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Organizmui būtinos maistinės medžiagos

• Tik maisto produktų įvairovė gali užtikrinti 

visas būtinas mūsų organizmui maisto 

medžiagas:

– baltymus, riebalus, angliavandenius,  

vitaminus, mineralines medžiagas. 

• Be jų mūsų organizmas negalėtų normaliai 

funkcionuoti.
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• Mineralų, kaip ir daugumos vitaminų, 
organizmas negamina

• Juos būtina gauti su maistu, arba 

jei mityba nevisavertė, ar padidėja jų poreikis, ar 
sumažėja įsisavinimas - mitybą reikėtų pagerinti 
mineralų preparatais. 
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Mineralų ir vitaminų svarba

Nesubalansuota, 
nevisavertė mityba

Maistinių medžiagų 
trūkumas arba 

perteklius

Sutrinka normalūs medžiagų apykaitos procesai



5

• MINERALAI SKIRSTOMI Į
• MAKROELEMENTUS: 

NATRIS, KALIS, KALCIS, MAGNIS, FOSFORAS, 

CHLORAS, GELEŽIS, SIERA.

• MIKROELEMENTUS:

CINKAS, CHROMAS, FLUORAS, JODAS, KOBALTAS, 

MANGANAS, SELENAS, VARIS IR KT.
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Mineralų svarba

Mineralai, kurių organizme yra tik 5%, 

kontroliuoja visų likusių 95 % organizmo 

elementų veiklą ir visą metabolizmą.



Magnis

• Magnis yra cheminis elementas, žymimas simboliu 

Mg, jo atominis skaičius - 12. Jo bendras 

oksidacijos laipsnis yra 2. Tai šarminis žemės 

metalas ir aštuntas labiausiai paplitęs elementas 

žemės plutoje ir devintas pagal žinomumą visatoje. 



Magnis

• Magnio natūraliai yra daugelyje maisto produktų.

• Magnis yra daugiau nei 300 fermentų sistemų 

kofaktorius, kuris reguliuoja įvairias biochemines 

reakcijas organizme, įskaitant baltymų sintezę, 

raumenų ir nervų funkciją, gliukozės kiekį 

kraujyje ir kraujo spaudimo reguliavimą. 



Magnis

• Magnis yra būtinas energijos gamybai, oksidacinio 

fosforilinimo ir glikolizės procesams. Jis prisideda 

prie kaulų struktūros, reikalingas DNR, RNR  ir 

antioksidanto glutationo sintezei. Magnis yra labai 

naudingas transportuojant kalcio ir kalio jonus per 

ląstelių membranas, o tai labai svarbu nervų 

pralaidumui, raumenų susitraukimui, ir 

normaliam širdies ritmui.



Magnis

• Magnis randamas beveik visuose maisto 

produktuose. Magnio kiekis priklauso nuo 

maisto. 100 gramų kakavos ir tamsaus 

šokolado, vėžiagyvių, krevečių, sojos ir 

riešutų yra daugiau nei 100 mg magnio. 

• Daug magnio yra taip pat yra žaliose 

daržovėse, ruduose grūduose ir riešutuose. 

• Be to, magnio yra geriamajame vandenyje. 
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Magnio disbalansas (trūkumas)

➢Fizinio pajėgumo ir ištvermės sumažėjimas

➢Protinio darbingumo sumažėjimas (dėmesio koncentracija, 
atminties, klausos pablogėjimas, galvos skausmas, 
haliucinacijos)

➢Mėšlungis, akių trūkčiojimas

➢Bloga nuotaika, padidėjęs dirglumas

➢Kraujotakos ligos, aterosklerozės rizika

➢Neuralgija

➢Fizinės raidos atsilikimas

➢Regos aštrumo silpnėjimas

➢Miego sutrikimas

➢Plaukų ir nagų augimo sutrikimai
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MAGNIO POREIKIS

➢Suaugusiems ir vaikams nuo 15 metų –

vyrams 350 mg ;

moterims 300 mg.

➢Nėščiosioms ir maitinančioms moterims –

350 mg
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Natūralūs magnio šaltiniai

Maisto produktai Magnio kiekis
(mg/100g)

Magnio kiekis 100g
produkto (procentais

nuo RPN)

Kviečių sėlenos 502 167

Aguonos 456 152

Sojos pupelės 248 82,6

Grikiai 218 72,6

Žemės riešutai 188 62,6

Pupelės 172 57,3

Šokoladas (juodas) 165 55

Lazdyno riešutai 144 48

Rugių grūdai 125 41,6

Špinatai 60 20

Petražolės lapai 51 17

Kakava (gėrimas) 13 4,3

Rūgštynės 19 6,3



Suaugusių (19-64 m.) ir pagyvenusių (65-75 m.) šviežių 

daržovių (išskyrus bulves) vartojimo dažnumas (proc.) 

priklausomai nuo amžiaus (2014)
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1997 m. 

(n=2182)

2002 m. 

(n=1931)

2007 m. 

(n=1936)

2014 m.

