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SANTRAUKA 
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Širdies ir kraujagyslių ligos sukelia daugiau nei 4 milijonus mirčių Europoje kasmet [6]. Pagrindinės jų 

atsiradimo priežastys – netinkama mityba ir gyvensena bei žalingi įpročiai. 

Darbo tikslas – Išsiaiškinti kaip maitinasi ir kokių širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų turi 18 – 65 

metų asmenys. 

Uždaviniai 

1. Išsiaiškinti  vyrų ir moterų  mitybos įpročius ir nustatyti mityboje dominuojančias maisto grupes 

bei produktus. 

2. Išsiaiškinti vyrų ir moterų diagnozuotas širdies ir kraujagyslių sistemos ligas ir sutrikimus. 

3. Nustatyti galimą ryšį tarp mitybos įpročių ir širdies ir kraujagyslių ligų. 

Metodika. Tyrimo tipas - kiekybinį momentinį analitinis tyrimas. Jame naudota anoniminė apklausa, 

sudaryta specialiai šiam tyrimui, kurią 101 tyrimo dalyvis užpildė nuo 2019 m. liepos iki 2019 m. 

lapkričio mėn. Dalyvių amžius nuo 18 iki 65 metų. Tyrimo duomenų statistinei analizei buvo naudojama 

programą IBM SPSS Statistics 20.0 programa.  

Rezultatai. Prastesni mitybos ir gyvensenos įpročiai nustatyti tarp vyrų nei tarp moterų, taip pat daugiau 

sveikatos sutrikimų rasta tarp vyrų nei tarp moterų bei tarp vyresnio amžiaus asmenų. Širdies ir 

kraujagyslių sistemos sutrikimai susiję su pilno grūdo produktų, gaiviųjų gėrimų vartojimu bei mažesniu 

vandens suvartojimu, o metaboliniai sutrikimai susiję su jūros gėrybių, kiaušinių, nepilno grūdo dalių 

produktų bei vandens ir gaiviųjų gėrimų vartojimo dažniu.  

Išvados Vyrų ir moterų mityba labiausiai skiriasi jūros gėrybių, nepilno grūdo dalių miltinių produktų 

vandens ir alkoholio suvartojimu. Moterų mityba palankesnė sveikatai, didesnė dalis jų vartoja 

pakankamai vandens, o didesnė vyrų dalis dažniau vartoja alkoholį, nepilno grūdo dalių produktus ir 

jūros gėrybes. 

2. Reikšmingai didesnė vyrų dalis turi padidėjusį cholesterolį (24,2 proc.) ir serga cukriniu diabetu (9,1 

proc.), tačiau daugiau moterų jaučia šąlančias galūnes (35,3 proc.). Apie pusę  tyrimo dalyvių yra jautę 



maudimą širdies srityje bei galūnių tirpimus, tačiau nebuvo patyrusių insulto ar infarkto, tik lengvesnių 

staigių kraujotakos sutrikimų (13,9 proc.). 

3. Rastas ryšys tarp didesnio gaiviųjų gėrimų vartojimo ir padidėjusios gliukozės koncentracijos,  

jaučiamu širdies maudimu/ skausmu, galūnių šalimu, o mažesnis vandens suvartojimas su širdies ritmo 

sutrikimais. Padidėjusi gliukozės koncentracija taip pat susijusi su didesniu nepilno grūdo dalių produktų 

ir kiaušinių  vartojimu, o pilno grūdo dalių produktų vartojimas susijęs su maudimu širdies srityje bei 

galūnių šalimu. 

Raktiniai žodžiai: ŠKS, mityba. 
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Cardiovascular disease accounts for more than 4 million deaths in Europe each year [6]. The main reasons 

for their occurrence are improper nutrition and lifestyle and harmful habits. 

Aim of the study – to find out nutritional tendancies and cardiovascular diseases of people aged 18 – 65 

years. 

Objectives 

1. To find out the eating habits of the respondents and to identify the dominant food groups in the 

diet. 

2. To find out respondents‘ cardiovascular diseases and disorders. 

3. To identify a possible link between eating habits and cardiovascular disease. 

Methods. Research type - quantitative observational instantaneous analysis. Anonimous questionnaire 

made specifacally for this reasearch was used and it was completed by  101 study participants aged 18 – 

65 years from July 2019 to November 2019. IBM SPSS Statistics 20.0 program was used for the 

statistical analysis of study results. 

Results. Poorer eating and lifestyle habits are found among men than among women, as well as more 

health problems. More health problems were found among older participants. Cardiovascular disorders 

are associated  consumption of whole grain products, soft drinks and reduced water consumption. 

Metabolic disorders were associated with the frequency of seafood, eggs, non whole grain consumption, 

as well as , water and soft drinks consumption. 

Conclusions  

1. The diet of men and women differ in the consumption of seafood, non whole grain flour products, 

water and alcohol. Women’s nutrition is more conducive to health,  greater number of them consume 

enough water and more men consume higher amounts of  alcohol, whole grains and seafood. 

2. A significantly higher proportion of men have elevated cholesterol (24.2%) and have diabetes (9.1%), 

but more women appear to have cold limbs (35.3%). About half of the  participants have experienced 



chest pain, numbness of the limbs, but none of them experienced  stroke or heart attack, only mild sudden 

circulatory disorders (13.9%). 

3. An association has been found between increased consumption of soft drinks and increased glucose 

levels, chest pain, limb coldness. Also, between lower water intake and cardiac arrhythmias. Elevated 

glucose levels were associated with increased consumption of non whole grain products and eggs, and  

increased consumption of whole-grain products was found to be associated with chest pain and limb 

frostbite. 

Key words: cardiovascular, nutrition 
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SANTRUMPOS  
 

• PSO (angl. WHO) – Pasaulio sveikatos organizacija. 

