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Raktažodžiai: mitybos nepakankamumas, maisto me-
džiagos, kūno masės indeksas, kūno kompozicija.

Santrauka
Mitybos nepakankamumas apibūdinamas kaip būsena, 
atsirandanti dėl maisto medžiagų trūkumo, dėl kurio pa-
sikeičia kūno kompozicija (sumažėja raumeninė, rieba-
linė, kaulinė masė) bei kūno ląstelių masė, turinti įtakos  
fizinėms ir psichinėms asmens funkcijoms. Dėl mitybos 
nepakankamumo prastėja asmens gyvenimo kokybė, 
ekonominis produktyvumas, didėja gydymo išlaidos, 
auga žmogiškojo kapitalo nuostoliai. Mitybos nepa-
kankamumo paplitimas Lietuvoje 2019 metais siekė 
2,5 procento. Pasaulinės mitybos ataskaitos 2020 (angl. 
Global Nutrition Report 2020) duomenimis, vienas iš 
devynių žmonių pasaulyje yra alkanas arba jo mityba 
nepakankama. Tyrimo tikslas – įvertinti sveikatai pa-
lankios mitybos plano taikymo poveikį nepakankamos 
mitybos žmonių svoriui, kūno masės indeksui ir kūno 
kompozicijai. Mitybos plane, pagal kurį tiriamieji mai-
tinosi tris mėnesius, maistinės makromedžiagos  pa-
skirstytos santykiu: baltymai  20 proc. (105 g), rieba-
lai 30 proc. (70 g) ir angliavandeniai 50 proc. (262,50 
g) paros energijos. Bendra dienos energinė vertė 2100 
kcal. Valgymo režimas 5 kartai per dieną. Tyrime sa-
vanoriškai dalyvavo ir tris mėnesius pagal sudarytą mi-
tybos planą maitinosi 10 tiriamųjų, kurių KMI tyrimo 
pradžioje buvo ≤ 18,5 kg/m2. Nepakankamos  mitybos 
asmenims pritaikius sveikatai palankios mitybos pla-
nus, nustatytas svorio ir kūno masės indekso padidėji-
mas, tačiau kūno kompozicijos rodikliai pakito ne visi. 
Raumenų masė padidėjo visiems tiriamiesiems, kaulinė 
masė padidėjo pusei tyrimo dalyvių, penktadaliui tyrimo 
dalyvių sumažėjo riebalų masė, penktadaliui  padidėjo 
metabolinis amžius, o visceralinių kūno riebalų masės 
pokyčių nenustatyta.

Įvadas
Maisto vartojimas ir medžiagų apykaita lemia daugelį 

ūminių ir lėtinių ligų. Su mityba siejamas padidėjęs ligo-
tumas ir  nepalanki gydymo baigtis. Dieta yra pagrindinis 
veiksnys, nuo kurio priklauso asmens sveikata vyresniame 
amžiuje, sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis (ŠKL), 
kognityviniais sutrikimais, cukriniu diabetu (CD), vėžiu ir 
kitomis ligomis [1]. Mitybos mokslas nagrinėja sąveiką tarp 
suvartoto maisto ir gyvybės, sveikatos, ligų bei organizme 
vykstančių procesų: maisto pasisavinimo, pernešimo, pa-
naudojimo ir išskyrimo. T. Cederholm ir kt. (2017) mitybos 
nepakankamumą apibūdina kaip būseną, atsirandančią dėl 
maisto trūkumo, dėl kurio pasikeičia kūno kompozicija (su-
mažėja raumeninė, riebalinė, kaulinė masė) ir kūno ląstelių 
masė, turinti įtakos fizinėms ir psichinėms asmens funkci-
joms [2]. Skurdas, žinių stoka ir ligos,  nepakankamas maisto 
tiekimas, nesveika aplinka, socialinis stresas ir diskrimi-
nacija, vis dar išlieka kaip sąveikaujančių veiksnių grupė, 
sukurianti sąlygas netinkamai mitybai. Skurdo nebuvimas 
neužtikrina tinkamos mitybos. Išsilavinimo lygis, fizinė ar 
psichinė negalia, religijų veikiamas maisto pasirinkimas, 
alergijos maistui, maisto netoleravimas, alkoholio, narkotikų 
ir tabako vartojimas yra mitybos nepakankamumo išsivys-
čiusiose šalyse priežastys [3]. Nepakankama mityba sukelia 
daugybę socialinių, ekonominių, fiziologinių, psichologinių 
pokyčių, prastinančių gyvenimo kokybę, ekonominį pro-
duktyvumą [4-6]. 