(n=2213)

Daržovės, riešutai, ankštiniai 188,7 140,9

→

141,71

→

115,57 

↓

Vaisiai 173,0 178,71

→

86,06

→

148,03 

↑

VAISIAI IR DARŽOVĖS 361,7 319,6

→

228,0

→

263,6 

↑

Vaisių ir daržovių sultys - - 64,40 36,73 

↓

Suaugusiųjų (19-64 m.) daržovių ir vaisių suvartojimo 

(g/dieną/gyvent.) tendencijos 1997 - 2014
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Lietuvos suaugusiųjų (19-64 m.) daržovių ir vaisių 

suvartojimo (g/parą) pokyčiai 1997-2014
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Suaugusiųjų (19-64 m.) pasiskirstymas (proc.) pagal grūdinių 

produktų vartojimo dažnumą 2007 ir 2014 m.

0,5 1,5

18,7
20,6

46,9

11,8

0,5
2,1

18,2

27

36,8

15,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nenurodė Nevartoja 1-2 k/sav 3-5 k/sav Kasdien Kelis kartus/

dieną

P
ro

c
.

2007 2014



18

Natūralūs magnio šaltiniai

• Normoje su augaliniais produktais, grūdiniais ir mėsa 
gaunama apie 60-70 % Mg, dar apie 10-15 % prisideda su 
įv. skysčiais 

• Lietuvoje augalų (žalios spalvos), grūdinių produktųir kt., 
kurie yra pagrindiniai natūralūs Mg šaltiniai, suvartojama 
per mažai

• JAV nustatyta, kad 75 proc. amerikiečių gauna su maistu 
ne > 200 mg Mg. Manoma, kad Mg trūkumą pastoviai turi 
apie 11 proc. gyventojų.
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Natūralūs magnio šaltiniai

• Geriamasis vanduo – reikšmingas 

mineralinių medžiagų (druskų) šaltinis.

• Magnio koncentracija Lietuvos gėlame

požeminiame vandenyje yra optimali

(vidutiniškai 25 mg/l).
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MAGNIO YRA KIEKVIENOJE 

MŪSŲ ORGANIZMO LĄSTELĖJE

• Magnio ląstelėse yra daugiausia iš visų 

katijonų

• 2/3 magnio aptinkama kauluose

• 1/3 – įvairių organų ir audinių  

ląstelėse
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MAGNIS – žmogaus organizme

➢Organizme yra 21-24 g (1000mmol)

➢50%-70% kauluose

➢35%-40% ląstelėse

➢15-29 mmol tarp ląstelių

➢Koncentracija kraujo serume – 0,8 – 1,2 mmol/l

➢Dozė: 200-400 mg
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Magnio apykaita

Gaunama su maistu ir 
vandeniu ~300 mg/per 

dieną

Su virškinimo 
sultimis gaunama

Mg 30mg/dieną

Absorbuojama 
Mg 130mg/dieną

Pašalinama fiziologiškai 
~200 mg/per dieną

Pagrindinė 
Magnio 

“talpykla”

Kaulai ir minkštieji 
audiniai

Pašalinama fiziologiškai 
~100 mg/per dieną 

Pasisavinama 
žarnyne ~330 
mg/per dieną
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Magnio trūkumą organizme 

sąlygojantys veiksniai

• Magnio pasisavinimas sumažėja, kai:

• vartojama daug riebalų 

• vartojama daug kalcio ir vitamino D 

• vartojami maisto produktai, turintys daug oksalo 

rūgšties (rabarbarai, špinatai, kakava, migdolai, 

arbata)

• vartojama per daug  cinko 
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B, R, A teikiamos energijos dalis (proc.) nuo paros 
maisto davinio energinės vertės
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Suaugusiųjų (19-64 m.) pasiskirstymas (proc.) pagal 

vartojamas maistui gaminti riebalų rūšis 1997 – 2014 m.
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Ant duonos tepami riebalai (%)

Kokius riebalus dažniausiai tepa ant duonos? N=1001

Sviestą dažniau nurodė aukščiausio išsimokslinimo atstovai, didesnes pajamas 

turintys respondentai bei didmiesčių gyventojai. Margariną – vyrai, 46-55 m. 

apklaustieji, vidutinių ir mažesnių pajamų atstovai, mažesnių miestų / rajonų centrų 

ir kaimo vietovių gyventojai. Tepų riebalų mišinį – kaimo vietovių gyventojai.
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Maisto produktų vartojimo dažnumas (%)
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Hipomagniemija – globalinė problema

(Magnio trūkumo priežastys)

➢ Stygius maiste, vandenyje

➢ Maisto trūkumas

➢ Rafinuoto maisto vartojimas

➢ Kalcio, baltymų ir riebalų perteklius maiste

➢ Lėtinis alkoholizmas

➢ Fizinė perkrova

➢ Hipodinamija

➢ Stresas, psichoemociniai krūviai

➢ Nėštumas ir laktacija

➢ Karščiavimai su vėmimu ar žarnyno veiklos sutrikimu
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– kai per mažai Mg 

gaunama su maistu 

– kai sutrikęs  Mg 

įsisavinimas  žarnyne

– kai padidėjęs  Mg 

netekimas

•nuolat patiriant ilgalaikį stresą, 

įtampą

•dirbant įtemptą protinį darbą

•po sunkių fizinių pratimų ar 

sunkaus fizinio darbo

•eikvojant daug energijos

•esant dideliam kūno svoriui

• senyvo amžiaus  asmenims,    

turintiems mitybos sutrikimų

Magnio 
poreikis organizme padidėja
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Magnio trūkumą organizme sąlygojantys 

veiksniai

Magnio trūksta:

