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Maistas smegenims
Doc. dr. Sandrija Čapkauskienė

sandrija_capkauskiene

Sandrija Čapkauskienė

Smegenys ir jų funkcija

• Smegenų svoris sudaro apie 2%, tačiau jos 
sunaudoja apie 20% energijos ramybės 
būsenoje.

• Kadangi nervų ląstelių funkcijoms atlikti reikia 
daug energijos, CNS būna viena pirmųjų, 
parodanti, kad jai stinga energijos.

Hipotalamusas arba pagumburis

Lateralinė dalis – energijos jutimas

Ventromedialinė dalis - sotumas

Dorsomedialinė dalis - žarnynas

Signalų kelias per virškinamąjį traktą

Sprendimų priėmimui smegenys 

naudoja vidinį maistinių medžiagų 

prieinamumo kelią.

Signalai surenkami virškinamajame trakte. 
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Burnos praskalavimas

Burnos praskalavimas Kuras smegenims

Smegenys sunaudoja 130 g GLIUKOZĖS per dieną

Ramybėje – aukštas % GLIUKOZĖS prieinamumo

GLIKOGENAS kaupiamas astrocituose

Laktatas – pirminis šaltinis neuronams
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Kuro artelnatyva smegenims

Ketoniniai kūnai

Aukšto kiekio riebalų dieta/Keto dieta

Badavimas

Keto mityba – išeitis smegenims?

• Keičia smegenų metabolizmą. Apsauga nuo 
oksidacinių ir eksotoksinių pažeidimų (Lee et al., 
1999).

• Moksliškai patvirtintas efektyvumas gydant 
epilepsiją.

• Siūloma gydant Alzheimerį ir Parkinsoną, nes 
padeda malšinti metabolizmo ir žarnyno veiklos 
sutrikimus bei uždegimą smegenyse.

• Geriausias sprendimas kaip išvengti pažintinių 
gebėjimų pablogėjimo ir neurodegenracinių ligų.

Vis dar mažai įrodymų

Ar galima manipuliuoti smegenimis? Neurotransmiteriai

• Serotoninas (5-HT) – nuotaika, atmintis, pažinimas, miegas

• Dopaminas - malonumas, motyvacija

• Noradrenalinas - aktyvumas

• Acetilcholinas – budrumas, atmintis

• GABA - slopinimas

• Glutamatas - jaudinimas
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Triptofanas
Tirozinas – DOPAMINO pirmtakas

Tirozinas 
Hipokampas arba Amonio ragas

• Pagrindinis emocijų generavimo ir atminties 
formavimo centras. 

• Aktyvesnis moterų smegenyse.

Dėl depresijos, stipraus streso ir vaikystės traumų, 

suaktyvėjęs kortizolio išsiskyrimas naikina Amonio rago 

ląsteles ir tai gali sąlygoti atminties silpnėjimą.

Streso hormonas KORTIZOLIS NAIKINA 
hipokampo ląsteles. 
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700 naujų neuronų kasdien
Neurogenezė

Atmintis, 

nuotaika, 

mokymasis,

emocijos 

Smegenys ir toliau formuoja naujas ląsteles 
visą gyvenimą!

GENAI 

sąlygoja tai kaip senstame ir kaip ilgai 

išlaikome aštrų protą.

NETIESA

?!!!

Būdami bet kokio amžiaus 
GALITE PADIDINTI 

neurogenezės greitį 3-5 kartus.

MITYBA ir GYVENIMO BŪDAS lenkia genetinį paveldą.

Mityba???
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Maisto sudėtis

Maisto kokybė

Valgymo 

dažnumas

Kaip išlaikyti smegenis SVEIKAS?

1.Šviežios daržovės ir vaisiai - POLIFENOLIAI

Daug skaidulų Ryškios spalvos dėl antioksidantų

3500 tiriamųjų

>65 metų vyrai

Flavonoidai ir smegenys

Stangle 2009
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Kakavos flavanoliai

smegenų kraujotaką kognityvinių testų metu.

1 tipo CD ir sveiki 900mg ir 15 mg kakavos flavanoidų 

Kognityvinės užduotys

MRI

Oksigenacija ir kraujotaka

Kognityvines užduotis geriau atliko 1 tipo CD.

