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Šiandien aš nervų ligų skyriaus ligonis
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Kuo skiriasi mano - neurologinio 
ligonio mitybos terapija nuo kitų 

ligonių mitybos terapijos?

Niekuo!



723 puslapiai
6 puslapiai skirti 
neurologijai
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Svoris
( kg )                  

Energijos
atsargos

( kcal )
Riebalai 15 141.000
Baltymai 12 48.000
Glikogenas
(raumenys)

0.5 2000

Glikogenas
(kepenys)

0.2 800

Viso 191.800

83 kg vyro rezervai 









1 žingsnis
Ar KMI < 20,5? Jei TAIP į bent vieną klausimą, žengiamas 2 žingsnis

Ar pacientas neteko svorio per paskutinius 3 mėnesius?

Ar pacientas mažiau valgo per paskutinę savaitę?

Ar pacientas kritinės būklės

Kondrup et al, Clin Nutr 2003

NRS 2002



1 žingsnis
Ar KMI < 20,5? Jei TAIP į bent vieną klausimą, žengiamas 2 žingsnis

Ar pacientas neteko svorio per paskutinius 3 mėnesius?

Ar pacientas mažiau valgo per paskutinę savaitę?

Ar pacientas kritinės būklės

Kondrup et al, Clin Nutr 2003

NRS 2002



2 žingsnis
Balai Mitybos neapakankamumas Balai Ligos sunkumas

0 Normali mitybos būklė 0 Nepakitę mitybos poreikiai

1 Svoris ↓ > 5% per 3 mėn. arba
Valgo 50-75% poreikio per paskutinę 
savaitę

1 Cirozė
LOPL

2 Svoris ↓ > 5% per 2 mėn. arba
KMI 18,5-20,5 arba
Valgo 25-50% poreikio per paskutinę 
savaitę

2 Didelės apimties chirurgija
Galvos smegenų infarktas
Pneumonija

3 Svoris ↓ > 5% per 1 mėn. arba
KMI < 18,5 arba
Valgo 0-25% poreikio per paskutinę savaitę

3 Galvos trauma
Kaulų čiulpų transplantacija
Intensyvi terapija (APACHE > 10)

? + ? =

Amžius Jei ≥ 70, pridėti vieną balą

≥ 3 Mitybos nepakankamumo rizika, turime planuoti klinikinę mitybą

Kondrup et al, Clin Nutr 2003

NRS 2002
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Mitybos nepakankamumas – būklė, kurią 
sukelia kombinacija įvairiausio laipsnio 

nepakankamo maitinimosi arba per 
didelio maitinimosi ir uždegimo, kas
sukelia kūno sandaros pakitimus ir 

funkcijos sutrikimus

Mitybos nepakankamumo 
apibrėžimas



Pacientų 
atranka

Paciento 
įvertinimas

Yra rizika

Nėra rizikos

Periodinė pakartotinė 
pacientų atranka

Mitybos 
terapijos 

plano 
sukūrimas

Mitybos 
terapijos plano 
įgyvendinimas

Tęsiamas 
gydymas 

ligoninėje?
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Tikslai pasiekti

Gydymo 
pabaiga

Iškėlimo 
planavimas/ 

gydymo 
tęstinumo 

užtikrinimas

Taip Ne

Pakartotinis 
paciento 

įvertinimas ir 
Mitybos 

terapijos plano 
atnaujinimas

Nėra rizikos

Guldymas

Atranka ir įvertinimas
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2772 kcal



Svoris
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atsargos

( kcal )
Riebalai 15 141.000
Baltymai 12 48.000
Glikogenas
(raumenys)

0.5 2000

Glikogenas
(kepenys)

0.2 800

Viso 191.800
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smegenys 22%
kepenys 24%
širdis 13%
inkstai 7%

raumenys 23%
oda 4%
Kita 
neriebalinė
masė 7%

energija

2% kūno svorio
15% širdies išmetimo
20% deguonies

Energijos išeikvojimas



Adaptacija badavimui (12-24 val)

glikogenas

periferija

Riebalai

gliukozė
140 g

Gliukozė
100–200 g 

AR 75 g

40 g RR + 
glicerolis

RR + 
glicerolis

gliukoneo
genezė



ketogenezė

periferija

Riebalai

gliukozė
60 g

Ketonai
+ 
gliukozė

AR 20 g

100 g RR + 
glicerolis

RR + 
glicerolis

ketonai
66 g

gliukoneo
genezė

Adaptacija badavimui (7 dienos)



Substratai potencialiai gerinantys energijos tiekimą smegenims

Ketonai Beta-hidroksibutiratas energetiškai efektyvesnis nei gliukozė
Apsaugo nuo apoptozės
Gerina smegenų kraujotaką
Didina laisvos energijos kiekį