• ŠKS – Širdies ir kraujagyslių sistema 

• CD – cukrinis diabetas 

• LNL – lėtinės neinfekcinės ligos 

• DASH dieta – angl. Dietary Approaches to Stop Hypertension dieta 

• MTL – mažo tankio lipoproteinai 

• DTL – didelio tankio lipoproteinai 

  



SĄVOKOS 
 

Širdies ir kraujagyslių sistema – širdis, kraujagyslės, kraujas, limfa, limfinės kraujagyslės ir liaukos 

sudarančios organizmo sistemą, kuria cirkuliuoja kraujas ir limfa [1]. 

Mirtingumas – „kurios nors teritorijos (žemyno, šalies, regiono, miesto, rajono) gyventojų arba 

uždaros bendruomenės žmonių mirties atvejų dažnumo statistinis rodiklis“. [2] 

Stresas – emocinis, fizinis ar cheminis faktorius, kuris sukelia fizinę arba psichologinę įtampą ir 

galimai sukelia ligas [3] 

Žalingi įpročiai – sveikatai kenksminga pasikartojanti elgsena, dažnai susijusi su priklausomybę 

keliančių medžiagų vartojimu. 

  



ĮVADAS 
 

Oksfordo žodynas apibūdina širdies ir kraujagyslių sistemą (ŠKS) kaip sistemą, susidedančią iš 

širdies, kraujagyslių, kraujo, limfos ir limfinių kraujagyslių ir liaukų, kuria kūnu cirkuliuoja kraujas ir 

limfa [1]. Šios sistemos ar jos dalies ligos vadinamos širdies ir kraujagyslių ligomis. Šios širdį ir 

kraujagysles paveikiančios ligos yra atsakingos už 31% visų pasaulio mirčių 2015 metais bei yra 

laikomos dažniausia mirties priežastimi pasaulyje, iš jų 85 proc. yra miokardo infarktas ir insultas [4].  

Išeminė širdies liga ir insultas yra pirmoji ir  antroji dažniausios mirties priežastys pasaulyje (16 ir 11 

proc. visų mirčių) [5]. Širdies ir kraujagyslių ligos sukelia daugiau nei 4 milijonus mirčių Europoje 

kasmet [6]. 2016 tyrimo duomenis padidėjusį kraujo spaudimą 70 šalių turi net 79,1 proc. visų 20 m. ir 

vyresnių asmenų [7]. Širdies ir kraujagyslių ligų ir sutrikimu priežastimi dažniausiai būna nesveika 

gyvensena. Pasak PSO, fizinis pasyvumas, tabako ir alkoholio vartojimas bei nesveika mityba didelis 

sočiųjų riebalų bei druskų vartojimas, per mažas vaisių ir daržovių vartojimas, alkoholio, gaiviųjų gėrimų 

su cukrumi vartojimas  sukelia apie 90 proc. visų insulto atvejų.  Be to, šie bei kiti gyvensenos faktoriai 

turi įtakos kitų sveikatai pavojingų būklių, tokių kaip nuturimas, per didelė cholesterolio koncentracija 

kraujyje, hipertenzija  ir padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, kurios dar labiau didina ŠKS ligų riziką bei 

skatina jau atsiradusių širdies ir kraujagyslių ligų vystymąsi ir komplikacijas [8].  

Lietuvos gyventojų mitybos tyrimai rodo, kad daugelio gyventojų mitybą sudaro pernelyg daug 

riebalų gausaus maisto, paprastųjų angliavandenių ir nepakankamai vaisių bei daržovių, jūros gėrybių. 

2014 m. duomenimis trečdalis lietuvių vaisius ir daržoves valgo tik 1 – 2 kartus per savaitę, mityboje 

trūksta maistinių skaidulų svarbių vitaminų ir mineralų, bet 40,3 proc. visų apklaustųjų mano, kad jų 

mityba tinkama [9]. Netinkama ir pernelyg kaloringa mityba sukelia viršsvorį, jo Lietuvoje turi daugiau 

nei 40 proc. visų gyventojų tai vienas didžiausių skaičių Europoje. Šie bei kiti žalingi gyvensenos 

faktoriai lemia širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą. Lietuvoje mirtingumas nuo išeminės širdies ligos 

yra kiek daugiau nei 4 kartus didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis [11]. Beveik pusė visų vyrų (47,8 

proc.) ir beveik 2/3 visų moterų (64,4 proc.) Lietuvoje miršta nuo ŠKS ligų [12], o Europoje 

pirmaujame mirčių dėl išėminės širdies ligos (700/ 100 000 gyventojų) [13]  todėl itin svarbu žinoti 

Lietuvos gyventojų gyvensenos bei mitybos įpročius ir jų poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai ir 

ŠKS ligų atsiradimui ir vystymuisi. Ne mažiau svarbus yra sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo 

siekiant informuoti asmenis apie jų netinkamą mitybą, žalingus įpročius ir jų ryšį su širdies ir 

kraujagyslių sistemos ligomis, nes tyrimai rodo, kad tinkamas šeimos gydytojo įsitraukimas ir 

palaikymas gali pagelbėti paciento ligos kontrolei [14]. 



Darbo aktualumas ir mokslinis naujumas. Kiek mums žinoma, nėra daug tyrimų analizuojančių 

Lietuvių mitybos, kartu su kitais gyvensenos faktoriais (miegas, stresas, žalingi įpročiai) ryšį su širdies 

ir kraujagyslių sistemą bei ŠKS sutrikimų turinčių asmenų elgsena jų sveikatos atžvilgiu (gydytojų 

mitybos rekomendacijų laikymasis, papildomų, ne medikamentinių priemonių vartojimas), tai 

reikalinga išsiaiškinti tam, kad suvokti kokiose srityse labiausiai reikalingos intervencijos siekiant 

sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų sergamumą ir pagerinti jau esančių sutrikimų kontrolę.  

