
Geležies svarba sportininko organizmui ir 
jos maistiniai šaltiniai

Prof.dr.Rimantas Stukas

Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas



Geležis dalyvauja susidarant raudoniesiems kraujo kūneliams – eritrocitams. 

Ji įeina į daugelio fermentų sudėtį, svarbi neurologiniams procesams. Kaupiasi 
kaulų čiulpuose, blužnyje, kepenyse, žarnyno ląstelėse. 

Dėl per didelio laisvos geležies kiekio organizmas gali 

apsinuodyti (jaunesniems negu 6 m. vaikams 

apsinuodijimas gali būti mirtinas).



Per didelis geležies kiekis lemia:

• virškinimo sutrikimus, 

• padidėjusią riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, 

• oksidacinį stresą. 

Neigiamas geležies pertekliaus poveikis atsiranda todėl, kad organizmas 
neturi geležies pertekliaus šalinimo mechanizmo.

Geležis iš organizmo gali išsiskirti daugiausia su krauju, todėl su 
amžiumi kaupiasi jos atsargos. Moterų organizme iki klimakterinio 
periodo geležies atsargos dažniausiai yra normalios. Klimakteriniu 
periodu geležies pradeda daugėti, ji ima kauptis, kaip ir vyrų organizme.



Geležies reikšmė sportuojant

Geležis

• dalyvauja pernešant deguonį, 

• yra hemoglobino ir mioglobino sudedamoji dalis, 

• dalyvauja imuninėse reakcijose, 

• svarbi audinių augimui, kraujodarai. 



Geležies trūkstant: 

• sergama anemija, 

• atsiranda nuovargis, 

• nėra atsparumo 

infekcijoms.



Geležies trūkumas organizme mažina aerobinį darbingumą, 
raumenų gebėjimą įsisavinti deguonį, o po sunkų fizinių 
krūvių susikaupia daugiau laktato. 

Vidinei organizmo terpei parūgštėjus, daug greičiau 
pajuntamas nuovargis.



• Suaugusio žmogaus organizme yra apie 3-5 g geležies. 

Maždaug du trečdaliai geležies įeina į kraujo hemoglobino, raumenų 
mioglobino sudėtį.

• Geležis sunkiai rezorbuojama virškinamajame trakte (tik 5-10 proc.), 
todėl organizmas turi savo kompensacinį mechanizmą, kaip užtikrinti šio 
elemento dienos poreikį:

Irstant eritrocitams, transferinas

sujungia atsipalaidavusią geležį ir 

organizmas ją vėl naudoja savo 

reikmėms užtikrinti.



Kai kurias atvejais organizme geležies atsargos gali išsekti. Taip būna:

• atliekant intensyvias treniruotes, 

• gausiai prakaituojant,

• kraujuojant, 

• sumažėjus geležies rezorbcijai žarnyne, 

• valgant mažai energijos suteikiančio maisto (mažiau negu 2000 kcal per dieną), 

• vegetariškai maitinantis, 

• iš raciono eliminuojant raudonąją mėsą ir jos produktus, 

• vartojant didelį kiekį angliavandenių turinčio maisto ir kultivuojant aerobinį 
pajėgumą ugdančias sporto šakas (pavyzdžiui, ilgų nuotolių bėgimą ar dviračių 
sportą).



Geležies stoka sportuojančioms moterims atsiranda dažniau 

negu vyrams. 

Be to, manoma, kad sportuojant gali būti pažeista geležies apykaita. 

Sportininkų organizme trūkstant geležies, bet nepasireiškiant anemijai, gali 
atsirasti greito raumenų nuovargio požymių. 

Pasireiškus anemijai

• blogėja organizmo raumenų ląstelių aprūpinimas deguonimi, 

• didėja pulsas, 

• organizme kaupiasi daugiau laktato, 

• blogėja fizinio darbingumo rodikliai.



Didelį kiekį geležies turinčių preparatų vartojimas turi būti skiriamas tik 
kliniškai patvirtinus geležies stokos anemiją: 

• serumo feritino koncentracija mažesnė negu 10 µg/l, 

• vyrų hemoglobino koncentracija mažesnė negu 140 g/l, 

• moterų hemoglobino koncentracija mažesnė negu 120 g/l,

• transferino įsotinimas – mažesnis negu 16 proc.