Laktatas Reguliuoja smegenų kraujotaką
Apsaugo nervinį audinį nuo exitotoxicity

White H. Et al. Novel metabolic 
substrates for feeding of injured 
brain. Annual update in intensive 
care and emergency medicine 
2017

Adaptacija badavimui (7 dienos)



keto-
genezė

periferija

riebalai

gliukozė
140 g

gliukozė
200 g             

AR 250 g

RR 20 g  + 
glicerolis

glikoge
nas

Išeminiai 
audiniai

laktatas

gliukoneog
enezė

Stresas



Michael Schumacher 
45 metų

Stresas



2013 12 29
Smegenų pažeidimas

2013 12 29
Operacija dėl subdurinės hematomos

2013 12 31
Reoperacija

2014 01 – 2014 03
Mechaninė ventiliacija, sedacija smegenų pabrinkimo
mažinimui

Ligos anamnezė



Asmeninis sveikatos 
instruktorius, dietologas. 
Atsakingi už tinkamą dietą, 
reguliuoja angliavandenių 
bei baltymų sunaudojimą

Septynis kartus F-1 čempionas

Geros fizinės 
būklės. Hobis: 
futbolas 
vietinėje 
Šveicarijos 
komandoje, 
jodinėjimas

Gyvenimo anamnezė



Ūgis  
1,75

Svoris
75

KMI –
24,49

KMI –
17,96

26,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3

KMI –
14,7

2014 03 2015 092013 12

Ligos eiga

40%



keto-
genezė

periferija

riebalai

gliukozė
140 g

gliukozė
200 g             

AR 250 g

RR 20 g  + 
glicerolis

glikoge
nas

Išeminiai 
audiniai

laktatas

gliukoneog
enezė

Stresas



Stresas
ūmios smegenų patologijos atveju

• Steroidai gali dar ↑N netekimą
• Gali netekti iki 10-15 % liesos kūno masės per 1 sav.
• 30% bendros KM per 2-3 sav, jų nemaitinant



Metabolinio atsako paradoksas: 
organizmui būtini substratai išgyventi, tačiau 
kraštutiniu atveju to rezultatu gali būti organo 

disfunkcija ir audinio praradimas, kas daro 
išgyvenimo galimybę dar blogesnę.

Metabolinis atsakas
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• Dauguma ligonių gauna vaistus, kurie sukelia 
dehidrataciją

• Sutrikęs troškulio jausmas
• Problemos prašant vandens
• Rijimo sutrikimai
• Priklausomybė nuo siūlančių skysčius



Trumpalaikės dehidratacijos 
pasekmės

Ilgalaikės dehidratacijos pasekmės

Pragulos Hipertenzija
Vidurių užkietėjimas Trombozė
Pneumonija Galvos smegenų infarktas
Šlapimo takų infekcija Koronarinė širdies liga
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MN  ūmios smegenų patologijos atveju

•Pacientų be mitybos per pirmas 5-7 d. mirštamumo rizika ↑ 2- 4 x

•Kalorijų kiekis per pirmas 5 d. siejosi su mirštamumu

•Kiekvienos trūkstamos 10 kcal/kg siejosi su 30–40% mirštamumo 
padidėjimu

R. Härtl et al. Effect of early nutrition on deaths due to severe traumatic brain injury JNeurosurg 2008;109:50–56



25 – 30 
kcal/kg/parai



2490 kcal/parai



Energijos sunaudojimas ūmaus galvos 
smegenų pažeidimo atveju

• 39 neurochirurginiai ligoniai

• Netiesioginė kalorimetrija pirmas 7 d.

• Traumų gr. REE didesnė (p < 0.001)

Piek J et al. Resting energy expenditure in patients with isolated head injuries and spontaneous intracranial haemorrhages. 

Clin Nutrition 1989; 8(6):347–351

Diagnozė Pacientų

skaičius

Ramybės EE 

(kcal/m2/d)

Skirtumas nuo 

apskaičiuotos (%)

Izoliuota galvos trauma 20 473–2172 56–265 %

Spontaninė 

intracerebrinė

hemoragija

19 552–1591 61–192 %
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Energija

Optimalus 
maitinimas

silpnumas
Sutrikusi judėjimo funkcija

Apsaunkintas atjungimas nuo DPV
pneumonija

Sutrikęs žaizdų gijimas

hiperglikemija
nutukimas

karščiavimas
Apsunkintas atjungimas nuo DPV

infekcija

Permaitinimas vs nepakankamas 
maitinimas

B
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s 
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potencialiai pavojinga gyvybei ir dažnai užmirštama 
būklė susijusi su badavusių ar nepakankamai 
besimaitinusių 5-10 dienų individų maitinimu