Pasak N. Dukhi (2020), netinkama mityba yra visuo-
menės sveikatos problema tiek vaikams, tiek suaugusiems 
visame pasaulyje. Tai ne tik sveikatos problema, bet ir kliūtis 
pasauliniam skurdo panaikinimui, produktyvumui ir eko-
nomikos augimui [7].  Nepakankamos mitybos paplitimas 
Lietuvoje 2019 metais siekė 2,5 proc. [8], o Pasaulinės mi-
tybos ataskaitos 2020 (angl. Global Nutrition Report 2020) 
duomenimis, vienas iš devynių žmonių pasaulyje yra alkanas 
arba jo mityba nepakankama [9]. 
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T. Sato ir kt. (2019) teigimu, mitybos nepakankamumas 
atsiranda, kai, neatsižvelgiant į lytį ar amžių, dėl kokių nors 
priežasčių suvartojama per mažai maistinių medžiagų. Tai 
lemia ne tik valgymo sutrikimai ar virškinimo funkcionalumo 
praradimas dėl ligų, bet ir esant disbalansui tarp suvartojamų 
kalorijų ir maistinių medžiagų poreikio. Siekiant išsaugoti 
sveikatą, reikalingos kalorijos ir maistinės medžiagos turi būti 
gaunamos ir pasisavinamos kasdien [10]. Suaugusių žmonių 
paros energijos poreikis (PEP) priklauso nuo bazinio meta-
bolizmo poreikių, fizinio aktyvumo ar metabolinio streso. Šie 
poreikiai gali būti apskaičiuojami taikant lygtis arba išmatuo-
jami netiesiogine kalorimetrija, tačiau paprasčiausias būdas 
apskaičiuoti PEP yra faktinį (esamą) kūno svorį (kg) padau-
ginti iš 25–30 kcal [11–13]. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
nutukusių arba nepakankamos mitybos asmenų paros energijos 
poreikis apskaičiuojamas naudojant idealų arba pakoreguotą 
kūno svorį. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakyme „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir 
energijos normų tvirtinimo“, PEP rekomenduojama apskai-
čiuoti pagrindinę energijos apykaitą (PEA) padauginant iš 
fizinio aktyvumo (FA) koeficiento [14]. 

Baltymai teigiamai veikia liesąją kūno masę tiek metant 
svorį, tiek norint svorio priaugti [15]. Žmogaus organizmas 
didžiąja dalimi yra sudarytas iš baltymų, kurių baltymų kie-
kis organizme nuolat kinta. Nuolatinę baltymų sintezę ir 
skaidymąsi organizme veikia daugelis veiksnių: amžius, 
fizinis aktyvumas, lytis, hormonų veikla, ligos, mityba. 
Baltymų kiekio sumažėjimas organizme lemia liesos kūno 
masės sumažėjimą ir gali atsirasti dėl ūmaus ar (ir) lėtinio 
baltymų apykaitos disbalanso. Baltymai yra ypač svarbūs 
asmenims, norintiems priaugti svorio, todėl mityba turi už-
tikrinti subalansuotą baltymų ir visų aminorūgščių gavimą 
su maistu. Pakankamas nepakeičiamų amino rūgščių kie-
kis vaidina pagrindinį vaidmenį palaikant skeleto raumenų 
masę ir funkciją [16]. M. Sousa ir kt. (2019) teigimu, išrūgų 
baltymų vartojimas, derinamas su mankšta, yra naudingas 
palaikant ar didinant liesą kūno masę, nes išrūgų baltymuose 
yra daug šakotosios grandinės amino rūgščių (BCAA), ypač 
leucino, amino rūgšties, skatinančios baltymų sintezę [16]. 
Pieno produktų vartojimas taip pat turi įtakos kūno sudė-
ties pokyčiams. Nustatyta, kad vartojant pieno produktus, 
mažėja kūno riebalų masė, liemens apimtis ir didėja liesoji 
kūno masė [17]. Baltymų poreikis sveikiems suaugusiems ir 
pagyvenusiems žmonėms yra 0,8 iki 1 g/kg/d [11,16], o sie-
kiant priaugti arba atkurti liesą kūno masę, rekomenduojama 
suvartoti ne mažiau negu 1–1,5 g/kg/d  [12,13]. Baltymų 
suvartojimas 2‒64 metų amžiaus asmenims turi sudaryti 
10–20 proc. paros energijos [14]. Bendras riebalų kiekis su-
augusiesiems neturi viršyti 30 proc. paros energijos normos, 
iš kurių sočiosios (gyvūninės kilmės) riebalų rūgštys (RR)  