Tokiais atvejais būtina geležies preparatų dozė, didesnė negu 100 mg 
per dieną. 

Vien tik geležies turtinga mityba geležies atsargų organizme 
neįmanoma greitai atkurti.



Geležies maisto papildus  galima vartoti:

1) kai nustatomos sumažėjusios geležies atsargos:

• serumo feritino koncentracija mažesnė negu 30 µg/l,

• vyrų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 140 g/l, 

• moterų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 120 g/l,

• transferino įsotinimas – 20-40 proc.

arba 

2) kai išsekusios geležies atsargos organizme:

• serumo feritino koncentracija ne mažesnė negu 12 µg/l,

• vyrų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 140 g/l, 

• moterų hemoglobino koncentracija nėra mažesnė negu 120 g/l,

• transferino įsotinimas mažesnis negu 16 proc., nesant anemijos.



• Esant geležies stokai, bet nenustačius anemijos, geležies preparatų 
vartojimas turi būti trumpas ir nutraukiamas, kai feritino
koncentracija serume normalizuojasi.

Vartojant geležies preparatus, gali pasireikšti šalutinis poveikis:

• viduriavimas arba vidurių užkietėjimas, 

• diskomfortas pilve, 

• pykinimas, 

• padidėjusi rizika užsikrėsti infekcijomis. 

• Didelės geležies preparatų dozės sumažina cinko ir vario rezorbciją
ir galimai lemia jų trūkumą organizme.



CINKAS

• Cinkas (Zn). Cinkas labai svarbus imuninės sistemos veiklai.

• Šaltiniai. Cinko šaltiniai yra mėsa, sūriai, kruopos, pupos, riešutai,
kava, arbata. Taip pat cinko yra jautienoje, kalakutienoje,
vėžiagyviuose bei moliuskuose (austrėse, krevetėse, omaruose),
kiaušiniuose.

• Biologinė reikšmė. Cinkas būtinas vaiko augimui ir brendimui,
normaliai lytinių liaukų veiklai, dalyvauja virškinimo procese. Cinkas
padeda formuotis skeletui, atsinaujinti ląstelėms, palaiko tinkamą
prostatos bei vyriškų hormonų veiklą.



VARIS
• Varis (Cu). Šis mikroelementas padeda išsaugoti normalią kraujo

sudėtį.

• Šaltiniai. Vario daug yra gyvulių kepenyse, grikių ir avižų
kruopose, žuvyse, ankštinių sėklose, riešutuose. Nemažai vario yra
šparaguose, miežiuose, lęšiuose, grybuose, petražolėse, daigintuose
kviečiuose, ruginėje duonoje, jūros produktuose, šokolade. Labai
nedaug vario yra piene.

• Biologinė reikšmė. Varis dalyvauja medžiagų apykaitoje, kraujo
gamyboje, skatina geležies pasisavinimą, gerina kaulų struktūrą. Varis
įeina į įvairių fermentų sudėtį, skatina raudonųjų kraujo kūnelių
gamybą, jų brendimą, kaulų čiulpų susidarymą. Varis kaupiasi
smegenyse ir kepenyse.



• Gauta duomenų, kad sportininkų vartojami įvairūs maisto papildai, 
turtingi geležies, neturi įtakos fizinio darbingumo pokyčiams, jei geležies 
kiekis organizme yra pakankamas.

• Kitų tyrimų duomenimis, turint reikiamas geležies atsargas, 
hemoglobino koncentracijai esant norminei ir geležies maisto papildus 
vartojant kartu su bičių produktais (medaus ir žiedadulkių mišiniu), 
paveikiami kraujo rodikliai – hemoglobino koncentracija kraujyje 
veiksmingai padidinama per dvi savaites. 

Nutraukus papildų vartojimą, intensyvesnė kraujodara ir padidėjusi 
hemoglobino koncentracija dėl sinerginio geležies papildų ir medaus bei 
žiedadulkių mišinio poveikio išsilaiko dar dvi savaites. 