• esant inkstų disfunkcijai

• vartojant šlapimą varančius vaistus

• viduriuojant ar vemiant

• dėl skysčių ir elektrolitų sumažėjimo

• vartojant alkoholį

• sveikstant po sunkios ligos ar operacijos

• ilgesnį laiką vartojant antibiotikus

• Streso metu neurohormonai ir katecholaminai 
didina Mg išskyrimą su šlapimu.
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MAGNIO TRŪKUMAS GALI 

PAVEIKTI PRAKTIŠKAI 

KIEKVIENOS SISTEMOS AR 

ORGANO VEIKLĄ
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Magnio funkcijos organizme

Magnis dalyvauja

•baltymų, riebalų, angliavandenių apykaitoje 

•baltymų sintezės procesuose

•kaulų mineralizacijos procesuose

•reguliuoja širdies ir kitų raumenų
susitraukimus

•veikia nervų sistemą, reguliuodamas nervinių
impulsų sklidimo tolygumą ir pastovumą
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Magnio trūkumo požymiai
• Jautrumas stresui, emocinis nestabilumas, dirglumas

• Padidėjęs raumenų ir nervų jaudrumas 

• Nervų ir raumenų disfunkcija, NS nusilpimas

• Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija, aritmija) iki 
letalių ritmo sutrikimų ar staigaus širdies sustojimo

• Arterinė hipertenzija

• Raumenų skausmai, raumenų silpnumas, mėšlungis

• Hipokalcemijos ir hipokalemijos požymiai

• Psichikos sutrikimai (iki haliucinacijų)

• Fizinio pajėgumo ir ištvermės sumažėjimas
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Magnio trūkumo požymių 

vystymosi mechanizmas

• Mg kontroliuoja raumenų skaidulų susitraukimo 

tolygumą ir reguliuoja angliavandenių virtimo 

energija procesą 

• Iš organizmo sparčiau šalinami kalcis bei kalis 

– tai skatina širdies ritmo sutrikimų ir raumenų tikų ir 

mėšlungio išsivystymą.
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Ar galima perdozuoti magnio?

• Perteklius: nėra duomenų, kad per didelis Mg 

kiekis maiste, esant gerai inkstų funkcijai, gali būti 

žalingas. 

– Labai dideli kiekiai Mg (3-5g - letalinė dozė), gauti 

intraveninių infuzijų metu, gali sukelti:

• Nervų Sistemos pakenkimus iki paralyžiaus

• Sukelti antagonizmą kalciui

• Jei maiste yra daugiau negu 2 g Mg, jis neabsorbuojamas, o

šalinamas su išmatomis ir šlapimu. Tai tarsi organizmo

apsauginė reakcija.
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•MAGNIS DALYVAUJA DAUGUMOJE 

ORGANIZME VYKSTANČIŲ REAKCIJŲ

•MAGNIO TRŪKUMAS SĄLYGOJA IR 

DAUGELIO LIGŲ IŠSIVYSTYMĄ
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Magnio trūkumas: 

ŠKL išsivystymo mechanizmas

• ATF yra širdies veiklos reguliavimo 

,,variklis”. 

• ATF – tai energijos šaltinis, priverčiantis 

susitraukti raumenis, plakti mūsų širdį. 

• Magnio trūkumas ląstelėse sutrikdo ATF

(adenosino trifosfato) metabolizmą
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MAGNIS – svarbiausias širdies  

makroelementas

➢ Mažina bendrojo cholesterolio ir trigliceridų koncentracijas kraujyje

➢ Mažina hipertenziją

➢ Saugo kardiomiocituose kalį

➢ Todėl saugo nuo fatalinių aritmijų

➢ Stabilizuoja ritmą, mažina kairio skilvelio sistolinę disfunkciją
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MAGNIS – svarbiausias širdies  makroelementas

➢ Gerina emocinę būseną, sumažina depresiją ir nerimą

➢ Gerina kalio balansą, būtiną normaliai širdies veiklai

➢ Didina minimalų širdies tūrį

➢ Mažina kraujagyslių spazmus

➢ Lėtina krešėjimą ir mažina trombogenezę

➢ Blokuoja astmos priepuolius

➢ Redukuoja migrenos priepuolius

➢ Mažina skausmus reumatinių fibromialgijų atvejais

➢ Gerina nervų sistemos ir smegenų veiklą

➢ Stiprina kaulų tvirtumą, nes reguliuoja kalcio balansą ir riboja 
išskyrimą
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Magnis:

➢Mažina prieširdžių ir skilvelių ekstrasystoles ir 
aritmijas

➢Atpalaiduoja kraujagyslių tonusą ir mažina 
hipertenziją

➢Kaip antikoguliantai slopina trombogenezę

➢Mažina hiperglikemiją 

➢Reguliuoja kalcio jonų srautą į ląstelę

➢Užtikrina kalcio įsiurbimą žarnyne ir rezorbciją 
inkstuose bei vitamino D aktyvinimą.
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MAGNIS – gyvybiškai būtinas
makroelementas

➢ Biocheminis ir fiziologinis universalus reguliatorius

➢ Reikalingas ribosomų struktūrai

➢ Svarbus medžiagų pernašoje per membranas

➢ Kartu su Ca+2 reguliuoja membranų pralaidumą, elektrines savybes ir 
stabilizuoja

➢ Dalyvauja kardiomiocitų procese (padirginimas-susitraukimas-
atsipalaidavimas)

➢ Reguliuoja miokardo susitraukimą
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MAGNIS – gyvybiškai būtinas
makroelementas