Permaitinimo sindromas



Skysčių balansas
Gliukozės apykaita
Vitamino B1 deficitas …. Hiperlaktatemija
Hipofosfatemija
Hipomagnezemija
Hipokalemija

Permaitinimo sindromas



- Ligonių atranka

- Elektrolitų koncentracijos sekimas

- Pradėti maitinti 50% rekomenduojamo energijos kiekio
8-10 kcal.kg-1.d-1 (tikro kūno svorio)

Didiname palaipsniui iki rekomenduojamo per 3-5 paras

- Atsargiai skiriam skysčius, sekame širdies kraujagyslių sistemos funkciją

- Papildome elektrolitų pakankamais kiekiais

K    - 2-4 mmol.kg-1

P - 0.3-0.6 mmol.kg-1

Mg - 0.05-0.1 mmol.kg-1

Ca - 0.05-0.1 mmol.kg-1

- Sekame elektrolitų koncentraciją, klinikinę būklę 5-10 dienų pradėjus 

maitinti

Permaitinimo sindromas
Profilaktika
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723 puslapiai
6 puslapiai skirti 
neurologijai



Faktoriai, turintys
įtakos valgymui

Įvertinimas ir praktiniai patarimai

Maisto įsigijimas Gali priklausyti nuo šeimos, draugų profesionalų

Maisto ruošimas Komfortinis maistas, supakuotos vienkartinės porcijos 

neretai pakeičia gaminamą maistą

Maitinimas Gali reikėti priežiūros ar pagalbos

Valgymas: burna Priežiūra leidžia slaugytojai, kalbos specialistui, 

dietologui nustatyti su disfagija susijusias problemas

Rijimas Kompleksinis procesas, kuris prasideda savo noru, o 

baigiasi refleksiškai

Skysčiai Rijimas skystos konsistencijos skysčių reikalauja 

daugiausia koordinacijos ir kontrolės, naudojami tirštus 

skysčius su didele vandens dalimi.

Struktūra Nedideli kąsniai, akcentuojamas skonis, minkšta ar 

tyrės pavidalo tekstūra, vėsi temperatūra
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Neurologiniai sutrikimai ir valgymas
Bjaurėjimasis 
maistu

Sutrikus skonio atpažinimui gali atsisakinėti maisto
Ypač svarbu atpažinti ligoniams su kuriais kontaktas 
apsunkintas

Kramtymas Patikrinti protezus. Ar turi, ar tinka. Kramtymo sutrikimams
reikia maisto tekstūros pakeitimų (tyrių pavidalo maistas)

Demencija Progresuojant demencijai keičiasi maisto/vandens 
suvartojimas dėl kognityvinių funkcijų sutrikimų, agnozijos, 
apraksijos, anosmijos, ataksijos, sutrikusio alkio ar troškulio 
jausmo, regėjimo sutrikimų

Refliuksas Neretas kartu su nesugebėjimu kosėti gali sukelti aspiraciją
Afazija,
depresija

Ligonius, kuriems nustatyta depresija arba negalinčius
komunikuoti dėl ligos (Parkinsono) sunku motyvuoti valgymui. 
Gali būti sunku nustatyti maisto ar vandens atstūmimo 
priežastis yra motorinis sutrikimas ar negatyvi nuotaika

Vidurių 
užkietėjimas

Peristaltika lėtesnė ir kartu su mažesniu vandens ir skaidulų 
sunaudojimu sukelia vidurių užkietėjimą ir apetito 
sumažėjimą.

Vaistai Psichofarmakologiniai, anticholinerginiai, analgetikai gali 
sukelti rijimo sutrikimus ar net sukelti disfagiją



Kramtymas Rijimas Užkandžiai Pagrindinis 
valgis

Skysčiai

Priimtinas Normalus Minkšta duona, be 
plutos, minkšti vaisiai

Ne kietas, be kaulų, 
gerai išvirtas

Normaliai šilti ar šalti

Blogas Normalus Tyrės pavidalo:
kremai, košės, 
jogurtai, tyrės 
pavidalo sriubos ar 
vaisiai, vaisių sultys

Tyrės pavidalo: 
bulvės, daržovės, 
mėsa, troškinta žuvis

Normaliai šalti, 
vidutiniškai karšti

Neįmanomas Normalus Skystos tyrės 
pavidalo: kremai, 
košės, jogurtai, tyrės 
pavidalo sriubos ar 
vaisiai, vaisių sultys

Tyrės pavidalo: tyri 
būti tirštas be gumulų

Sutirštinti

Neįmanomas Kartais 
užspringsta

Skystos tyrės 
pavidalo, visas 
maistas tos pačios 
konsistencijos

Žr. užkandžius Sutirštinti ne per šalti 
ar karšti

Neįmanomas Užspringsta 
skysčiais

Skystos tyrės 
pavidalo, visas 
maistas tos pačios 
konsistencijos

Žr. užkandžius Visi skysčiai sutirštinti

Neįmanomas Neįmanomas Patikrink suvalgomą kiekį, mitybos būklę bei 
prognozę: ar reikia maitinimo per zondą