Tyrimo reikšmė. Tyrimo metu nustatyta, kad skiriasi vyrų ir moterų bei skirtingų amžiaus grupių 

mityba, be to, vyrai mažiau linkę laikytis iš gydytojų gautų rekomendacijų mitybos klausimais bei 

didesnė dalis jų itin retai stebi savo kraujo spaudimą, nors didesnei vyrų nei moterų daliai kraujo 

spaudimas yra padidėjęs. 

Asmeninis autorės indėlis. Autorė atliko visas baigiamojo darbo tyrimo bei aprašymo dalis. 

  



DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Darbo tikslas – Išsiaiškinti kaip maitinasi ir kokių širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų turi 18 – 65 

metų asmenys. 

Uždaviniai 

1. Išsiaiškinti vyrų ir moterų mitybos įpročius ir nustatyti mityboje dominuojančias maisto grupes 

bei produktus. 

2. Išsiaiškinti vyrų ir moterų diagnozuotas širdies ir kraujagyslių sistemos ligas ir sutrikimus. 

3. Nustatyti galimą ryšį tarp mitybos įpročių ir širdies ir kraujagyslių ligų. 

 

 

  



1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Gyvensenos įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos ligoms  

1.1.1. Stresas ir širdies ir kraujagyslių sistemos ligos 

“Sveikata tai pilnos fizinės, protinės ir socialinės gerovės būsena, ne tik ligų ar negalios nebūvimas” 

taip 1948 metais sveikatą apibūdino vienas iš Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) įkūrėjų Dr. 

Andrija Štampar. Šis apibrėžimas, įrašytas į PSO Konstituciją išliko nepakitęs iki šiol [15], tačiau kartu 

su leidiniu “Health for all” (“Sveikata visiems”- autorės pastaba) pateiktas ir naujas sveikatos 

apibrėžimas. Tai, verčiant ne pažodžiui, yra “gebėjimas gyventi socialiai ir ekonomiškai produktyvų 

gyvenimą” [16]. Otavos chartijoje, iš pirmosios tarptautinės sveikatos stiprinimo konferencijos, vykusios 

Kanadoje, Otavoje 1986 metais, teigiama, kad sveikata kuriama kasdienio gyvenimo bei aplinkos, 

kurioje žmonės gyvena, myli, dirba ir žaidžia kontekste [17]. Nepaisant apibrėžimų skirtumų, jų reikšmė 

ta pati, o optimaliai sveikatai palaikyti ir produktyviam gyvenimui gyventi svarbu sveika gyvensena, kuri 

susideda iš kelių pagrindinių komponentų tokių kaip: sveika mityba, fizinis aktyvumas, žalingų įpročių 

vengimas ir streso kontrolė. 

Su darbu susijęs stresas bei ilgos darbo valandos, yra siejamas su padidėjusia išeminės širdies 

ligos rizika [18]. Karasek darbo krūvio modelis aiškina, kad psichologiškai sunkus darbas kartu su maža 

individualia krūvio kontrole sukelia fizinę įtampa, kuri padidina širdies ligų riziką [19]. Tyrimai rodo, 

kad su įmonės darbuotojų kiekio mažinimu susijęs stresas gali padidinti mirtingumą nuo ŠKS net 5.1 

karto, keturių metų periode po darbuotojų kiekio mažinimo, lyginant su įmonių, kurios nemažino etatų 

skaičiaus, darbuotojų ŠKS mirtingumo rizika [20]. Stresas siejamas ir su metabolinio sindromo 

atsiradimu. Jis nustatomas pacientams, turintiems bent tris iš penkių simptomų: visceralinis, arba kitaip 

centrinis, nutukimas, padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje nevalgius, padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs 

trigliceridų kiekis kraujyje, mažas didelio tankio lipoproteinų (DTL) kiekis. Padidėjęs darbo krūvis ir 

įtampą galimai padidina fibrinogeno, kuris indikuoja ženklią širdies smūgio riziką [21],  lygį kraujyje 

[22]. Tyrimai rodo, kad su darbu susijęs stresas ŠKS riziką padidina apie 40 proc. [23].  Per didelis darbo 

krūvis ir įtampa darbe taip pat didina II – ojo tipo diabeto riziką, nes stresas sumažina ląstelių jautrumą 

insulinui. Ši padidėjusi diabeto rizika labiausiai pastebima žemesnės socio – ekonominės klasės 

atstovams [24], o neigiamas streso darbe poveikis širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatai ir padidėjusi 

ŠKS ligų rizika pastebima tarp visų socio – ekonominių grupių atstovams, vyrams bei moterims, 

nepaisant amžiaus skirtumų [25]. Stresas darbe neretai yra padidėjusio kraujo spaudimo priežastimi [26]. 



Normalus kraujo spaudimas turėtų būti kiek mažesnis nei 120/80 mm/Hg. Prieš diagnozuojant 

hipertenziją dažnai pacientams nustatomas nežymiai padidėjęs kraujo spaudimas. Tokia būklė vadinama 

prehipertenzija ir yra nustatoma pacientams, kurių sistolinis kraujo spaudimas yra 120-139 mm/Hg 

ir/arba diastolinis kraujo spaudimas yra virš 90 mm/Hg.  Hipertenzija diagnozuojama kai sistolinis kraujo 

spaudimas yra aukštesnis nei 140 mm/Hg ir/ arba diastolinis kraujo spaudimas yra 80-89 mm/Hg [27]. 

