, κωπηλασία 
Μπαλέτο, χορός, επιτραπέζια αντισφαίριση, βόλεϊ, 
βάρη, ενόργανη γυμναστική, ορειβασία. 

Μέτρια προς 
έντονη 

7-10 ΜΕΤs 

 

Οικιακές 

Εκτός 
σπιτιού 

Αθλήματα 

Ανέβασμα σκάλας. 

Βαριές αγροτικές εργασίες, χαλαρό τρέξιμο. 
 

Χαλαρό μπάσκετ, χαλαρό ποδόσφαιρο, χαλαρή 
κολύμβηση, ξιφασκία, ρακέτες. 

Έντονη 

10 ΜΕΤs 

 

Οικιακές 

Εκτός 

σπιτιού 

Αθλήματα 

 

- 
Έντονο τρέξιμο. 

 

Αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου, πόλο, πάλης, τένις, 

πολεμικές τέχνες. 



Με ερωτηματολόγια (self-report & proxy) 



Εκτίμηση φυσικής δραστηριότητας: 

WHO 1985 & PAL 1991 



Νέες τεχνικές - Βηματομετρητές 
 Καταγραφή του συνολικού αριθμού βημάτων που γίνονται 

 Υπολογισμός της απόστασης (μήκος βηματισμού) 

Ενδεικτικό της Φ.Δ. Ενηλίκων 

 <5.000 βήματα: Καθιστική ζωή 

 5.000-7.499: Χαμηλή ΦΔ 

 7500-9.999: Κάπως δραστήριο 

 10.000-12.500: Δραστήριο 

 >12.500: Πολύ δραστήριο 

 Χαμηλό κόστος 

 Μη δυνατότητα αξιολόγησης έντασης, της  

 διάρκειας & τη συχνότητας της άσκησης 



Νέες τεχνικές - Επιταχυνσιόμετρα 
 Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης 
 1 άξονας, 2 άξονες, 3 άξονες 

 Ανάλυση δεδομένων σε Η/Υ 
 Δυνατότητα αξιολόγησης δεδομένων 

σχετικά με την ένταση, τη διάρκεια & τη 
συχνότητα της άσκησης 

 Διάφορα σημεία τοποθέτησης 

 Εξαιρετικές δυνατότητας 
αναλύσεων Φ.Δ. 

 Υψηλό κόστος 



Επιταχυνσιόμετρα - Ανάλυση 

 



Θερμογένεση λόγω λήψης τροφής 

 

 Αποτελεί το 10% περίπου της 

συνολικής ημερήσιας 

ενεργειακής δαπάνης. 

 Όταν χρησιμοποιείται η 

εξίσωση Harris-Benedict δεν 

προσθέτουμε το TEF. 



Παράδειγμα 

 Κύριος ΣΑ: Ηλικία=38 ετών, Βάρος=75 kg, 

Ύψος=1,76 m, ΔΜΣ= 24,2 kg/m2 

 

 Ο κύριος ΣΑ είναι λογιστής. Το ωράριο εργασίας του 

δεν είναι σταθερό και παραπονιέται ότι τις 

καθημερινές συνήθως δουλεύει από το πρωί μέχρι το 

βράδυ. Τα Σ/Κ δεν εργάζεται, όμως εξαιτίας της 

κούρασης της εβδομάδας, στον ελεύθερό του χρόνο 

κυρίως αναπληρώνει το « χαμένο» ύπνο. 

 

 Δηλώνει ότι δεν ασκείται συστηματικά αν και 

παλιότερα ασχολούταν ερασιτεχνικά με το μπάσκετ. 



Παράδειγμα (Συνεχ) 

1) Να υπολογιστούν οι ενεργειακές ανάγκες του ΣΑ 

 

 

 

 

 

1ο ΒΗΜΑ: 

BMR= (11,5x75) + 873 = 1735,5 kcal/ημέρα 



Παράδειγμα (Συνεχ) 

2ο ΒΗΜΑ: 

 BMR x 1,4 = 1735,5 x 1,4 = 2429,7 kcal/ημέρα 

3ο ΒΗΜΑ: 

 Θερμογένεση λόγω λήψης τροφής = 10% => 242,9 kcal 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ = 2672 kcal 