≤ 10 proc., o transriebalai ne daugiau kaip 1 proc. paros 
energinės vertės [14]. Omega 3 ir omega 6 polinesočiosios 
RR yra nepakeičiamos ir nesintetinamos žmogaus organizme, 
todėl šios RR turi būti gaunamos su maistu. Riebios žuvies, 
kuri yra omega 3 RR šaltinis, vartojimas siejamas su didesne 
liesąja kūno mase [13], tačiau pasak A. Gečionienės ir kt. 
(2020), esant mitybos nepakankamumui ar jo rizikai, reko-
menduojama naudoti omega 3 papildus [18]. Žuvų taukai 
(ilgos grandinės omega 3 RR šaltinis) gerina apetitą, didina 
liesą kūno masę ir kūno svorį [13]. 

Angliavandeniai yra pagrindinis energijos šaltinis mi-
tyboje ir būtini daugeliui esminių fiziologinių procesų. H. 
Kahleova ir kt. (2018) teigimu, daug angliavandenių turinti 
dieta  siejama su sveiku kūno svoriu ir normaliu kūno masės 
indeksu (KMI) [19]. Sudėtinių angliavandenių, tokių kaip 
vaisių, daržovių ir viso grūdo produktų įtraukimas į dietą yra 
naudingas, o rafinuotų angliavandenių ir cukraus vartojimas 
siejamas su metaboliniu sindromu, 2 tipo diabetu, širdies ir 
kraujagyslių bei inkstų ligomis [20]. Angliavandeniai vai-
kams ir suaugusiesiems turi sudaryti 45–60 proc. paros ener-
gijos normos, iš jų cukrų (mono ir disacharidų) suvartojimas 
neturi viršyti 10 proc. paros energijos normos. Skaidulinių 
medžiagų suaugusiesiems per parą rekomenduojama  25–35 
g arba apie 12,5 g 1000 kcal [14]. Vaisių ir daržovių reko-
menduojama suvartoti ne mažiau negu 400 g per parą [21].

Epidemiologinių tyrimų rezultatai rodo dažnesnio val-
gymo ir mažesnės ligų rizikos ryšį, tačiau eksperimentiniai  
tyrimai pateikia prieštaringus rezultatus. Atlikti tyrimai pa-
rodė, kad valgant dažnai (≥ 6 valgymai per dieną) didėja  
rizika susirgti įvairiomis lėtinėmis ligomis, palyginti su retes-
niu valgymu (1 ar 2 valgymai per dieną), todėl greta valgymo 
dažnumo ir laiko, svarbu įvertinti ir tai, ar  valgomi pusryčiai, 
kaip paskirstomas bendras dienos energijos suvartojimas, ar 
ribojamos kalorijos, ar susiformavę įpročiai valgyti naktį. Fi-
ziologinis šių kintamųjų pagrindas gali būti vidinis cirkadinis 
laikrodis, o maisto vartojimas, asinchroniškas su natūraliu 
cirkadiniu ritmu, gali turėti neigiamą poveikį sveikatai ir 
padidinti ligų riziką. Reguliarus pusryčių valgymas, didesnis 
energijos suvartojimas pirmoje dienos pusėje, valgymas 2 
ar 3 kartus per dieną, reguliarūs badavimo laikotarpiai su-
mažina uždegimus, padidina atsparumą autofagijai ir stresui 
bei moduliuoja žarnyno mikrobiotą [22]. Lietuvos dietologų 
draugija (2020) maitinimus skiria į pagrindinius (pusryčiai, 
pietūs, vakarienė) ir papildomus (priešpiečiai, pavakariai, 
naktipiečiai). Porcijų dydžiai priklauso nuo pasirinkto val-
gymų skaičiaus per parą, atitinkamai paskirstant energinę 
vertę ir maistinių medžiagų kiekį [23].