2017 metais atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 15 tūkst. žmonių parodė, kad tik 38,7 proc. 

tyrimo dalyvių turėto normalų kraujo spaudimą, o net 32,2 proc. turėjo kraujo spaudimą, priskiriamą 

prehipertenzijai bei 29 proc. dalyvių turėjo hipertenzijai priskiriamą kraujo spaudimą. [28].  Streso 

sukeliama hipertenzija  padidina kitų ŠKS ligų riziką, o pacientams jau sergantiems ŠKS ligomis, lėtinis 

stresas siejamas su prastesnėmis sveikatos prognozėmis [29], pavyzdžiui, vainikinių arterijų liga 

sergantiems pacientams patyrus dideli psichologinį stresą, net 30 – 70 proc. padidėja rizika patirti 

miokardo infarktą [30]. Stresas, tiek staigus tiek lėtinis, kuris dažniausiai patiriamas darbe, gali padidinti 

riziką susirgti bei mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Be to, patiriama psichologinė įtampą gali 

pabloginti ir socialinę sveikatą, kuri itin glaudžiai siejasi su psichologine, o vėliau ir fizine - vienatvė ir 

socialinė izoliacija gali net 50 proc. padidinti ŠKS riziką [31], o potrauminio streso sutrikimas (angl. post 

traumatic stress disorder (PTSD) gali net 53% padidinti kardiologinių įvykių bei su širdimi susijusių 

mirčių riziką [32]. Įtampa ir lėtinis stresas darbe bei asmeniniame gyvenime gali sukelti ir depresiją, kuri 

siejama su padidėjusiu širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimu. Vienas iš penkių pacientų su išemine širdies 

liga ar širdies nepakankamumu serga depresija, toks sergamumas yra bent 3 kartus didesnis nei 

bendrosios populiacijos [33]. Ištyrus asmenis patyrusius insultą beveik trečdaliui buvo diagnozuota 

depresija [34]. Dar blogiau tai, kad depresija sergantys išeminės širdies ligos bei širdies nepakankamumo 

pacientai dažniau turi įvairių fizinių apribojimų, prastesnę gyvenimo kokybę [35] bei didesnę riziką, kad 

širdies įvykis pasikartos [47]. Pavyzdžiui, pacientams sergantiems ūmių koronariniu sindromu 

(tromboze) ir depresija, rizika patirti ūmių širdies sutrikimų yra net dvigubai didesnė nei nesergančių 

depresija [35].  Miokardo infarkto rizika gali būti net dvigubai didesnė asmenims, kurie serga ar kada 

nors sirgo depresija, arba turi depresinių simptomų [38.] Depresija sergantys pacientai taip pat mažiau 

linkę laikytis ŠKS ligas mažinančių gyvensenos įpročių, tokių kaip fizinis aktyvumas, širdies ir 

kraujagyslių ligoms gydyti skirtų vaistų vartojimas ir žalingų įpročių vengimas [39, 40] Yra tyrimų, 

rodančių stiprius priežastingumo ryšius tarp depresijos, socialinio palaikymo trūkumo, socialinės 

izoliacijos ir koronarinės širdies ligos priežasčių ir diagnozių. Šie veiksniai galimai turi panašų neigiamą 

poveikį ŠKS sveikatai kaip rūkymas, cholesterolio kiekio padidėjimas bei aukštas kraujo spaudimas [36], 

todėl vertinant fizinę sveikatą bei siekiant suprasti jos pablogėjimo priežastis labai svarbu vertinti ir 

psichologinę pacientų sveikatos būklę. Dėl daugybės įrodymų, siejančių depresiją su prastomis sveikatos 



prognozėmis po įvairių rūšių trombozės, Amerikos širdies asociacija (angl. American Heart Association) 

2014 metais pateikė rekomendaciją įtraukti depresiją kaip rizikos faktorių ūmų koronarinį sindromą 

išgyvenusiems pacientams [37].  

1.1.2. Žalingi įpročiai ir širdies ir kraujagyslių sistemos ligos 

Neretai  didelis patiriamas stresas būna susijęs su žalingais įpročiais. Žalingi įpročiai yra viena 

pagrindinių lėtinių neifekcinių ligų priežasčių. Minint žalingus įpročius dažniausiai kalbama apie rūkymą 

bei nesaikingą alkoholio vartojimą.  Pasak Ligų kontrolės ir prevencijos centro (angl. Centers for Disease 

Contron and Prevention) 9 iš 10 plaučių vėžio [41] bei 8 iš 10 obstrukcinės plaučių ligos mirčių atvejų 

yra sukelti rūkymo [42]. Rūkymas gali padidinti šlapimo takų, inkstų, kepenų, kraujo, stemplės, kasos, 

skrandžio ir gaubtinės bei tiesiosios žarnų vėžio rizikas [43]. Rūkymo sukeliamos ligos atsakingos už 12 

proc. visų darbingo amžiaus žmonų mirčių pasaulyje. Tai itin pastebima Europoje ir Amerikoje, dėl 

plačiai paplitusio tabako vartojimo. Rytų Europoje tabako rūkymas itin paplitęs, todėl yra manoma, kad 

net 10 proc. visų su sveikatos priežiūra susijusių išlaidų (angl. total health expenditure (THE)) yra dėl 

rūkymo [44]. 2014 metų statistikos duomenimis, Lietuvoje net 34 proc. visų vyrų ir apie 9 proc. moterų, 

vyresnių nei 15 metų rūko [45]. Rūkymo priežasčių gali būti labai daug, pastebima, kad labiau 

išsivysčiusiose šalyse prastesnę psichologinę sveikatą turintys asmenys rūko dažniau, pavyzdžiui, 

didesnis rūkančiųjų paplitimas pastebimas tarp šizofrenija ir depresija sergančių asmenų, lyginant su 

bendrąją populiacija, galimai todėl kad rūkymas gali būti vienas iš šių ligų rizikos faktorių. Didžiojoje 

Britanijoje net iki 31 proc. ir 45 proc. asmenų sergančių depresija ir šizofrenija, atitinkamai, rūko [46] 

nors bendrojoje populiacijoje rūkančių procentas tesiekia 15 proc. [48], todėl dėmesys psichologinei 

sveikatai ir tinkama streso kontrolė yra itin svarbu širdies ir kraujagyslių sistemos ligoms, nes ne tik 

savaime yra rizikos faktorius, bet prasta psichologinė sveikata lemia ir žalingų įpročių atsiradimą.    