Mokslinių tyrimų rezultatai:



Kam reikalinga geležis? (I)

• deguonies transportavimui ir kaupimui

• energijos gamybai ir ląstelių apykaitai

• imuninės ir centrinės nervų sistemos veiklai



Kam reikalinga geležis? (II)

Pagrindinę rolę kūne geležis atlieka 
raudonuosiuose kraujo kūneliuose (RKK). 

Čia ji susijungia su baltymu 

ir suformuoja substanciją,

vadinamą hemoglobinu. 

Kai mes įkvėpiame, deguonis plaučiuose yra 
prijungiamas prie hemoglobine esančios geležies. 



Kam reikalinga geležis? (III)

Kraujo kūneliai hemoglobino ir deguonies
junginį transportuoja po visą kūną ir, kur 
reikia, atlaisvina deguonį, kad būtų galima 
paversti angliavandenius į energiją. 

Dėl šios priežasties kraujas arterijose yra 
šviesiai raudonas (gausus deguonimi), o 
venose tamsesnės spalvos (šis grąžinamas į 
širdį ir plaučius naujai deguonies dozei).



Žmogaus organizme yra apie 5 litrus kraujo ir apie 
25 trilijonus raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų).

25 000 000 000 000 000



• Didžiausia dalis geležies yra perdirbama
iš senų raudonųjų kraujo kūnelių.

Iš kur gauna organizmas geležį?

• Suaugusio žmogaus organizme yra apie 3-5 g geležies.

• Su maistu gaunama geležis pasisavinama dvylikapirštės enterocitų (1-2 mg/d). 



Apie 75% visos geležies yra hemoglobine

Apie 10-20 % saugoma kaip feritinai makrofaguose, 
blužnyje, kepenyse, kaulų čiulpuose.
Nedidelė dalis feritinų randama kraujyje.

5-15% yra raumenų skaidulose (mioglobine) ir 
pazmoje prisijungus prie transferino molekulės.

Kur organizme yra geležies?



Geležies kelias organizme

• Geležis pasisavinta žarnyne yra saugoma feritino molekulėse 
žarnyno epitelyje arba transportuojama į plazmą, kur prisijungia prie 
transferino.

• Transferinas nuneša geležį iki kaulų čiulpų, kur yra gaminamas 
hemoglobinas ir nauji RKK. Didžioji dali geležies RKK gamybai imama 
iš kaulų čiulpuose, blužnyje arba kepenyse perdirbtų senų RKK. 

• Geležies perteklius nepanaudotas hemoglobino gamybai yra 
saugomas kaip feritinas. Atsiradus poreikiui šios atsargos gali būti 
panaudojamos. 



1 feritino molekulė gali sukaupti iki 4000 geležies atomų. 

Kai per didelis geležies, gautos su maistu, kiekis absorbuojamas, 
organizmas reaguoja gamindamas daugiau feritino molekulių 
padidėjusiam geležies kiekiui saugoti. 

Feritinai



Geležies šalinimas

• Egzogeninis –su maistu gauta geležis, kuri nebuvo pasisavinta žarnyno 
ląstelių yra pašalinama su išmatomis.

• Endogeninis:

• Nusilupant epitelio ląstelėms; 

• Per lytinius takus menstruacijų ar nėštumo metu;

• Minimalūs apykaitos praradimai;

• Šalinimas su šlapimu yra nereikšmingas.



Geležies kiekio reguliavimas

• Organizmas reguliuoja geležies pasisavinimą. 

• Taip organizmas apsisaugo nuo geležies pertekliaus ir 
trūkumo.

• Vienas iš svarbiausių elementų yra kepenyse gaminamas 
hormonas hepcidinas, kuris veikia kaip signalas, 
pranešantis kada reikia padidinti arba sumažinti geležies 
absorbciją priklausomai nuo esamų sankaupų organizme.



Kaip išlaikyti pusiausvyrą?

• Tik apie 10% rekomenduojamos su maistu gauti 10-20 mg gelžies normos yra 
pasisavinama, ir to pakanka kompensuoti 1-2 mg kasdien prarandamos 
geležies.

• Tačiau gausių mėnesinių metu gali būti prarandama
net 30 mg geležies!



