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Enterāla barošana
Teorētiskie aspekti

Ilze Jagmane
3.12.2022.

Lekcijas plāns

• Enterāla barošana, indikācijas, kontrindikācijas

• Enterālas barošanas nodrošinājums

• Enterālas barošanas komplikācijas, pacienta 

novērtēšana

Pamatnostādne

„Pilnvērtīgs uzturs nepieciešama 

katram pacientam” 

Ja pacients perorāli nevar uzņemt pietiekošu 

daudzumu uzturvielu, nepieciešams uzsākt

ENTERĀLU / PARENTERĀLU barošanu

Klīniskās barošanas nodrošināšana

Nav riska

Detalizēts novērtējums

Nozīmējumi

Monitorēšana

Skrīnings

Orāli:

• Normāls uzturs

• Tekstūras 

modifikācija

• =/- ONS

Enterāla

barošana 

(zondes, 

stomas)

Parenterāla

barošana
Un/vai Un/vai

Izvērtēšana
NHS, 2006

Augsts risks

Normāli funkcionējošs 

KZT, nav rīšanas 

traucējumu

Normāli funkcionējošs 

KZT, ir rīšanas 

traucējumu

Nefunkcionējošs 

vai nav

pieejams  KZT

https://www.bapen.org.uk

https://www.bapen.org.uk/
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Definīcija

Enterāla barošana: 

• Viens no mākslīgās barošanas veidiem

• Nodrošina uzturvielu ievadi kuņģa zarnu 
traktā:

–Caur zondi (kuņģa, zarnu)

– Stomu (kuņģa, zarnu)

–P.o. – speciālas diētas, papildus 
medicīniskais uzturs

European legal regulation of the commission directive 1999/21/EC

Enterāla barošana
Priekšrocības

• Saglabā zarnu gļotādas struktūru un 
funkcijas

• Fizioloģiskāka

• Aizsargā no sepses un orgānu mazspējas

• Relatīvi mazāk invazīva

• Mazāks komplikāciju risks

• Relatīvi lēta

Indikācijas enterālai barošanai

Ir funkcionējošs kuņģa zarnu trakts 

• Pacients ar nepietiekamu barojumu (>5-7 dienas)

• Pacients ar normālu barojumu (>7-9 dienas)

• Kritiski slims pacients, kas neatsāks ēst 3 dienu laikā

• Īsas zarnas sindroms (adaptīvās fāzes laikā kopā ar parenterālu 

barošanu)

• Pēc smagas traumas vai apdegumiem

Mērķis – novērst vai ārstēt nepietiekamu uzturi

Indikācijas enterālai barošanai

• Kritiski slimi pacienti

• Ķirurģiskas saslimšanas

• Zarnu iekaisuma slimības

• Neiroloģiskas saslimšanas

• Īsas zarnas sindroms

• Akūts, hronisks 
pankreatīts

• Kuņģa zarnu trakta 
disfunkija

• Onkoloģija

• Cistiska fibroze

• Hipermetaboli stāvokļi

• Hroniskas nieru 
saslimšanas

• Hroniskas plaušu 
slimības

• Kardiāla mazspēja

• Aknu slimības

• Hroniska nespecifiska 
diareja
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Kontrindikācijas enterālai barošanai
Absolūtas:

• Gremošanas sistēmas:

– Zarnu nosprostojums, perforācija, 
fistula

– Nefunkcionējošs KZT: smags 
iekaisums, pēcoperācijas stāze, 
paralītisks ileuss

– Akūta asiņošana no KZT

– Nav iespējams ievadīt zondi 
(smagas traumas, apdegumi)

• Metabolas: smaga acidoze, diabēta 
koma, aknu koma

• Cirkulatoras:  jebkurš progresējošs 
šoks

Relatīvas:

• Neapturama vemšana 
un caureja

• Daļēja zarnu obstrukcija

• Smags īsas zarnas 
sindroms

• Resno zarnu fistula

• Smags akūts pankreatīts

• Infekcijas risks

• Ētiski apsvērumi

Pacienti, kam jāpievērš papildus uzmanība

• Negribēts svara zudums pēdējo mēnešu laikā 

> 5% 3 mēnešu laikā

• ĶMI <18,5 kg/m2

• Neēd nemaz vai ļoti maz pēdējās 7-10 dienas

• Ir saslimšana, kas var radīt papildus 

malnutrīcijas risku, pazeminātu apetīti

• Vajadzīga palīdzība ēdot

Nepieciešamais uzturvielu 
daudzums

40-
60%

25-
40%

15-
25%

Ogļhidrāti 
4-6 g/kg/dn

Šķiedrvielas
20-30 g/dn

Lipīdi

Olbaltumvielas
0.85 - 1.5 (2) g/kg/dn

Nepieciešamais 
enerģijas daudzums:

20-25 (30-35) 
kcal/kg/ 24 h

Šķidrums: 
30-40 ml/kg/24 h

http://www.ldusa.lv/lv/content/ldusa-uztura-

piramida

ENTERĀLĀS BAROŠANAS 
MAISĪJUMI

http://www.ldusa.lv/lv/content/ldusa-uztura-piramida
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• KZT tolerance

• Cik daudz kaloriju, olbaltumvielu, šķidruma, 
vitamīnu un minerālvielu nepieciešams?

• Vai ir kādi ierobežojumi? 

• Vai nepieciešams specializēts maisījums?

• Kāda ir zondes lokalizācija?

• Ievades veids?

Enterālo maisījumu veidi
Maisījuma izvēle

Enterālo maisījumu veidi

• Rūpnieciskie gatavotie maisījumi

Ražoti medicīniskiem nolūkiem, lietošanai zondē vai kā 
p.o. papildus produkts

– Pilnvērtīgi– var lietot kā vienīgo uztura veidu vai 
papildus citiem produktiem

– Nepilnīgi – lieto kā papildus uzturu (Supplements)

• Mājās gatavoti produkti

Sasmalcināti vai blenderēti, lai ievadītu zondē

Vispārējs raksturojums

Regu lē

Sastāvu

• Standarta vai 
slimībai 
specifiski

• Pilnvērtīga vai 
nepilnvērtīga 
formula

Marķējumu

• Uzturvielu 
saturs

• Olbaltumvielu 
izcelsme

Mikroelementu 
sastāvu

• 1500 kkal 
jāsatur 
rekomendētais 
diennakts 
mikroelementu 
daudzums

Lll-nutrition.org

Enterālo maisījumu veidi
Standarta (polimēru, pilnvērtīgi) maisījumi

• Var aizvietot ēdienu

• Satur pilnvērtīgas 

uzturvielas

• un ar palielinātu:

– olbaltumvielu

– Enerģijas

– šķiedrvielu daudzumu

• Sastāvs:

– ~ 1kcal/ml

– 15-20% kaloriju no 
olbaltumvielām

– ~ 30% kaloriju – lipīdi, 
pārsvarā LCT

– 50 - 55% kaloriju - ogļhidrāti

– ~80- 85% ūdens

– Šķiedrvielas

– Osmolalitāte 250-450 
mosm/l
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• Oligomērās un monomērās formulas

– Satur šķeltas uzturvielas

– Malabsorbcija, citu maisījumu nepanesība, iedzimti

vielmaiņas traucējumi un smaga olbaltumvielu alerģija

• Speciālās formulas:

– Aknu, Nieru, Imunomodulējošās, plaušu formula, diabētiskā

formula

Enterālo maisījumu veidi
Perorālās diētas iespējas

• Diētas optimizācija:

– Bagātināta diēta:

• Papildus olbaltumvielas

• Izvairīties no produktiem ar samazinātu cukura vai tauku 
daudzumu

• Barojoši dzērieni (piena kokteiļi, smūtiji, karsta šokolāde, 
sulas, barojošas krēmzupas utt.)