Kitas plačiai vartojamas, legalus narkotikas, kuris dėl nesaikingo vartojimo neretai tampa 

žalingu įpročiu yra alkoholis. Alkoholio sukeliama žala sveikatai yra bene dažniausia su gyvensena 

susijusi ligų priežastis pasaulyje sukelianti  apie 3,3 mln. mirčių. Net apie 5,9 proc. visų pasaulio mirčių 

priskiriamos alkoholio vartojimui. [49]. 2016 metais  mirties ir negalios paveiktų gyvenimo metų rizikos 

veiksnių sąraše alkoholis buvo septintoje vietoje. Tai labiausiai pastebima 15 – 49 metų tarpe. Nepaisant 

to, alkoholio vartojimas yra daugelio kultūrų dalis, o jo vartojimas neretai priimamas kaip socialinė 

norma. Amerikoje atliktas tyrimas parodė, kad net 57 proc. jaunų suaugusiųjų vartojo alkoholį bent kartą 

per pastarąjį mėnesį. Iš jų net 4,9 proc. paauglių ir 38,4 proc. jaunų suaugusiųjų vartojo alkoholį dideliais 

kiekiais (angl. binge drinking) (t. y. 4 gėrimai moterims ir 5 gėrimai vyrams) bent vieną dieną per mėnesį, 



o 1 ir 10 proc. paauglių ir jaunų suaugusiųjų, atitinkamai, 5 ir daugiau dienų per mėnesį [51]. Alkoholis 

neigiamai veikia kepenis, sukeldamas kepenų cirozę, fibrozę ir alkoholinį hepatitą. Kepenų ligos 

išsivysto apie  20-30 proc. asmenų vartojančių alkoholį [52]. Alkoholis padidina depresijos, nerimo 

hiperglikemijos, širdies nepakankamumo, tam tikrų rūšių vėžio rizikas [53]. Yra tyrimų, rodančių, kad 

nedidelis alkoholio vartojimas galimai apsaugo nuo širdies smūgio [54], tačiau saugus alkoholio kiekis, 

nekenkiantis sveikatai, yra 0 g per savaitę, nes nepaisant apsauginio poveikio prieš širdies smūgį ir 

diabetą moterims, alkoholio sukeliama vėžio rizika yra gerokai nusverianti naudą [55]. Yra tiesioginis 

ryšys tarp alkoholio suvartojimo ir krūties vėžio moterims [56], rizika padidėja apie 10 proc. su kiekvienu 

10 g  alkoholio vartojant jį kasdien [57]. Alkoholis padidina ir gerklės, stemplės, ryklės, burnos vėžio 

rizikas, taip pat kepenų vėžio bei kitų ligų rizikas. Alkoholis labiau neigiamai paveikia moteris, tračiau 

padidina ir įvairių vėžinių susirgimų riziką vyrams [58]. Mažesnis alkoholio vartojimas siejamas ir su 

ilgesne gyvenimo trukme - sumažinus alkoholio suvartojimą nuo 196 g iki 100 g per savaitę vyrams nuo 

40 metų vidutinė gyvenimo trukmė gali prailgėti 1 – 2 metais [59]. Žinant šią informaciją galima atkreipti 

dėmesį į tai kiek žalingi įpročiai galimai prisidėjo prie pacientų ŠKS sveikatos suprastėjimo ir imtis 

priemonių siekiant jų atsikratyti. 

1.1.3. Darbas naktimis ir širdies ir kraujagyslių sistemos ligos 

 Dažnai pamirštamas sveikos gyvensenos komponentas yra miegas. Kokybiškas miegas palaiko 

normalią smegenų funkciją, leidžia ilsėtis ir gyti kūnui , atsistatyti širdžiai ir kraujagyslėms [60]. Miego 

efektyvumas, gylis bei trukmė lemia endokrininių hormonų, tokių kaip leptinas ir insulinas pokyčius, 

kurie susiję su apetitu bei gliukozės metabolizmu ir gali turėti įtakos nutukimo, ŠKS ligų bei diabeto 

atsiradimui. Tiek per ilga, tiek per trumpa miego trukmė gali turėti neigiamą poveikį širdies ir 

kraujagyslių sistemos sveikatai. Maždaug 6 – 8 valandų miego trukmė suaugusiesiems siejama su 

mažiausia mirčių nuo ŠKS ligų rizika. Tiems, kurie miega daugiau nei 6 valandas per naktį ir papildomai 

miega dienos metu, galimai padidina ŠKS įvykių ir mirčių nuo jų riziką.  Be to, dažnas miegas dienos 

metu gali būti ir suprastėjusios kardiovaskularinės sveikatos indikatorius [61]. 

Specialybių tokių kaip gydytojai ir seselės policijos pareigūnai, ugniagesiai - gelbėtojai, apsaugos 

darbuotojai, karininkai ir pan. atstovams pamaininis darbo grafikas bei darbas naktimis dažniausiai yra 

neišvengiamas ir nakties miegas pakeičiamas tiek fiziškai, tiek psichologiškai sunkiu darbu. Darbas 

pamainomis kai dirbama dienomis ir naktimis sutrikdo natūralų miego ir budrumo ciklą ir įtakoja 

trumpesnę miego trukmę, pervargimą [62, 63], neigiamai veikia medžiagų apykaitą, didina uždegiminių 

procesų, aterosklerozės, dislipidemijos ir cukrinio diabeto (CD) riziką [64].  Neigiamas darbo 



pamainomis poveikis sveikatai galimai atsiranda dėl ženkliai sumažėjusios miego trukmės labiau nei dėl 

pačio darbo pobūdžio. Po darbo naktinėje pamainoje vidutinė miego trukmė gali būti 5 val. 51 min.[65], 

labiausiai rekomenduojama paros miego trukmė yra apie 7 val. [61]. Taip pat, darbuotojai, dirbantys 

pamainomis, dažniau būna fiziškai pasyvūs, daugiau rūko, turi viršsvorio bei prastesnius mitybos 