Neįmanomas 
> 4 savaičių 

Spręsti dėl PEG-PEGJ
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Žr. užkandžius Sutirštinti ne per 
šalti ar karšti

Neįmanomas Užspringsta 
skysčiais

Skystos tyrės 
pavidalo, visas 
maistas tos pačios 
konsistencijos

Žr. užkandžius Visi skysčiai 
sutirštinti

Neįmanomas Neįmanomas Patikrink suvalgomą kiekį, mitybos būklę bei 
prognozę: ar reikia maitinimo per zondą

Neįmanomas 
> 4 savaičių 

Spręsti dėl PEG-PEGJ



Disfagija po insulto
• Disfagijos dažnis:
• Ūminėje insulto fazėje 30-50% pacientų
• Po 6 mėn – ~ 10% 
• Kuo sunkesnis insultas - tuo didesnė disfagijos tikimybė
• NIHSS (National Institute of Health stroke scale) >10 

balų – tinkamas jautrumas ir specifiškumas disfagijai 
nustatyti

Okubo PCMI. Using the national Institute of health stroke scale to predict dysphagia in acute ischemic stroke. 
Cerebrovasc Dis 2012;33(6):501e7.



Disfagijos dažnis
• Dažna problema

– Alzheimer’io - 80% ligonių
– Parkinson’o liga 50-80% 
– Amiotrofinė šoninė sklerozė - pradžia 10-30%, 

vėlyvose stadijose - 100%
– Išsėtinė sklerozė- 44%, gali būti laikina

• Dauguma pacientų nesupranta atsiradusių simptomų ar 
juos neigia

• 50% aspiracijos atvejų yra be aiškios klinikos, dažnos 
kvėpavimo takų infekcijos



Disfagijos diagnostika
•Vertinimas prie ligonio lovos –

•klinikinė ir neurologinė apžiūra, klausimynai, 
•H2O gėrimo testas

•Videofluoroskopija
•Ro tyrimas su įvairios konsistencijos medžiagomis, tūriais

•Nustato tyliąją aspiraciją
•Transportavimas į rentgenologijos skyrių

•Ligonio kooperatyvumas

• FGDS –
• Anatominių struktūrų įvertinimas

• Atliekama šalia ligonio lovos
• Nemaloni procedūra, patyrimas,
• Ne visos rijimo fazės vertinamos



Stadijos Fiziologija Priemonės
Nėra disfagijos Normali Adaptacijos nereikia

Švelni 
orofaringinė
disfagija

Nėra aspiracijos, normalus 
rijimas ir kosulio refleksas, 
kiek nenormali evakuacija 
burnoje

Normalus maistas, pagalbos 
nereikia. Apžiūrėti aplinką, kad 
netrukdytų

Vidutinė 
disfagija

Egzistuoja aspiracijos 
rizika. Normalūs refleksai. 

Maistas per os. Konsistencijos 
pakeitimas gali būti reikalingas. 
Gali būti reikalinga pagalba 
valgant, nurodymai valgyti lėtai

Vidutinė-sunki 
disfagija

Aspiracijos rizika, 
sulėtėjęs rijimas ir kosulys

Ribotas kiekis pakeistos 
konsistencijos maisto per os.
Gali reikėti papildomo maitinimo 
per zondą (naktis?).

Sunki disfagija Didelė aspiracijos rizika, 
sutrikę rijimo ir kosulio 
refleksai, nėra rijimo 
kąsniais kontrolės

Nevalgo arba minimalus 
pakeistos konsistencijos maisto 
kiekis per os. Enterinis
maitinimas per zondą arba PEG

Labai sunki 
disfagija

Stebima aspiracija, nėra 
kosulio reflekso, reikia 
siurbimo iš trachėjos

Nevalgo. EM
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LPEMD valdybos narys
ESPEN narys
Susirgau...
Šiandien aš nervų ligų skyriaus ligonis
Galvos smegenų infarktas?
ŠAS?
Parkinsono liga?
Išsėtinė sklerozė?



Kuo skiriasi neurologinio ligonio 
mitybos terapija nuo kitų ligonių 

mitybos terapijos?

Niekuo!







KAIP MANE ĮVERTINTI?

KIEK aš VALGYSIU ir GERSIU?

KAIP aš VALGYSIU ir GERSIU?



Ar noriu būti maitinamas jei…?



Ne!!!!!!!!!!!



Ne!!!!!



LPEMD valdybos narys
ESPEN narys
Susirgau...
Šiandien aš nervų ligų skyriaus ligonis

Noriu 
valgyti J