Tyrimo tikslas – įvertinti sveikatai palankios mitybos 
planų taikymo poveikį nepakankamos mitybos žmonių svo-
riui, kūno masės indeksui ir kūno kompozicijai.
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Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti taikyta kiekybinė tyrimo 

strategija, vykdytas eksperimentinis diagnos-
tinis tyrimas. Naudotas duomenų rinkimo me-
todas – diagnostinė apžiūra, duomenų analizės 
metodas – aprašomoji statistika (dažnių, vidur-
kių skaičiavimas). Mitybos planuose makro-
medžiagos paskirstytos santykiu: baltymai 20 
proc. (105 g.), riebalai 30 proc. (70 g.), anglia-
vandeniai 50 proc. (262,50 g.). Bendra dienos 
energinė vertė 2100 kcal. Valgymo režimas 5 
kartai per dieną (1 lentelė).

Pasirinktas optimalus PEP– 2100 kcal.  As-
menims, kuriems nustatytas mitybos nepakan-
kamumas, pakankamas kalorijų kiekis yra ypač 
svarbus sveikatos būklės, o kartu ir gyvenimo 
kokybės, veiksnys. Sudarant universalų mity-
bos planą tiriamiesiems, naudoti ir gyvūninės, 
ir augalinės kilmės baltymų šaltiniai. Augali-
nės kilmės baltymai: įvairios kruopos (grikiai, 
avižos, bolivinė balanda), riešutai (graikiniai, 
žemės), ankštiniai (lęšiai, pupelės, avinžir-
niai), sėklos (Ispaninio šalavijo, saulėgrąžų, 
moliūgų, sezamo). Gyvūninės kilmės baltymai: 
įvairi mėsa (vištiena, kalakutiena, triušiena, 
jautiena, liesa kiauliena) ir žuvis (silkė, lašiša, 
menkė, jūros lydeka, skumbrė), pieno pro-
duktai (varškė, jogurtas, kefyras, kelių rūšių 
sūriai: varškės, mocarela, feta). Paruoštame 
mitybos plane gausu gerųjų riebalų. Terminiam 
produktų apdorojimui naudojamas alyvuogių 
aliejus, salotoms rekomenduojamas šalto spau-
dimo linų sėmenų aliejus, košės gardinamos 
nedideliu kiekiu sviesto. Organizmui reikalingų 
omega 3 RR tiriamieji gavo iš kiaušinių bei 
įvairios rūšies žuvies, kurios mitybos plane 
gausu (silkės, lašišos, menkės, jūros lydekos, 
skumbrės, tuno), graikinių riešutų, moliūgo 
sėklų. Mėsa patiekalams naudojama liesa 
(vištiena, kalakutiena, jautiena, vieną dieną 
siūloma kiauliena), pieno produktai liesi ar 
vidutinio riebumo (graikiški jogurtai, varškės 
sūris 13 proc. riebumo, pienas 1 proc. arba 
2,5 proc. riebumo, varškė 0,5 / 5 / 9 proc. rie-
bumo). Mitybos plane gausu įvairių viso grūdo 
kruopų. Košes rekomenduojama virti iš neap-
dorotų avižų, grikių, sorų, perlinių kruopų, jas 
pagardinant saulėgrąžų ar moliūgų sėklomis. 
Rekomenduojami viso grūdo makaronai bei 
ruginė duona su sėklomis. Valgiaraštyje buvo 

Maitinimas Dalis, 
proc.