įpročius, lyginant su tais, kurie nedirba pamainomis [66]. Visi šie faktoriai didina lėtinių neinfekcinių 

ligų, įskaitant ir ŠKS ligas, riziką [67]. Pamainomis dirbantys darbuotojai, turi net 24 proc. didesnę riziką 

patirti įvairius širdies ir kraujagyslių sutrikimus [68]. Meta analizės, kurioje bendras dalyvių skaičius 

buvo 362 591 asmenys, rezultatai rodo, kad pamaininis darbas siejamas su 26 proc. išeminės širdies ligos 

sergamumo padidėjimu ir apie 20 proc. išeminės širdies ligos ir kitų ŠKS ligų mirtingumu. Įdomu tai, 

kad neigiamas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai pastebimas tik po pirmųjų 5 pamaininio darbo 

metų ir kiekvienas papildomas penkių metų pamaininio darbo periodas 7,1 proc. didina ŠKS ligų riziką 

[69]. Tyrimai rodo ir dozės – atsako ryšį tarp darbo pamainomis bei vėžinių susirgimų. Nustatyta, kad 

kiekvienas penkerių metų darbo pamainomis laikotarpis 11 proc. padidina riziką susirgti gaubtinės žarnos 

vėžių [70], be to teigiama, kad kiekvienos papildomos 500 naktinių pamainų 13 proc. padidina krūties 

vėžio riziką [71]. Ištyrus dirbančias seseles nustatyta 51 proc. padidėjusi rizika susirgti išemine širdies 

liga po 6 ir daugiau metų išdirbtų kintančiu darbo grafiku su naktinėmis pamainomis.  ŠKS ligų rizika 

reikšmingai sumažėjo tyrimo dalyvėms nustojus dirbti naktimis ir ilgesnis laiko periodas be naktinio 

darbo buvo susijęs su didesniu ŠKS ligų rizikos sumažėjimu [74], todėl tiriant širdies ir kraujagyslių ligų 

atsiradimo veiksnius svarbu įvertinti ar tiriamieji/ pacientai dirbo arba dirba naktimis, nes tai gali turėti 

didelę įtaką jų sveikatai ir kitiems gyvensenos veiksniams, pavyzdžiui, mitybai [114]. 

1.2. Sveikatai palanki mityba 

Mityba seniai laikoma bene pagrindiniu širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą sąlygojančiu 

veiksniu. Tiek mityba apskritai, tiek su mitybą susiję sveikatos rodikliai tokie kaip KMI, cholesterolio ir 

gliukozės kiekis kraujyje, kraujo spaudimas, sudaro 5 iš 7 pagrindinių širdies ir kraujagyslių sveikatą bei 

ŠKS riziką nusakančių veiksnių, kurie buvo pasiūlyti Amerikos Širdies Asociacijos (angl. American 

Heart Association [75]. Pasak PSO sveika mityba yra tokia, kuri apsaugo nuo visų maistinių medžiagų 

trūkumo ir lėtinių neinfekcinių ligų (LNL), tokių kaip cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių sistemos 

ligos bei vėžys [76]. Tinkamoje mityboje energijos, gaunamos su maistu (kalorijų) kiekis turėtų būti 

lygus išeikvojamai energijai, tam, kad palaikyti neutralų energijos balansą ir optimalų kūno svorį. Pagal 

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro įsakymo (ĮS1) rekomendacijas baltymai turėtų 

sudaryti 10 – 20 proc., angliavandeniai 45 – 60 proc. (iš jų paprastųjų angliavandenių – cukrų ne daugiau 



nei 10 proc.), o riebalai 25 – 35 proc. dienos kalorijų kiekio [77]. Šių makro elementų poreikis gali kisti 

priklausomai nuo amžiaus, lyties, fizinio aktyvumo, sveikatos būklės bei kitų faktorių. Subalansuotame 

mitybos racione turėtų vyrauti vaisiai ir daržovės, kurie turėtų sudaryti bent penkias porcijas (apie 400 

g.) per dieną, neskaitant daug krakmolo turinčių daržovių tokių kaip bulvės [78]. Mityboje taip pat turėtų 

būti gausu pilno grūdo produktų: grūdų košės, pilno grūdo duona ir pan. Kalbant apie paprastuosius 

angliavandenius, mono- ir disacharidus, įprastai rekomenduojama jų vengti. Didžiausias paprastųjų 

anglavandenių šaltinis nėra saldūs vaisiai, tai pridėtinis cukrus saldumynuose, t.y.: šokoladai, saldainiai, 

sausainiai ir gaivieji gėrimai [79]. Riebalų kiekio maiste rekomendacijos taip pat dažnai patikslinamos, 

rekomenduojant atsisakyti perdirbto riebaus maisto, kuriame gausu trans bei sočiųjų riebalų rūgščių, 

kurios neigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą [80].  

Ketvirtajame Europos vėžio prevencijos leidinyje (ang. 4th European Code against Cancer) 

teigiama, kad sveika, vėžio riziką mažinanti, mityba turėtų susidaryti iš kuo mažesnio kiekio mėsos ypač 

perdirbtų mėsos produktų [92]. Didelis mėsos vartojimas taip pat yra siejamas su padidėjusia Širdies ir 

kraujagyslių ligų rizika [93], bet poveikis sveikatai priklauso ir nuo mėsos rūšies. Išskiriamos trys 

pagrindinės mėsos grupės: raudona, balta ir perdirbta mėsa. Raudona mėsa tai jautiena, kiauliena, ėriena, 

arklių, ožkų mėsa. Balta mėsa laikoma paukštiena – vištiena, kalakutiena. O perdirbti mėsos produktai 

dažniausiai yra raudonos mėsos gaminiai, kurie yra vytinti, sūdyti, rūkyti bei kitaip apdoroti. Tokie mėsos 

produktai įprastai turi itin didelį kiekį riebalų (pvz.: į-vairios dešros) [94]. Todėl perdirbti raudonos 

mėsos produktai didina mažo tankio lipoproteinų koncentraciją, galimai sukelia insulino rezistenciją, 

hipertenziją, II – ojo tipo cukrinį diabetą. Net vienos porcijos raudonos mėsos gaminių suvartojimas per 

dieną gali padidinti bendrąjį mirtingumą  ir širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką 15 proc., o mirties 

nuo vėžio riziką – 8 proc. Sumažinus raudonos mėsos suvartojimą viena porciją per dieną ir pakeistus ją 

žuvimi galimas net 17 proc. sumažinimas mirties rizikos 8 metų periode. [110].  