2. Riebalai. Omega-3 5 produktai, kuriuose yra Omega-3
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3.Sumažinkite oksiduotų riebalų

• Žema gaminimo temperatūra.

• Venkite apdegusios, per daug apskrudusios mėsos

• Venkite grūdais šertų gyvulių mėsos, žuvies, kurioje 
daug Omega-6 (augintos fermose) ir Hg.

• Venkite transriebalų ir daugumos aliejų – IŠSKYRUS
itin tyrą alyvuogių aliejų.

• Venkite pieno ir kiaušinio miltelių.

4. Sumažinkite!!!!

Didina KORTIZOLIO koncentraciją 

ir SILPNINA SMEGENŲ FUNKCIONALUMĄ. 

5. PIRMENYBĖ angliavandeniams su 
didesniu skaidulų kiekiu.

6. 12-14 val. iškrova

BDNF kiekį smegenyse

Neurogenezės greitį

Jautrumą insulinui

Oksidacinį stresą

Mažina uždegiminius pr. 

Atsparumą stresui

Neurodegeneracinių ligų vystymąsi
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7. VENKITE alkoholio ir kofeino

Sulėtina neurogenezę 40%
Sumažina BDNF koncentraciją

Pablogina atmintį

8. Vitaminai ir mineralinės medžiagos

• Cinkas, 

• Selenas, 

• Magnis (400-600  mg/dieną)

• Vitaminas A, 

• Vitaminas D (5000-8000 TV/dieną)

• B1, B2, B3, B5, B6, B9,B12 (1000-5000 proc. RPN)

• Vitaminas C  (2000 mg/dieną)

• Vitaminas E (200-800 TV/dieną)

• Kofermentas Q-10 (100-300 mg/dieną)

• Cholinas

• Lecitinas

• Omega-3 (1400 mg EPR ir 1000 mg DHR)

• L-triptofanas (500 mg/dieną)

9. Vanduo 
• Net nedidelė dehidracija, pradedant 1,5%

vandens netekimu, veikia žmonių energijos lygį,
nuotaiką ir minčių aiškumą.

• Dehidracija silpnina trumpalaikę atmintį ir
blogina ilgalaikės atminties išlikimą,
koncentraciją, atsparumą stresui.

30 ml 

1 kg kūno 

masės.
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10. Judėjimas
• Aerobiniai pratimai - 3-4/ savaitę 20-30 min 

pasivaikščiojimas. Plius

• Didelio intensyvumo fiziniai pratimai  skatina endorfinų
išsiskyrimą, o šie – euforiją (bėgikų marihuana).

• Aukšto intensyvumo intervalinės treniruotės

• Jėgos pratimai

• Rakečių sportas – tenisas, skvošas, stalo tenisas. 

Didinti BDNF, 

skatina baltymų išsiskyrimą, kurie stimuliuoja nervų augimą, naujų neuroninių jungčių 

susidarymą, 

gerina atmintį

formuoja bendrą gerą savijautą, 

gerina miegą, imunitetą, 

gebėjimą dirbti, 

malšina uždegimus,

koordinacija, lankstumas, jėga

Tegul galva dirba

Amino rūgštys Neuromediatoriai

Tirozinas ir fenilalaninas Medžiaga budrumui: 

dopaminas, adrenalinas, 

noradrenalinas

Triptofanas Ramybė, laimė, 

atsipalaidavimas: serotoninas

Fenilalaninas Tirozinas 
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Triptofanas Smegenų metabolizmo problemos

1. Gliukozės hipometabolizmas

2. Neuromediatorių disbalansas

3. Oksidacinis stresas

4. Uždegimas

• Cheminis disbalansas smegenyse –
neuromediatorių signalų sutrikimas -
dauguma psichikos ligų priežastis.

• Depresija, epilepsija, Alzheimeris, migrena.

Kas sukelia oksidacinius pažeidimus? 

reguliarus ląstelių funkcionavimas

Laisvieji radikalai oksidacinis stresas

Širdies nepakankamumas, fizinio pajėgumo sumažėjimas, medžiagų 

apykaitos grupės (pvz.: diabetas), dantenų ligos, nuovargis, vyrų 

nevaisingumas, migrena, senėjimo procesai, neurodegenracinės ligos.

UŽDEGIMAS
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Žarnynas ir smegenys glaudžiai susiję!
Visos ligos prasideda ŽARNYNE!!!!