• Papildus uzturvielas

• Saldumi starp ēdienreizēm

• Vitamīni, minerālvielas, ja nepieciešams

• Mazas, biežas maltītes

• Palīdzība ēdot

• Pielāgota tekstūra
Green S R, Duncan HD. Selecting the most appropriate route of feeding. Eur J 

Gastroenterology & Hepatol. 2007, 19:359-364.

Speciālos p. o. lietojamos maisījumus (oral nutritional 
supplements (ONS))

• Veidi:

– Pilnvērtīgi (1-1.5 kcal/ml) – var lietot kā vienīgo uzturlīdzekli

– Nepilnīgi (↑ kalorijas, ↑ olbaltumvielas, ↓ elektrolīti, ↑ 
mikroelementi)

– Konsistence: šķidrums, pulveris, krēms, želejas, dažādas 
garšas

– Paredzēti noteiktām pacientu grupām

• Cik daudz:

– Papildus produkts: 125-200-800 ml/dn (1-4 iepak.)

– Vienīgais uzturs: 1000-2000 ml/dn (5-10 iepakoj.)

Speciālos p.o. lietojamos maisījumus (oral 
nutritional supplements (ONS))

• Papildinājums perorālai diētai, pirmā izvēle pirms barošanas zondē

• Kuriem pacientiem:

– Viegla disfāgija bez kuņģa zarnu trakta augšējās daļas obstrukcijas

– bez malnutrīcijas pazīmēm, ja vairāk kā 10 dienas p.o. saņem <60% no 

nepieciešamā

– Slimības izraisīta malnutrīciju (akūta/ hroniska) un samazinātu uzņemtā 

uztura daudzumu

– Ja pievienojušās komplikācijas, rehabilitācijas laikā

– Pirms operatīvas terapijas onkoloģiskiem un augsta riska ķirurģiskiem 

pacientiem ar malnutrīciju pirms lielām vēdera dobuma operācijām

– Gados veciem pacientiem ar sarkopēniju

– Onkoloģija, gastroenteroloģija, neiroloģija, HIV/AIDS, geriatrija, psihiatrija, 

hroniska nieru mazspēja
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Speciālos p. o. lietojamos maisījumus (oral
nutritional supplements (ONS))

• Vairumā gadījumu nav nepieciešama papildus 
monitorēšana

• Lietošanas ilgums variabls

• Var pārtraukt, ja:

– ĶMI normalizējies, svars normalizējies

– Uzlabojies uzņemtā uztura daudzums

– Uzlabojies pacienta vispārējais stāvoklis

– Pacients nav līdzestīgs

Mājās gatavotais ēdiens

• Viegli kontaminējas

• Neskaidrs sastāvs, grūti sabalansēt, nevar pievienot 
šķiedrvielas

• Tikai ievadei caur kuņģa zondi (Fr >10) vai 
gastrostomu (Fr>14)

• Pacientiem, kas tolerē bolusu ievadi

• Samērā dārgs

Doley J. Enteral nutrition overview: Nutrients 2022, 14, 2180.
Basics in clinical nutrtition, 2019.
Borghi R et al. ILSI Task force on enteral nutrition; estimated composition and costs of blenderized diets.
Nutr. Hosp. 2013:28 (6): 2033-2038

ENTERĀLĀS BAROŠANAS 
NODROŠINĀJUMS

Zondes izvēles kritēriji

• Pamatsaslimšana

• Terapijas ilgums

• Aspirācijas un zondes lokalizācijas maiņas risks

• Plānotās endoskopiskās vai ķirurģiskās 
manipulācijas

• EB ievades režīms

• Pacienta komforts un dzīves kvalitāte
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Enterālās barošanas ievades veidi
Nazogastrāla zonde

• Pirmās izvēles veids

• Dažādi ievades režīmi

• Īslaicīga pieeja 6-8 nedēļas

• Viegli ielikt

• Nepasargā no aspirācijas

• Grūti pārbaudīt lokalizāciju, nejauša zondes lokalizācijas maiņa

• Netraucē disfāgijas terapijai, var uzsākt uztura uzņemšanu p.o

• Var pārtraukt, ja pacients uz ņem p.o > 75% no nepieciešamā 
uztura vismaz 3 dienas