➢Dalyvauja širdies cikle ,,sistolė–diastolė”

➢Dalyvauja nervinio audinio ir širdies laidžiosios 
sistemos funkcijose

➢Neutralizuoja stresą, mažina depresiją

➢ Svarbus kalcio, fosforo, natrio, kalio apykaitoje
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• OSTEOPOROZĖ

• Mg trūkumas sutrikdo kalcio apykaitą

• CUKRINIS DIABETAS

• Mg trūkumas sutrikdo angliavandenių apykaitą

• PMS (Priešmenstruacinis sindromas)

• Mg trukūmas sutrikdo serotonino ir kitų 

neurotransmiterių veiklą
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TRŪKSTANT MAGNIO, KARDINALŪS

POKYČIAI VYKSTA CENTRINĖJE

NERVŲ SISTEMOJE
• Jautrumas stresui

• Nerimas

• Dirglumas

• Galvos skausmas

• Miego sutrikimai

• Išsiblaškymas

• Padidėjęs emocinis jautrumas

• Nuolatinis nuovargis

• Nuolatinis motorinis susijaudinimas

• Lėtinio nuovargio sindromas
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Lėtinio nuovargio sindromas

Šio susirgimo pradiniai požymiai yra

• Periferinės NS sutrikimai: 

– tirpimas 

– dilgčiojimas 

– kiti nemalonūs pojūčiai

• LNS gali ,,kauptis” nuo 6 mėn. iki keleto metų, ir 

deja, jo paūmėjimai praktiškai neprognozuojami

• LNS paūmėjimus provokuoja stresas, 

psichoemocinė įtampa



Kalcis ir magnis – derinys medžiagų, 

kurios visos dalyvauja smegenų ir nervų 

sistemos veikloje. 

Veikdamos kartu, jos užtikrina visavertį 

savo funkcijų efektyvumą.



Kalcis ir magnis

• Reguliuoja nervų dirglumą

• Reguliuoja miokardo ir raumenų jautrumą ir 

susitraukimą

• Reguliuoja nervų ir raumenų dirglumą

• Aktyvuoja fermentus energijos apykaitoje

• Reikalingas ATF ir raumenų susitraukimui

• Reikalingas raumenų atsipalaidavimui



Kalcis

• kalcis yra penktasis, labiausiai paplitęs elementas 

Žemės plutoje, penktas gausiausiai ištirpęs jonas jūros 

vandenyje, yra minkštas, pilkas, šarminis metalas, 

periodinėje elementų sistemoje| žymimas Ca.

• Kalcio jonų Ca2+ judėjimas į ir iš skysčio ląstelių

yra pagrindinis daugelio ląstelių procesų jungiamasis 

mechanizmas.



Kalcis

• iš jo sudaryti mūsų kaulai, jis ir yra pagrindinė 

elektros signalų tarp mūsų ląstelių dalis. Šis 

mineralas išlaiko mus stačius ir leidžia judėti. 

• Vidutiniame suaugusiame kūne pastoviai yra apie 

kilogramą kalcio.

Kalcis

mūsų 

organizme



Kalcis

Kalcis dalyvauja:

• eilėje fiziologinių procesų,

• fermentų sistemose,

• nervinio impulso perdavime,

• kartu su magniu ir vitaminu B6 kompleksiniu būdu 

veikia daugelį šių procesų.



Kalcis dalyvauja daugelyje svarbių procesų ląstelėse.

http://mvfblog.com/wp-content/uploads/2013/05/calcium-ions-cell-membrane-transporters.jpg


Kalcis

Kodėl mums reikia kalcio?

99 % viso mūsų kūne esančio kalcio yra kauluose ir 

dantyse, 

1 % - mūsų kraujyje ir kituose skysčiuose bei audiniuose. 

Kai mes kartu su maistu negauname pakankamai kalcio, 

mūsų organizmas pradeda imti kalcį iš kaulų, tai yra 

"pasiskolina" iki kol mūsų kraujyje kalcio lygis vėl 

atsistato, kad galėtų grąžinti pasiskolintus mineralus. Deja, 

ši skolinimosi sistema kelia problemų, kai negauname 

pakankamai kalcio su maistu ilgą laiką, ir sudėtinga, kai 

didelis kalcio trūkumas kaupiasi skelete.   



Rekomenduojamos kalcio paros normos (RPN) 1

Amžius

Vyrams

(mg) Moterims (mg)

Nėščiosioms

(mg)

Maitinančioms

(mg)

0–6 mėn. 360 360

7–12 mėn. 540 540

1–3 m. 600 600

4–6 m. 700 700

7–10 m. 800 800

11–14 m. 900 900

15–18 m. 1000 1000

19–64 m. 900 900 1100 1000

≥ 65 m. 900 900

1. 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Resbulbikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Kalcis