Kalbant apie augalinės kilmės maistą po vitaminų ir mineralų, svarbiausia yra maistinės 

skaidulos. Tai sudėtiniai angliavandeniai ir ligninas, kurie nėra veikiami žmogaus kūne esančių fermentų, 

todėl nesuvirškinami ir nepasisavinami [96]. Maistinės skaidulos skirstomos į tirpstančias ir 

netirpstančias vandenyje, priklausomai nuo jų tirpumo karštame vandenyje, gebėjimo sulaikyti savyje 

vandenį bei tąsumo [97]. Pirmajai grupei priklauso valgoma augalo dalis, kuri nėra suvirškinama, tačiau 

pilnai ar bent dalinai fermentuojasi dėl žarnyne esančių bakterijų, antrajai, netirpiųjų skaidulų, grupei 

priklauso skaidulos, kurios pro žarnyną pereiną nepakitusios [96]. Netirpiosios maistinės skaidulos 

padidina išmatų tūri, tuo palengvindamos maisto judėjimą bei pasišalinimą iš kūno. Tokio tipo skaidulų 

gausu pilno grūdo produktuose, riešutuose, sėklose bei vaisiuose ir daržovėse. Žarnyne fermentuojamos 



tirpiosios maistinės skaidulos skyla iki trumpos grandinės riebiųjų rūgščių ir turi prebiotinių savybių bei 

gali būti naudojamos kaip energijos šaltinis. Trumposios grandinės riebiosios rūgštys, tokios kaip 

propiono rūgštis, sumažina cholesterolio sintezę kepenyse, taip padėdamos sumažinti cholesterolio kiekį 

kraujyje bei pagerindamos druskų ir vandens įsisavinimą pro žarnyno ląsteles [98]. Tirpiųjų maistinių 

skaidulų gausu daržovėse, tokiose kaip: brokoliai, morkos, vaisiuose: kriaušės, bananai, kruopose: 

avižos, kviečiai. Vyrams nuo 19 iki 50 metų rekomenduojama bent 38 g maistinių skaidulų per dieną, 

tokio paties amžiaus moterims 25 g. Nuo 51 metų amžiaus rekomenduojama 31 g ir 21 g maistinių 

skaidulų per dieną vyrams ir moterims, atitinkamai .  Nėra nustatytos maistinių skaidulų vartojimo ribos, 

nes jų tolerancija skiriasi, tačiau itin didelis maistinių skaidulų kiekis gali sukelti pilvo pūtimą ir panašius 

nemalonius pojūčius.  Maitinės skaidulos padeda išvengti lėtinių ligų tokių kaip: diabetas, metabolinis 

sindromas, ŠKS ligos, nutukimas, žarnyno vėžys ir dirgliosios žarnos sindromas [95]. Tyrimuose su 

gyvūnais sojų pupelėse esančios maistinės skaidulos padėjo išvengti aterosklerozės triušiams [100]. 

Panašiai veikia ir greipfrutuose esantis pektinas [101] bei žuvų taukai kartu su avižų sėlenomis [102, 

103].  Eksperimentiniuose tyrimuose su žmonėmis – 3 g tirpiųjų skaidulų per keturias savaites 

reikšmingai sumažino bendrąjį cholesterolį ir mažo tankio lipoproteinų kiekį, lyginant su kontroline 

grupe [104].  Skaidulos padeda normalizuoti insulino reakciją į angliavandenius, sumažiną bendrąjį 

cholesterolio kiekį kraujyje bei mažo tankio lipoproteinų kiekį. 

1.2.2. Širdies ir kraujagyslių sistemai palanki mityba 

 Kalbant apie širdies sveikatai palankią mitybą neretai minima Viduržemio jūros dieta . Šioje 

dietoje naudojama itin mažai raudonos mėsos, tokios kaip kiauliena, jautiena ar ėriena. Mažai vartojama, 

arba nevartojama visai, perdirbtų mėsos produktų bei pilno riebumo pieno produktų. Pieno produktai 

daugiausia vartojami fermentuoti, pavyzdžiui, sūris, jogurtas, kefyras. Tokioje mityboje gausu riebalų, 

tačiau jie susideda iš “gerųjų” riebalų, tai nesočiosios riebalų rūgštys, kurios būtinos sveikatai. 

Pagrindiniai šių riebalų rūgščių šaltiniai yra alyvuogių aliejus, riešutai bei įvairūs grūdai. Nors šioje 

dietoje ypač ribojama mėsa, joje pagrindinis baltymų šaltinis yra žuvis ir kiti jūros produktai. Nedidelis 

alkoholio, būtent raudono vyno, kiekis priskiriamas kaip Viduržemio jūros dietos dalis [81]. Vyne yra 

keletas priešuždegiminių savybių turinčių polifenolių, kaip resveratrolis, hidroksitirozolis, oleokantalas 

ir tirozolis [82], tačiau naujausiose Viduržemio jūros dietos rekomendacijose alkoholio vartojimas 

nerekomenduojamas [81]., nes, kaip minėta ankstesniame skyriuje, alkoholio žala sveikatai nusveria jo 

naudą. Viduržemio jūros dieta atitinka daugelį bendrųjų sveikos mitybos rekomendacijų ir ji, dėl itin 

mažo rekomenduojamo mėsos vartojimo, primena sveiką vegetarišką mitybą. 