Kas didina anemijos riziką? (I)

• Daugelis žmonių susiduria su anemijos rizika dėl prastos mitybos, 
virškinamojo trakto sutrikimų, lėtinių ligų, infekcijų ir kitų būklių. 

• Menstruacijos, nėštumas ir lėtinės ligos yra didžiausi rizikos faktoriai. 

• Labai intensyvus sportas bei senyvas amžius taip pat didina riziką.



Kas didina anemijos riziką? (II)

Žmogus, sergantis viena iš šių lėtinių ligų, yra aukštesnės rizikos grupėje:

•Reumatoidinis artritas ar kita autoimuninė liga
•Inkstų ligos
•Vėžys
•Kepenų ligos
•Skydliaukės ligos
•Uždegiminės žarnyno ligos 

Anemijos požymiai ir simptomai gal būti nepastebėti. Daugelis žmonių 
sužino, jog jiems yra anemija, tik atlikus kraujo tyrimą. 



Kaip pasireiškia geležies trūkumas? (I)

• Bendru silpnumu, nuovargiu, galvos svaigimu

• sumažėjusia fizine galia ir ištverme,

• plona ir sausa oda, 

• įtrūkiais lūpų kampučiuose, 

• opelėmis burnoje ir ant liežuvio, 

• lūžinėjančiais ir plonais plaukais,

• Šaukšto formos rankų pirštų nagais,

• Gali pasireikši tachikardija

• Gali būti jaučiamas dusulys.



Kaip pasireiškia geležies trūkumas? (II)

Klasikiniai didelio geležies trūkumo požymiai:

• noras valgyti molį, kreidą, dantų pastą, ledo 
gabalėlius, krakmolą; 

• iškrypusi reakcija į kai kuriuos kvapus.



Geležies trūkumas blogina gebėjimą sukoncentruoti dėmesį, gali sukelti 
kitus elgesio sutrikimus.  Tai ypač būdinga vaikams. 

Kaip pasireiškia geležies trūkumas? (III)

Tyrimai parodė, jog vaikai, kuriems buvo 
nustatytas geležies trūkumas, pasižymėjo 
prastesniu dėmesio sutelkimu ir blogesniais 
akademinais resultatais palyginus su klasiokais. 



Kaip nustatomas geležies trūkumas?

Organizme geležis, jungdamasi su baltymais, sudaro:

• hemoglobiną (perneša deguonį audiniams),

• feritiną (sudaro geležies atsargas organizme),

• transferiną (transportuoja geležį),

• mioglobiną (dalyvauja audinių O2 ir CO2 apykaitoje).

Įprastai vertinamas hemoglobino ir feritino kiekis kraujyje.



Kraujo netekimas dažna geležies trūkumo priežastis

• Kraujo netekimas yra dažnesnė anemijos priežastis tarp suaugusiųjų. 

• Moterims su gausiomis mėnesinėmis dažnai trūksta geležies. 

• Kai nėra aiškios priežasties, labai svarbu atmesti paslėpto kraujavimo 
žarnyne galimybę – skrandžio opos ir žarnų vėžys per ilgą laiką gali 
sąlygoti reikšmingą kraujo netekimą.



Kodėl gali pritrūkti geležies? 

Dėl nepakankamų organizmo atsargų, ar kraujo kūnelių kiekio.

RKK sumažėjimas pasireiškia dėl nukraujavimo arba kai yra sutrikusi jų 
gamyba organizme. Kai yra nepakankamas kiekis RKK diagnozuojama  
anemija.



Maistas yra vienintelis geležies šaltinis galintis 
atkurti prarastą geležį

Sveikas žmogus geležies turėtų pakankamai gauti 
su maistu, jei jo mityba yra visavertė ir atitinka 
organizmo poreikius, kurie skiriasi priklausomai 
nuo amžiaus ir gyvenimo būdo. 



Geležies kiekis skirtinguose maisto produktuose 
labai skiriasi

Maiste yra dviejų pavidalų geležis–
HEMINĖ ir        NEHEMINĖ
(dvivalentė)                                                    (trivalentė).



Heminė ir neheminė geležis

• Heminės geležies yra tik mėsoje, paukšienoje ir žuvyse.

• Neheminė geležies yra vaisiuose, daržovėse, sausose pupelėse, 
riešutuose ir grūdų produktuose. 