Kalcio šaltiniai

Maisto produktai
Miligramai (mg)

porcijoje RPN procentas
Jogurtas, natūralus, neriebus, 227 g 415 42

Mocarela sūris iš dalinai nugriebto pieno, 42 g 333 33

Aliejuje konservuotos sardinės su kaulais, 85 g 325 33

Jogurtas vaisinis, neriebus 227 g 313–384 31–38

Čedario sūris, 42 g 307 31

Pienas, neriebus 227 g 299 30

Sojų pienas, praturtintas kalciu, 227 g 299 30

Pienas, sumažinto riebumo (2% ), 227 g 293 29

Pienas, pasukos, mažo riebumo, 227 g 284 28

Pienas, riebus (3.25% riebumo), 227 g 276 28

Apelsinų sultys, praturtintos kalciu, 170 g 261 26

Tofu, kietas, pagamintas naudojant kalcio sulfatą, 
½ puodelio

253 25

Lašiša, konservuota su kaulais, 85 g 181 18

Varškės sūris, 1% riebumo, 227 g 138 14

Tofu, minkštas, pagamintas naudojant kalcio sulfatą,  ½ 
puodelio

138 14

Grūdų košė, praturtinta kalciu, 227 g 100–1,000 10–100

Ropės, šviežios, virtos, ½ puodelio 99 10

Kale kopūstai, žali, susmulkinti, 1 puodelis 100 10
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Suaugusiųjų (19-64 m.) pasiskirstymas (proc.) pagal žuvies ir 

jos produktų vartojimo dažnumą 2007 ir 2014 m.
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Suaugusiųjų (19-64 m.) pasiskirstymas (proc.) pagal pieno ir pieno 

produktų vartojimo dažnumą 2007 ir 2014 m.
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Kalcis

Kai kuriems žmonėms reikia daugiau kalcio, pavyzdžiui, 
kurie atsigauna po kaulų lūžių.

Yra keletas įvairių faktorių, dėl kurių atsiranda kalcio 
trūkumas:

•Kavos kofeino, kolos ir kai kurių maisto papildų perteklius

•Perteklius baltymų, dėl kurių rūgštėja kraujas, todėl 
naudojamas kalcis

•Vitamino A, kaip retinolio perteklius veganai renkasi 
retinolio pirmtaką beta - karotiną)



KAVA

• KAVA - labai plačiai vartojamas kofeino 

turintis tonizuojantis gėrimas.

• Iš produktų, turinčių kofeino, virškinamajame 

trakte 99% jo rezorbuojasi per 15-45 min. ir 

per kelias minutes pakliūva į visus audinius ir 

organus.



Pakitęs kofeinas išsiskiria:

• pro inkstus;

• su išmatomis;

• su seilėmis;

• su sperma;

• su krūties pienu.

Pusė įsiurbto kofeino

kepenyse kinta 

per 2,5 - 7,5 val.

Kofeino kitimą silpnina:

• kepenų ligos;

• nėštumas;

• geriamos kontracepcinės 

priemonės.

Kofeino kitimą stiprina:

• rūkymas



Kofeino kiekis kavoje ir arbatoje 150 ml puodelyje

Maisto produktas, gėrimas Kofeino kiekis 150 ml 

puodelyje

KAVA 

Tirpi 66

Filtruota pupelių 74

Plikyta pupelių 112

Tirpi be kofeino 3

Maltų pupelių be kofeino 3

ARBATA

Arbatžolės 41

Arbatos pakelis (vienkartinis) 42

Tirpi 28

Be kofeino 0



Didelis kofeino kiekis, nuolat ar tik retkarčiais vartojant, 

patekęs į organizmą veikia toksiškai. Atsiranda tokie 

simptomai:

 troškulys;

 pyktis;

 irzlumas;

 ūžesys ausyse;

 neramumas;

 drovumas;

 nervingumas;

 rankų ir kojų drebėjimas;

 bloga nuotaika;

 raumenų, galvos skausmai;

 širdies ritmo sutrikimai;

 miego sutrikimai;

 virškinimo sutrikimai (viduriavimas, pykinimas).



Geriant kavos po 8-12 puodukų per dieną, 

kofeinas įgyja narkotiko požymius. Nuolat 

vartojant kofeiną atsiranda jo tolerancija ir 

fizinis poreikis, pasireiškiantis:

 bendru diskomfortu;

 galvos skausmu;

 irzlumu;

 dirglumu;

 mieguistumu;

 nerimu.



Mirtina kofeino dozė :

suaugusiems yra 3-10 g/kg kūno svorio, 

kūdikiams ir vaikams - 100 mg/kg. 

Kad į organizmą patektų toks kiekis kofeino, 

reikia išgerti:

 arba 75 puodelius kavos;

 arba 125 puodelius arbatos;



Kiek kofeino yra per daug?

• Mažai - kai kofeino yra mažiau nei 250 mg;

• Vidutiniškai - 250 - 750 mg;

• Daug - daugiau nei 750 mg.



Kofeino šaltiniai (proc.)

suaugusiesiems (19-74 m.)



Kofeino šaltiniai (proc.)

vaikams ir paaugliams (12-18 m.)



Kalcis

Kalcio daugiausiai yra pieno produktuose, 

pavyzdžiui, piene ir sūryje. Duonoje, daržovėse, 

ankštiniuose augaluose ir bulvėse yra mažiau 

kalcio nei piene, bet šie produktai taip pat yra 

papildomas kalcio šaltinis.
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Mineralinės medžiagos 1997 m. 

(n=2182)

2007 m. 

(n=1936)

2014 m.