Baltymai, g Riebalai, g Angliavan-
deniai, g

Kcal

Pusryčiai 20 21,0 14,0 52,50 420,00
Priešpiečiai 15 15,8 10,5 39,38 315,00
Pietūs 30 31,5 21,0 78,75 630,00
Pavakariai 15 15,8 10,5 39,38 315,00
Vakarienė 20 21,0 14,0 52,50 420,00
Iš viso 100 105,00 70,00 262,50 2100,00

Tiria-
mojo 
nume-
ris

Lytis
Tiria-
mojo 

amžius
Veikla KMI, 

kg/m²
Svoris, 

kg
Lėtinės ligos, aler-
gija, netoleravimas

1. Moteris 23 Studijuoja ir 
dirba 17,5 47,1 Migrena su aura, lak-

tozės netoleravimas

2. Moteris 25 Dirba 15,4 39,4
Mažakraujystė, lak-
tozės netoleravimas, 
nevartoja kiaušinių

3. Vyras 19 Studijuoja 16 52 -
4. Moteris

24
Studijuoja ir 
dirba 17,9 46,5

-

5. Moteris
19

Studijuoja ir 
dirba 18,1 52,3

-

6. Moteris 21 Studijuoja 16,4 47,4 -
7. Moteris

22
Studijuoja ir 
dirba 16,9 39,1

-

8. Moteris 40 Dirba 17,7 47,6 Dirgliosios žarnos sin-
dromas

9. Moteris
24

Studijuoja ir 
dirba 18,5 53,5

-

10. Moteris
22

Studijuoja ir 
dirba 15,7 45,9

-

1 lentelė. Paros kalorijų kiekio ir makromedžiagų santykis sudarytame mitybos 
plane.

2 lentelė. Tiriamųjų charakteristikos.

1 pav. KMI reikšmės tyrimo pradžioje, pabaigoje ir pokyčiai (kg/m2) per tyrimo 
laikotarpį
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užtikrinama vaisių ir daržovių rekomenduo-
jama paros suvartojimo norma. 

Tiriamieji. Tyrime savanoriškai dalyvavo 
ir tris mėnesius pagal sudarytą mitybos planą 
maitinosi 10 asmenų, kurių KMI tyrimo pra-
džioje buvo ≤ 18,5 kg/m2. Tiriamieji tyrimo 
laikotarpiu buvo sveriami tris kartus (tyrimo 
pradžioje, viduryje ir pabaigoje),  naudojant 
profesionalias kūno svarstykles Tanita DC-360 
S, vertinant svorio, kūno masės indekso ir kūno 
sudėties pokyčius (riebalinė masė, raumeninė 
masė, kaulinė masė, visceraliniai riebalai, me-
tabolinis amžius). Tiriamųjų konfidencialumas 
užtikrintas suteikiant jiems kodus.

Tyrimo rezultatai
Pasibaigus tyrimo laikotarpiui, nustatyta, 

kad tiriamųjų KMI per tyrimo laikotarpį vidu-
tiniškai padidėjo 0,97 kg/m2 ir tyrimo pabaigoje 
buvo 17,98±1,45 kg/m2 (pradžioje 17,01±1,09  
kg/m2), mažiausiai KMI didėjo 0,3 kg/m2, o 
didžiausias KMI pokytis 2,2 kg/m2 (1 pav.). 

Analizuojant tiriamųjų kūno masės poky-
čius tyrimo laikotarpiu, stebima teigiama ten-
dencija. Tyrimo pabaigoje nebuvo nei vieno ti-
riamojo, kuris per tyrimo laikotarpį nepriaugtų 
svorio. Vidutiniškai per tyrimo laikotarpį tiria-
mieji priaugo 2,72 kg, daugiausia priaugo 6,5 
kg,  mažiausiai -  900 g (2 pav.). 

Tyrimo pabaigoje tiriamųjų riebalų ma-
sės vidurkis buvo 8,13±4,37 kg (pradžioje 
7,56±4,15 kg), t.y. vidutiniškai tiriamieji 
priaugo 0,57 kg riebalų, maksimalus riebalų 
prieaugis buvo 1,8 kg, dviejų tiriamųjų riebalų 
masė sumažėjo, atitinkamai po 1,2 kg ir 0,8 
kg (3 pav.). 