• Heminė geležis yra 2–3 kartus geriau pasisavinama nei neheminė.

• Heminė geležis žarnyno ląstelių įsisavinama kitu keliu 
nei neheminė geležies.



Geležies įsisavinimą skatinantys maisto produktai:

• Vitamino C turtingi maisto produktai (salotos, kitos žalios daržovės, vaisiai, uogos) 
– 85 %

• Kai kurie fermentuoti produktai (kurių mažas pH), pavyzdžiui, rauginti kopūstai.

• Heminės ir neheminės geležies įsisavinimą didina peptidai iš dalinai apvirškintų 
raumeninių audinių (minėtini tokie produktai kaip jautiena, ėriena, veršiena, 
paukštiena, žuvis, kiauliena, kepenys)

• Kai kurios organinės rūgštys (citrininės ir tartarinės rūgšties turintys produktai), 
pavyzdžiui, citrinų sultys



Geležies įsisavinimą skatinantys maisto produktai:

• Vitaminas C

• Beta Karotenas slopina neigiamą taninų ir fitatų poveikį geležies 
absorbcijai.

• Mėsa. Joje esanti heminė geležis ne tik pati įsisavinama geriau, bet ir 
mėsoje esančios organinės medžiagos padeda pasisavinti neheminę 
geležį. 1 gramas mėsos turi tokį pat poveikį kaip 1 mg vitamino C geležies 
pasisavinimui.

• Cukrūs. Nedidelis keikis cukraus, medaus ar fruktozės pagerina 
absorbcija.



Geležies įsisavinimą slopinantys maisto produktai:

• Polifenoliai arba fenolinės medžiagos (pvz. taninai) yra pagrindiniai 
geležies įsisavinimo inhibitoriai. Jie randami kakavoje, kavoje, 
obuoliuose, mėtose, juodoje ir kai kuriose žolelių arbatose, 
raudoname vyne, graikiniuose riešutuose, gervuogėse, avietėse, 
mėlynėse. Pvz. puodelis kavos gali sumažinti geležies įsisavinimą 60%. 
Fenolinių medžiagų turintys produktai rekomenduojama vartoti 2 
valandos prieš ir 2 valandos po geležimi tuątingo maisto.

• Fitafai randamai sojose ir skaidulose. Net mažai skaidulų turinys 
miltiniai produktai labai ženkliai mažina geležies biologinį 
prieinamumą. Fitatai randami graikiniuose riešutuose, migdoluose, 
sezamo sėklose, pupelėse, lęšiuose, žirniuose, grūduose ir kruopose. 
Fitatai gali sumažinti geležies absorbciją 55-65%. 



DAUG IR LABAI MAŽAI FITATŲ TURINTYS MAISTO PRODUKTAI 

Daug fitatų turintys maisto 
produktai 

 

Fitatai 
(mg/100 g) 

Mažai fitatų turintys 
maisto produktai 

Fitatai 
(mg/100 g) 

Kviečiai, kviečių sėlenos, grūdai 3168-4071 Ryžių duona 155 

Anakardžiai ir kiti riešutai 1866 Ryžių dribsniai 136 

Sėklos (pavyzdžiui, sezamo) 1616-2189 Saldūs javainiai 129 

Sojos miltai 1398 Bulvės, virtos su lupenomis 100 

Riešutinis sviestas 1252 Balta duona 69 

Avižiniai dribsniai 943 Žali obuoliai 63 

Lęšiai 434 Virti žalieji žirneliai 28 

Juoda kvietinė duona 390 Brokoliai 18 

Sausi  pusryčiai 272 Braškės 6 

 



Geležies įsisavinimą slopinantys maisto produktai:

• Neheminei geležiai ir geležies sulfatams reikalinga rūgštinė terpė, todėl 
vaistai mažinantys skrandžio rūgštingumą blogina tokios geležies 
absorbciją.

• Kalcis medžiaga veikianti tiek heminę tiek neheminę formą. 300 mg kalcio 
esančio 1 puodelyje pieno jau yra pakankama dozė sutrikdyti geležies 
absorbciją.