(n=2213)

RPN

(R 1169/2011)

Natris (g) 4,3 3,5 2,9 1,5

Kalis (g) 4,6 2,9 2,6 2,0

Kalcis (mg) 821,2 735,6 541,9 800

Fosforas (mg) 1334,1 1196,7 993,3 700

Magnis (mg) 429,8 302,5 270,6 375

Geležis (mg) 21,3 11,8 10,4 14,0

Cinkas (mg) - 11,1 8,2 10,0

Jodas (µg) - 56,5 30,4 150,0

Varis (mg) - 1,6 1,5 1,0

Manganas (mg) - 4,3 3,7 2

Suaugusiųjų (19-64 m.) vidutiniai mineralinių medžiagų

paros suvartojimo kiekiai 1997 – 2014 m.
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vitaminai 1997 m. 

(n=2182)

2007 m. 

(n=1936)

2014 m. 

(n=2213)

RPN

(R 1169/2011)

A (RE mg) 0,4 1,1 0,6 0,8

β-karotenas (mg) 2,6 3,2 2,8 5,0

D (µg) - 4,9 3,2 5,0

E (mg) - 14,3 12,5 12,0

Tiaminas (vit. B1)

(mg) 

1,3 1,3 1,1 1,1

Riboflavinas (vit. B2) 

(mg) 

1,5 1,5 1,2 1,4

Niacinas (mg NE) 22,5 15,7 12,9 16,0

Vitaminas B6 (mg) - 1,6 1,5 1,4

Vitaminas B12 (µg) - 1,4 1,2 2,5

Vitaminas C (mg) 124,2 67,6 67,1 80,0

Suaugusiųjų (19-64 m.) vidutiniai vitaminų paros 

suvartojimo kiekiai 1997 – 2014 m.



SELENAS

cheminis periodinės elementų lentelės 

elementas, žymimas Se, eilės numeris 34. 



Didžiajai daliai maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų 

nustatytos rekomenduojamos paros normos

Lietuvos gyventojams šios normos patvirtintos Sveikatos apsau

gos ministro  2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 

“Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos 
normų patvirtinimo”.

Šiuo įsakymu pakeistos 1999 m. patvirtintos normos



Šiame įsakyme greta kitų pateiktos ir SELENO

rekomenduojamos paros normos

Iki šio įsakymo įsigaliojimo Lietuvoje seleno 

rekomenduojamų normų nebuvo patvirtinta



Mineralinės medžiagos

Eil. Nr.

Amžius
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1.
0–6 mėn. 360 280 – 60 5,0 2,0 – 50 – – – – –

2.

7–12 mėn. 540 420 1100 80 8,0 3,0 0,3 70 15 0,5 – – –

3.
1–3 m. 600 470 1500 150 8,0 5,0 0,4 90 20 0,5 – – –

4.
4–6 m. 700 540 1800 200 8,0 6,0 0,5 100 25 1,0 – – –

5.
7–10 m. 800 600 2000 250 10 7,0 0,6 120 30 1,5 – – –

6.

11–14 m. mergaitės 900 700 2900 280 15 9,0 0,7 150 40 2,0 – – –

7.

11–14 m. berniukai 900 700 3300 300 12 11 0,7 150 45 2,0 – – –

8.

15–18 m. mergaitės 1000 800 3100 300 15 10 0,9 150 55 3,0 – – –

9.

15–18 m. berniukai 1000 800 3500 350 12 12 0,9 150 60 3,0 – – –

10.
Vyrai

≥ 19 m.
900 700 3500 350 10 10 1,0 150 60 3,0 50 40 3,5

11.
Moterys

11.1.
19–64 m. 900 700 3100 300 15 10 1,0 150 50 3,0 50 40 3,5

11.2.
≥ 65 m. 900 700 3100 300 10 10 1,0 150 50 3,0 50 40 3,5

11.3.
Nėščio-

sios
1100 800 3100 350 15 12 1,1 200 60 3,0 50 40 3,0

11.4.

Žindan-čiosios 1000 800 3100 350 15 14 1,3 200 70 3,0 50 40 3,0

Rekomenduojamos paros mineralinių medžiagų normos vaikams ir suaugusiesiems



Maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų šaltinis –

maisto produktai

Seleno poreikį taip pat turėtume patenkinti 

valgydami įvairius maisto produktus



Pagrindinis seleno šaltinis

• grūdiniai produktai,

• mėsa.



Natūralūs seleno šaltiniai:

• Kepenys ir inkstai;

• Žuvis, ypač silkė, tunas;

• Grūdai;

• Kviečių gemalai;

• Braziliški riešutai;

• Mėsa;

• Alaus mielės.



Seleno taip pat turi:

• Svogūnai, česnakai;

• Juoda duona, kviečių sėlenos;

• Grybai;

• Jūros druska;

• Vištiena, kiaušinio trynys;

• Kalmarai, krabai, krevetės,
langustai, omarai;

• Kukurūzai, pomidorai;

• Ungurys.



Didžiausia problema

Lietuvoje


net ir gerai subalansavus mitybą neįmanoma gauti su 

maistu reikalingo seleno kiekio



• Kelia rūpestį nedidelis seleno kiekis 
augaluose, ir žmogus su augalais 
seleno negauna reikiamo kiekio. 

• O augalams seleno nereikia ir jie 
puikiausiai gali vešėti seleno 
neturinčioje dirvoje



Viena iš pagrindinių

sumažėjusio seleno kiekio augaluose priežasčių yra jo 

stoka Šiaurės Europos dirvožemyje:

• selenas iš dirvožemio buvo išplautas dar

ledynmečiu;

• seleno kiekis sumažėjo dėl šiuolaikinių žemės

apdirbimo metodų;

• seleno kiekis sumažėjo dėl rūgščiųjų lietų;

• seleno kiekis sumažėjo dėl intensyvaus trąšų

naudojimo.