R. Wirth et al. Guideline clinical nutrition in patients with stroke. Experimental & translational Stroke Medicine 2013, 5:14 
R. Burgos et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clinical Nutrition 37 (2018) 354-396

Zondes lokalizācijas pārbaude Enterālās barošanas ievades veidi
Nazoduodenāla, -jejunāla zonde

• Samazina aspirācijas risku

• Kam:

– Netolerē barošanu caur kuņģa 
zondi

– Netolerē bolusu barošanu

• Nepieciešams infūzijas pumpis

• Tievākas zondes, komfortablākas 
pacientam
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Enterālās barošanas ievades veidi
Gastrostoma, jejunostoma

• Gastrostoma
– Lieto biežāk: lielāks diametrs – retāk nosprostojas, var ievadīt bolusus, 

bet nepasargā no aspirācijas

• Jejunostoma
– lieto pie KZT augšējās daļas obstrukcijas: tievākas, nepieciešama 

nepārtraukta ievade , samazina aspirācijas risku

• Perkutāna endoskopiska gastrostoma (PEG), Perkutāna 

endoskopiska jejunostoma (PEJ):

– ļauj izvairīties no operatīvas terapijas, komplikācijas reti, tievas –

oklūzijas draudi

• Ķirurģiski vai laparaskopiski uzlikta gastro- vai jejunostoma

Indikācijas:

• Plānota ilgstoša enterāla barošana

• Rīšanas traucējumi:

– Neiroloģisks deficīts, barības vada, mutes, rīkles vēzis, 
sejas trauma, metabolas saslimšanas, miopātijas

• Papildus uztura terapija:

– Apdegumi, AIDS, cictiskā fibroze

• Medikamentu, papildus šķidruma ievade

• Kuņģa dekompresija

James A  DiSario. Best practice & Research Clinical Gastroenterology Vol. 20 No. 3 

pp. 605-630, 2006.

J. Ocenga Techniques of enteral nutrition.

Basics of clinical nutrition, Galen 2004

Perkutāna endoskopiska gastrostoma (PEG)

Perkutāna endoskopiska gastrostoma (PEG)

Trūkumi:
• Ķirurģiska manipulācija

• Stomas aprūpe

• Potenciālas problēmas: 
dislokācija, bojājumi

Priekšrocības:

• Simulē normālu barības 
uzņemšanas procesu

• Var lietot bolusu ievades metodi

• Īslaicīga procedūra

• Minimāls diskomforts

• Relatīvi lēta

• Veicama sedācijā

• Agrīni iespējams atsākt uztura 

uzņemšanu

• Var veikt augsta riska pacientiem

• Var pārveidot uz transpilorisku 
ievades veidu

Kontrindikācijas PEG procedūrai

Absolūtas kontrindikācijas:

• Nav iespējama endoskopija 

rīkles vai barības vada 

obstrukcijas dēļ

• Smaga koagulopātija

• Peritonīts, mesenteriāla išēmija

• Vēdera priekšējās sienas 

defekti

Relatīvas kontrindikācijas:

• Masīvs ascīts

• Asiņojoša kuņģa čūla

• Ventrikulo-peritoneāls šunta

• Izteikta hepatomegālija

• Peritoneāla karcinomatoze

• Iepriekš veikta kuņģa operācija

• Esošas stomas, drenas, 

ķirurģiskas rētas

James A  DiSario. Best practice & Research Clinical Gastroenterology Vol. 20 No. 3 pp. 605-630, 2006.