• Kiaušinių tryniuose esantis baltymas fosvitinas turi gebą pritraukti geležies 
jonus. Veikia tik neheminę geležį. Vienas virtas kiaušinis gali sumažinti 
geležies gautos su maistu pasisavinimą 28%.

• Oksalatai randami špinatuose, lapiniuose kopūstuose, kviečių sėlenose, 
rabarbaruose, braškėse ir žolelėse, pvz., raudonėliuose, bazilike ir 
petražolėse. Todėl nors šiuose produktuose daug geležies, ji beveik 
nepasisavinama.



Produktai turintys daug geležies
Heminės geležies turintys 
produktai

Fe mg/ 100 g 
produkto

Kiaulių kepenys 16,3

Ikrai (raudonieji ir juodieji) 11,0

Veršių kepenys 10,2

Jaučių kepenys 8,3

Kiaulių liežuviai 5,1

Austrės 5,1

Jautienos kumpis 4,2

Elnienos kumpis

Neheminės geležies turintys produktai Fe mg/ 100 g produkto

Mairūnai 82,7

Džiovinti baravykai 69,7

Laurų lapai 43,0

Džiovinti petražolių lapai 41,5

Chalva 33,2

Juodieji pipirai 17,3

Kmynai 16,0

Kviečių sėlenos 14,9

Kakavos milteliai 11,0

Sezamų sėklos 9,9

Kviečių gemalai 9,4

Muskatai 9,3

Sojos 9,1

Sėmenys 8,2

Aguonos 8,1

Pistacijos 6,6

Pupelės 6,6

Saulėgrąžos 6,3

Džiovinti žirniai 6,3

Kiaušinio tryniai 5,9



✓ Vartoti daugiau heminės geležies turinčių maisto produktų.

✓ Atkreipti dėmesį į absorbciją saktinančius ir, ypač, į 
slopinančius maisto produktus.

✓ Papildyti mitybą geležies preparatais.

Kaip aprūpinti organizmą didesniu kiekiu  geležies?



Geležies preparatuose esančių geležies junginių 
skirtumai ir privalumai organizmui. Kaip išsirinkti 
tinkamiausią?



Dvivalentė ar trivalentė

• Žarnyno epitelio ląstelės absorbuoja tik dvivalentę geležį. 

• Trivalentė geležis primiausia yra redukuojama į dvivalentę, ir tik po to 
gali būti absorbuojama.

• Neheminė geležis dažniausiai yra trivalentė, todėl jos savinimasis yra 
prastesnis.

Fe 2+ Fe 3+



Ką geriau rinktis: monogeležį ar kartu su vitaminų 
kompleksu? 

Įprastinės metalų druskos (sulfatai) oksiduoja vitaminus, todėl 
su laiku jų kiekis mažėja. 

Atlikus tyrimą buvo patvirtinta, jog mišinyje su metalo sulfatais 
visų tirtų vitaminų kiekis nuolatos mažėjo.

Norint gauti tikslią dozę, geležies preparatus geriau vartoti 
atskirai nuo vitaminų ir folio rūgšties. O jei vis tik norima vartoti 
mišinius, geriau rinktis tokius, kuriuose yra metalų (Fe, Cu, Mg) 
chelatai, o ne sulfatai. 

Mario Marchetti, H. deWayne Ashmead, Nadia Tossani, Silvia Marchetti, Stephen D. Ashmead, „Comparison of the Rates of Vitamin Degradation when 
Mixed with Metal Sulphates or Metal Amino Acid Chelates“, Journal of food composition and analysis, (2000) 13, p. 875–884.



Kodėl geležies preparatai sukelia pašalinius 
poveikius?

• Geležies sulfatai dažnai sukelia virškinamojo trakto sutrikimus: 
pykinimą, vėmimą, pilvo skausmus, rėmenį, dieglius, vidurių 
užkietėjimą ir kitus. 

• Išgėrus geležies druskos turinčio produkto minėtų simptomų 
atsiranda dėl to, jog jį pasisavinant atsilaisvina geležies jonai, 
kurie veikia virškinamojo trakto gleivinę, sukeldami šalutinį 
poveikį.

• Šalutinių poveikių dažnumas tiesiogiai priklauso nuo vartojamo 
geležies kiekio.



Kausimai?Ačiū už dėmesį!