.

`Kanada

150 µg

JAV

200 µg

Šiaurės Grenlandija

1280 µg

Didžioji Britanija

43 µg

Graikija

175 µg

Suomija (prieš ir po

tręšimo) 30/100 µg

Japonija

400 µg

Tailandas

225 µg

Naujoji Zealandija

25 µg

Seleno suvartojimas įvairiose šalyse per dieną  (µg)



SELENO KIEKIS ŽMOGAUS ORGANIZME

Atsižvelgiant į krašto geocheminę sudėtį ir
gaunamą su maistu seleno kiekį, suaugusio
žmogaus organizme jo yra 3-30 mg.



SELENO POREIKIS

Mokslinėje literatūroje nurodoma :

➢ Seleno suaugęs žmogus per parą turėtų gauti 100-200

g.

Literatūroje taip pat randama –

➢ suaugusio žmogaus dienos dozė:

20-100 g arba 50-200 g.

➢ Vaikų – 50-80 g.



SELENO POREIKIS

Lietuvoje
rekomenduojama seleno dozė 

vyrams 60 µg

moterims yra 50 µg,

nėščiosioms 60 µg

žindančioms 70 µg



Žmonių grupės, kuriose dažniausiai pasitaiko 

seleno stokos atvejų:

• žmonės, kurie nepakankamai maitinasi;

• paaugliai, turintys nesveikos mitybos įpročių;

• žmonės, ilgai besilaikantys dietos;

• rūkantieji;

• intensyviai sportuojantieji.



Neracionalus maisto ruošimas nuolat 

mažina seleno kiekį maiste

• daug seleno prarandama produktus įvairiai

apdorojant

• konservuose ir koncentratuose jo lieka perpus

mažiau nei šviežiuose produktuose



Didžiausi seleno “priešai” yra angliavandeniai

• Pyragaičiai, saldūs kepiniai ir pan. gali visiškai

arba iš dalies jį sunaikinti.

• Mažindami cukraus vartojimą savo organizme

galime išsaugoti seleną.

• Organizmas negali pasisavinti seleno kartu su

angliavandeniais.
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1997 m. 

(n=2182)

2007 m. 

(n=1936)

2014 m.

(n=2213) LR RPN_2016

Energija (kJ) 9238,5 8659,4 7755,5 -

Energija (kcal) 2253,3 2068,2 1852,0 -

Baltymų tiekiamos energijos dalis (proc.) 13,7 16,6 13,9 10-20 proc.

Angliavandenių tiekiamos energijos dalis 

(proc.), iš viso 

41,0 41,1 43,0 45-60 proc.

iš jų: cukrai (proc.) - 12,6 12,1 Iki 10 proc.

Skaidulinės medžiagos (g) 16,2 17,9 15,8 25-30,0 g

Riebalų tiekiamos energijos dalis (proc.), iš 

viso 

44,0 43,2 42,8 25-35 proc.

iš jų: sočiosios RR - 13,1 13,3 Iki 10 proc.

mononesočiosios RR - 16,3 16,3 10-14 proc.

polinesočiosios RR - 8,8 9,4 6-10 proc.

Cholesterolis (mg) 340,0 388,6 334,2 300,0 mg

Alkoholio tiekiamos energijos dalis (proc.) 1,2 0,7 0,3 -

Suaugusiųjų (19-64 m.) vidutiniai maistinių medžiagų

paros suvartojimo kiekiai 1997 – 2014 m.



Seleno apykaita

Suaugęs žmogus per 
dieną turėtų gauti  

100-200 g seleno

Seleno perteklius 
iš dalies 
redukuojamas į 
metilintus ir 
kitokius jo 
derivatus, kurie 
ekskretuojami su 
šlapimu

Ekskretuojama
s selenas pro 

inkstus

Atsižvelgiant į 
krašto geocheminę 
sudėtį suaugusio 

žmogaus organizme 
seleno yra                
3 – 30 mg

Apie seleno poreikius 

sprendžiama iš 

gliutation-

peroksidazės aktyvumo 

kraujyje ir seleno 

koncentracijos



Apie seleno poreikius sprendžiama iš gliutationperoksidazės

aktyvumo kraujyje ir seleno koncentracijos

• kasdieną reikėtų gauti apie 100 mikrogramų
seleno tam, kad būtų veiklus fermentas 
gliutationperoksidazė, ir mūsų organizmas būtų
apsaugotas nuo laisvųjų radikalų poveikio

• kojų naguose esantis seleno kiekis puikiai parodo 
realų seleno kiekį organizme



Seleno funkcijos organizme

•slopina laisvųjų radikalų susidarymą organizme.

•Selenas yra pagrindinis svarbaus antioksidacinio

fermento glutationperoksidazės komponentas. 

•Šis fermentas yra viena iš pagrindinių apsaugos 

nuo laisvųjų radikalų mechanizmo dalių. Taigi 

selenui būdingas antioksidanto veikimas;



Seleno funkcijos organizme

• Seleno veiksmingumas stiprėja kai organizme daug 
vitamino E. 