Toussaint E, et al. Enteral access in adults. Clinical nutrition 34 (2015) 350-358.
Basics of clinical nutrition, Galen 2009
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ENTERĀLĀS BAROŠANAS IEVADES 
REŽĪMI

Enterālās barošanas ievades veidi
Bolusu veidā

• Ievadei kuņģī

• Piemērota pacientiem, kas var 
aizsargāt elpceļus

• Biežāk pacientiem nodaļās

• Ievade:
– Bolusi: 

• 50 →60 → 120 → 240 ml 5-
10 minūšu laikā

• ik 8 -12 → 6 →4 →3 stundas 

– Intermitējoši bolusi – 200-300 ml 
30-60 minūšu laikā ik 4-8 stundas

• Pozitīvi:

– Nav vajadzīgas ievades 
sistēmas, pumpis

– Lētāk

– Fizioloģiskāk

– Pacients brīvāks

• Negatīvi:

– pastāv aspirācijas draudi

– ievada samērā lielu tilpumu 
– tolerance?

• Nepieciešams  infūzijas pumpis 
vai sistēma 

• Gan ievadei kuņģī, gan tievajās 
zarnās

• Akūtiem pacientiem vai atradinot 
no EB

• Ievade:
– Parasti 8-20 stundas diennaktī

– 40→ palielinot par 10-20 ml/h ik 
8-12 stundas, kamēr sasniedz 
vajadzīgo diennakts daudzumu

– Tievo zarnu zondē ne vairāk kā 80-
90 ml/h

• Pozitīvi:

– Mazāks aspirācijas risks

– Labāka tolerance

– Mobils pacients

• Negatīvi:

– Lai ievadītu nepieciešamo 
vajadzīgs liels ievades 
ātrums – tolerance

Enterālās barošanas ievades veidi
Cikliski intermitējoša

• Nepieciešams  infūzijas 
pumpis, sistēma

• Gan ievadei kuņģī, gan 
tievajās zarnās

• Lieto pacientiem:

– ITN

– Kas nepanes bolusu vai 
ciklisku intermitējošu 
ievadi

• Pozitīvi:

– Retāk slikta tolerance

• Negatīvi:

– Nepieciešams 
infūzijas pumpis

– Dārgāk

– Pacients guļošs

Enterālās barošanas ievades veidi
Nepārtraukta ievade
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• Ievade:

– Uzsāk ar 10-30 ml/h 24 stundas 
diennaktī

– Palielina par 10-20 ml/h ik 4-6 stundas 
→ sekojot stāzei → nepieciešamais 
daudzums

– Infūzijas sistēma jāmaina ik 24 stundas

– Maisījumu atvērtā veidā nevar glabāt 
ilgāk kā 6-8 stundas

– Ja enterālu barošanu ievada caur zarnu 
zondi, gastro- vai entero- stomu, 
nepieciešams  infūzijas pumpis 

Svarīgi:

• Pacelt gultas galvgali 300 

leņķī

• Pārbaudīt zondes 
lokalizāciju

• Palielināt ievades ātrumu 
pakāpeniski

• Nepārtrauktas ievades laikā, 
infūzijas sistēma jāskalo ar 
ūdeni ik 4-8 stundas

Enterālās barošanas ievades veidi
Nepārtraukta ievade

• Ja vien iespējams medikamentus ievade p.o vai IV

• Lietot šķidrās medikamentu formas

• Nemaisīt medikamentus ar barošanas maisījumu

• Sasmalcināt medikamentus rūpīgi un izšķīdināt vismaz 30 

ml silta ūdens

• Nemaisīt kopā vairākas tabletes un nedot vienlaicīgi

• Izskalot zondi ar vismaz 10 ml silta ūdens starp 

medikamentiem

• Izskalot zondi ar 30 ml ūdens pirms un pēc medikamentu 

ievades

Enterālās barošanas ievade
Medikamentu ievade

ENTERĀLAS BAROŠANAS KOMPLIKĀCIJAS

Enterālas barošanas komplikācijas

• Gastrointestinālas

• Aspirācija

• Ar zondi saistītās

• Metabolas
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Iemesli:

• Medikamentu blakusefekts

• Anamnēze

• Malnutrīcija

• Antibiotiķu lietošanu

• Malabsorbiju

• Ar ievadīšanu saistīta:
– Kontaminētu enterālās 

barošanas maisījums

– Paātrinātu maisījuma ievade

– Zema maisījuma temperatūra

– Formulas nepanesība

Kā novērst:

• Ja bolusu ievade – pāriet uz 
nepārtrauktu ievadi

• Samazināt maisījuma ievades 
ātrumu

• Izvairīties no maisījuma 
bakteriālas kontaminācijas 

• Maisījuma maiņa

• Izslēgt KZT infekciju

• Medikamenti? ja ir atbilstoša 
anamnēze

Enterālās barošanas komplikācijas
Gastrointestinālas - Caureja

• Slikta dūša un vemšana

–dažādi iemesli

–Novēršana: 

• Lēna kuņģa tukšošanās - Samazināt ievades  
ātrumu, lietot prokinētiķus

• Medikamentu izraisīta - antiemētiķi

Enterālās barošanas komplikācijas
Gastrointestinālas

• Medikamentu blaknes

• Neadekvāts šķidruma 
balanss

• Kūtra zarnu darbība

• Neaktīvs pacients

• Par maz šķiedrvielu

Pārskatīt lietotos 
medikamentus

Monitorēšana, papildus 
šķidruma ievade

Laksatīvi

Pacienta aktivizācija

Formulas maiņa

Enterālās barošanas komplikācijas
Gastrointestinālas - Aizcietējumi

The Nutrition and Dietetic Journey for the Burn Injured patient within the Midland Burn Care Network: Guidelines for the Nutritional 

Management of Adults and Paediatrics , 2012

• Nopietnāka komplikācija

• Riska grupas:

– Pacienti ar traucētu apziņu

– Traucēts rīšanas reflekss

– Pēcoperācijas vai medikamentu 
izraisīta aizkavēta kuņģa 
iztukšošanās

– GI reflukss

Enterālās barošanas komplikācijas
Aspirācija
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• Novēršana:

– Sekot kuņģa stāzei (ik 4-6 stundas)

>200 ml/ 6 stundās vai >1 l /dn

– Pacelt gultas galvgali 30-45 0 

– Izskalot zondi pēc medikamentu ievades, 
lai izvairītos no zondes nosprostojuma

– Zondes lokalizācijas pārbaude

Enterālās barošanas komplikācijas
Aspirācija

Enterālās barošanas komplikācijas
Saistītas ar zondi

• Zondes oklūzija

• Zondes dislokācija

• Izgulējumi un erozijas

• Zondes ruptūra:
– Nelietot spiedienu maisījuma, šķidrumu ievadei

– Nelietot mazās šļirces

• Hipergranulācijas pēc zondes izņemšanas

• Deguna blakusdobumu iekaisums, erozijas:
– bieža mutes higiēna,

– lietot maza diametra zondes, pārsvarā silikona

Enterālās barošanas komplikācijas
Metabolas komplikācijas

• Dehidratācija

• Elektrolītu disbalanss

• Hiperglikēmija

• Vitamīnu deficīts

Enterālās barošanas monitorēšana

Ievadītais daudzums katru dienu

Škidruma balanss katru dienu

Laboratorie izmeklējumi

- Na, K, glikēmija sākumā katru dienu

- P, Ca, Urea, Kreatinīns,
ALAT, PAA

Sākumā 2 x nedēļā

Barojuma novērtejums Katru /  katru otro ned.

- Svars, albumīns

- Bioimpedances mērījumi

Funkcionālie rādītāji 1 x nedēļā

- Hand grip spēks
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Kopsavilkums

• Uztura plāns – multimodālas terapijas sastāvdaļa

• Ja perorāla diēta nenodrošina pacienta
vajadzības, nepieciešama specializēta barošana,
ja iespējams, izmantojot kuņģa zarnu traktu

• Savlaicīgi uzsākta enterāla barošana augsta riska
pacientiem, ļauj samazināt komplikāciju un
atkārtotu hospitalizāciju biežumu, ārstēšanas
izmaksas