Visų tiriamųjų raumenų masė tyrimo laiko-
tarpiu padidėjo. Vidutiniškai tiriamieji priaugo 
1,87 kg raumenų masės, maksimali priaugtų 
raumenų masė - 4,7 kg, minimali - 300 g (4 
pav.). 

Nustatytas metabolinis tiriamųjų amžius 
tiek tyrimo pradžioje, tiek pabaigoje buvo 
mažesnis nei tikrasis amžius (vidutinis amžius 
24,4 ± 5,8 m.). Vidutinis metabolinis amžius 
tyrimo pradžioje buvo 13,5±4,09 m., pabaigoje 
14±4,14 m. Metabolinis amžius per tyrimo lai-
kotarpį padidėjo dviem tiriamiesiems (5 pav.). 

Visceralinių kūno riebalų pokyčių tyrimo 
laikotarpiu nenustatyta. 

2 pav. Tiriamųjų svoris tyrimo pradžioje, pabaigoje ir pokyčiai (kg) per tyrimo 
laikotarpį

3 pav. Tiriamųjų riebalų masė tyrimo pradžioje, pabaigoje ir pokyčiai (kg) per 
tyrimo laikotarpį

4 pav. Tiriamųjų raumenų masė tyrimo pradžioje, pabaigoje ir pokyčiai (kg) per 
tyrimo laikotarpį
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Pusei tiriamųjų (n = 5) tyrimo laikotarpiu 
padidėjo kaulinė masė. Vidutinė kaulinė masė 
tyrimo pradžioje buvo 2,06±0,21 kg, tyrimo 
pabaigoje 2,12±0,23 kg. Maksimalus kaulų 
masės padidėjimas 0,2 kg (6 pav.).

Išvados
1. Nepakankamos mitybos asmenims pri-

taikius sveikatai palankios mitybos planus, 
nustatytas svorio ir kūno masės indekso pa-
didėjimas. 

2. Kūno kompozicijos rodikliai pakito ne 
visi. Raumenų masė padidėjo visiems tiriamie-
siems, kaulinė masė padidėjo pusei tyrimo da-
lyvių, penktadaliui tyrimo dalyvių sumažėjo 
riebalų masė, penktadaliui  padidėjo metabo-
linis amžius, visceralinių kūno riebalų masės 
pokyčių nenustatyta.  
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EFFECT OF NUTRITION ON WEIGHT, BODY MASS 
INDEX AND BODY COMPOSITION FOR PERSONS 

WITH IDENTIFIED MALNUTRITION
S. Vaskelė, R. Volskienė, R. Petereit

Keywords: malnutrition, nutrients, body mass index, body 
composition.

Summary
Malnutrition is defined as a condition caused from a lack of 

food and as a result entails changes in body composition (decre-
ase of muscle, fat, bones mass) and body cell mass, also affecting 
both physical and mental functioning of the individuals. Malnu-
trition impacts many social, economic, physiological, psycholo-
gical changes and, as a result, the quality of life, economic pro-
ductivity, increases treatment costs and losses of human capital. 
The prevalence of undernutrition reached 2.5 percent in Lithuania 
in 2019 and according to the Global Nutrition Report 2020, one 
in nine people in the world is hungry or undernourished. The pur-
pose of the research was to assess the impact of healthy eating on 
the weight, body mass index and body composition for persons 
with identified malnutrition. Prepared nutrition plan was with daily 
energy intake 2100 kcal, eating regime 5 times a day. Macronu-
trients were distributed in the ratio: proteins 20 percent (105 g), fat 
30 percent (70 g.), carbohydrates 50 percent (262,50 g). The study 
involved 10 individuals with ≤ 18,5 kg/m2 BMI at the beginning 
of the study and who voluntarily ate according to the given nutri-
tional plan for three months. An increase in weight and body mass 
index was found in individuals with nutritional deficiencies after 
adopting health-friendly nutrition plan, but not all body composi-
tion indicators has changed. Muscle mass increased in all subjects, 
bone mass increased in half of the study participants, one fifth of 
the study participants lost fat weight, one fifth increased metabo-
lic age, there were no changes in visceral body fat mass identified.
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