• Selenas antioksidantinėse reakcijose veikia kaip 
vitamino E kofaktorius ir stabdo aterosklerozės 
vystymąsi

• Selenas būtinas ir nepakeičiamas ir todėl, kad 
aktyvina vitaminą E. Kaip ir vitaminas E, selenas 
yra antioksidantas. Tačiau tai nereiškia, kad jie 
gali visiškai pakeisti vienas kitą, nors jų poveikis 
tikrai sinergistinis. Kiekvienas atlieka savo 
vaidmenį, tačiau mėgsta “bendradarbiauti”



Aterosklerozė – pagrindinė miokardo infarkto priežastis



Miokardo infarktų statistika

• Kasmet Lietuvoje gydoma per 7000 

miokardo infarktų

• Kasdien - daugiau nei 20 MI.

• Lietuvoje daugiau nei 2/3 ligonių po 

miokardo infarkto išgyvena, bet jiems 

būtina ilgalaikė priežiūra ir gydymas



• Paprastai sveika, subalansuota mityba gali apsaugoti nuo 

oksidacinio streso. Dienos bėgyje mus atakuoja toksinų

gausa, tai sveikos mitybos teikiamas apsauginis  efektas 

pasireikš tik tuomet, kai kiekvieną mityba bus visavertė.

Mitybos apsaugines funkcijas silpnina :

• aplinkos užterštumas;

• saulės spindulių poveikis:  

• intensyvus fizinis darbas;

• nevisavertė, skurdi mityba;

• labai intensyvios sporto treniruotės !!!



Oksidacinis stresas padidina reaktyvių deguonies 

dalių gamybą, o tai savo ruožtu skatina 

apsaugančių organizmą antioksidantų išeikvojimą



Seleno funkcijos organizme

• Selenas veikia kaip antikancerogeninė
medžiaga

• Tyrimai parodė, kad jeigu žmonės vartotų seleno 
preparatus, vėžinių susirgimų sumažėtų

• Selenas, kaip ir vitaminas E, būdamas 
antioksidantas, mažina kenksmingą ląstelių
oksidaciją, neleidžia joms deformuotis, saugo 
DNR ir laiduoja normalų audinių gyvavimą



Seleno funkcijos organizme

selenas yra vienas iš fermento 

glutationperoksidazės komponentų, todėl selenas 

gali slopinti lipidų peroksidaciją



Seleno funkcijos organizme

• selenas saugo nukleino rūgštį nuo bet kokio 

pažeidimo, didina mūsų organizmo 

atsparumą įvairioms ligoms



Seleno funkcijos organizme

• Selenas saugo nuo kenksmingų poveikių

chromosomas, turinčias genetinę ląstelės 

informaciją, kuri kontroliuoja ląstelių

gyvybingumą ir jų normalų dauginimąsi



Seleno funkcijos organizme

• veikia kaip sunkiųjų metalų antagonistas. Suriša 

sunkiuosius metalus, todėl labai efektyvus kai 

apsinuodijama gyvsidabrio ar kitais sunkiųjų metalų

garais

• nustatytas seleno protekcinis poveikis prieš tabako 

dervų toksinį aktyvumą



Seleno funkcijos organizme

• eksperimentai su laboratoriniais gyvūnais rodo, kad jis 

mažina kadmio, švino toksiškumą;

• nukenksmina aflatoksinus ir kartu apsaugo ląsteles nuo 

šių nuodų kancerogeninio poveikio, be to, jis naikina 

aflatoksinus gaminančius pelėsius



ŽMOGAUS ORGANIZMUI ŽALINGAS TIEK 

SELENO PERTEKLIUS, TIEK IR TRŪKUMAS

SELENO TRŪKUMAS GALI PAVEIKTI PRAKTIŠKAI 

KIEKVIENOS SISTEMOS AR ORGANO VEIKLĄ



Seleno trūkumas pasireiškia:

• nuovargiu;

• sumažėja fizinis pajėgumas ir ištvermė;

• padidėja jautrumas infekcinėms ligoms;

• padidėja polinkis sirgti vėžiu;

• seleno trūkumas pasireiškia miopatija, pvz.,
kardiomiopatija;

• seleno trūkumas yra viena iš pirmalaikio pasenimo
priežasčių;

• vystosi aterosklerozė;

• didėja miokardo infarktų rizika;

• susilpnėja imuninė sistema.
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Simbolis „Rakto skylutė“



Simbolis „Rakto skylutė“

LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 
d. įsakymu Nr. V-50 

patvirtinti simbolio „Rakto skylutė“ naudojimo 
reikalavimai

(nauja redakcija, patvirtinta SAM 2017 m. vasario 
23 d. įsakymu Nr. V-213)

Žr. plačiau – www.sam.lt
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Simbolis „Rakto skylutė“

• Patvirtinti tam tikri kriterijai 33-ms maisto 

produktų grupėms (su pogrupiais) 

• „Rakto skylute“ pažymėti produktai turi kelis 

kartus mažiau riebalų, cukraus ir druskos 

bei daugiau maistinių skaidulinių 

medžiagų nei kiti panašūs tos pačios 

grupės maisto produktai (pvz., liesi jogurtai 

tarp kitų jogurtų).
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Simbolis „Rakto skylutė“

• Ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ tikslas –
padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto
produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto
produktų.

• Šiuo simboliu pažymėtuose produktuose turi
būti mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos
ir daugiau maistinių skaidulų.

• Produktų sąrašas skelbiamas SAM interneto
svetainėje www.sam.lt



AČIŪ  UŽ  DĖMESĮ