 Lyginant Viduržemio jūros dietą, kartu su vegetariška mityba, pastebima, kad abi turi teigiamą 

poveikį svorio kontrolei ir nutukimo prevencijai, tačiau vegetariška mityba pastebimai naudingesnė 

reguliuoti mažo tankio lipoproteinų ir cholesterolio koncentracijai kraujyje [83]. Vegetariška mityba nuo 

Viduržemio jūros dietos bei kitų mitybos strategijų skiriasi tuo, kad joje visai nėra mėsos. Ji gali būti 

kelių tipų, tačiau dažniausias yra lakto-ovo vegetariškos mitybos tipas, kuriame nėra mėsos ir žuvies, 

tačiau vartojami kiaušiniai ir pieno produktai. Pesko-vegetariška mityba apima žuvies ir kitų jūros 

produktų vartojimą, o besimaitinantys veganiškai atsisako visų gyvulinės kilmės produktų, įskaitant 

kiaušinius ir pieno produktus ar net medų [84]. Pagrindinė vegetariškos ir Viduržemio jūros mitybos 

strategijų nauda sveikatai siejama su dideliu daržovių, vaisių ir grūdų kiekiu [105] bei minimaliu mėsos 

vartojimu arba jos atsisakymu. Mėsa, ypač raudona bei perdirbti mėsos produktai yra siejami su 

gaubtinės ir tiesiosios žarnos, plaučių ir nosiaryklės vėžiu [86] taip pat ir padidėjusia širdies ir 

kraujagyslių ligų rizika [87], todėl vegetariška mityba palankesnė ŠKS. Įprastai vegetariška mityba, 

lyginant su visavalgiška, gausesnė maistinių skaidulų, polifenolių, magnio, vitamino C,  E ir K, turi 

mažiau cholesterolio, sočiųjų riebalų rūgščių, tačiau gali turėti ir mažiau vitamino B12 ir D bei kalcio ir 

cinko. [88]. Ypač naudingi kardiovaskularinei sveikatai yra ankštiniai. Didesnis ankštinių suvartojimas 

(virš 86 g per dieną, lyginant su mažiau nei 86 g per mėnesį), galimai sumažina miokardo infarkto riziką 

net iki 38% [106]. Ankštiniuose yra fitocheminių medžiagų, kurios padeda sumažinti kraujo spaudimą, 

MTL bei bendrąjį cholesterolį ir trigliceridų kiekį [107]. Ankštiniai dažnai naudojami kaip pakaitalai 

mėsai ir kitiems gyvuliniams produktams bei augaliniams produktams, kurie įprastai turėtų aukšta 

glikeminį indeksą (pvz.: įvairūs makaronai). Vaisiuose ir daržovėse esantys polifenoliai, antioksidantai, 

tokie kaip vitaminai C ir E, galimai apsaugo kraujagyslių sieneles nuo lipidoksidacijos  bei mažina kraujo 

spaudimą. Net 3 - 4 porcijos (375 -  500 g per dieną) gali būti tokios pat naudingos sveikatai kaip 

rekomenduojama norma (5 porcijos) [105] .  Vegetarai apie 8-15 proc mažiau serga vėžiu, ir apie 25 

proc. mažiau serga išemine širdies liga, lyginant su visavalgiais [108].  Nepaisant pasirinktos mitybos 

strategijos, rekomenduojama gyvulinius produktus (mėsą, žuvį) riboti iki 3-4 porcijų per savaitę [89], 

tačiau didesnis kiaušinių vartojimas, net iki 2 kiaušinių per dieną turi papildomos naudos sveikatai. Juose 

gausu vitamino A ir D, B12, jodo ir biotino, seleno [90], o viename kiaušinyje yra net 6,5 g baltymų [91]. 

Kita vertus, kiaušinio trynys turi apie 5,8 g riebalų, o cholesterolio kiekis apie 225 mg, todėl anksčiau 

kiaušiniai laikyti žalingais ŠKS sveikatai, kaip didinantys cholesterolio kiekį kraujyje, tačiau vėliau 

detalesni tyrimai tai paneigia [91].  

 Apibendrinant, širdies ir kraujagyslių sistemos sveikata susideda iš daugelio gyvensenos faktorių, 

kurie visi tarpusavyje susiję – nuo patiriamos streso, žalingų įpročių, poilsio rėžimo iki skirtingų mitybos 



strategijų ir jų variacijų. Tinkama mityba, kurioje vyrauja pilnos grūdo dalių produktai, daržovės ir vaisiai 

yra bene tinkamiausia ŠKS sveikatai palaikyti, o su ja ne mažiau svarbu tinkamas poilsis, žalingų įpročių 

vengimas ir streso kontrolė. 

 

 

 

 



2. TYRIMO METODIKA 

 

Tyrimo rūšis – kiekybinis momentinis analitinis tyrimas. 

Tyrimo organizavimas. Baigiamojo darbo tyrimas pradėtas vykdyti gavus Bioetikos komiteto 

leidimą (1 priedas). Mokslinio darbo tyrimas atliktas nuo 2019 metų liepos iki 2019 metų lapkričio 

mėnesio. Tyrimo  apklausa vyko pakvietus respondentus užpildyti anoniminę anketą internetu. Prieš 

atsakydami į tyrimo klausimus, tyrimo dalyviai buvo supažindinti su tyrimo tikslu, tyrėjais bei 

anonimiškumu ir tyrime surinktos informacijos naudojimu. Atsakydami į tyrimo klausimus dalyviai 

sutiko dėl surinktos informacijos naudojimo magistro baigiamajame darbe. Anoniminę tyrimo anketą 

internetu užpildė 106 žmonės. 5 anketos buvo atmestos dėl pateiktos nepilnos informacijos arba 

neatitikimo tyrimo kriterijų. 101 anketa atitiko kriterijus ir buvo naudojamos tyrimo analizei. 

Tiriamasis kontingentas. Tyrime dalyvavo 68 moterys ir 33 vyrai, sudarantys 67,3% ir 32,7 % 

visų tyrimo dalyvių, atitinkamai (žr. 3.1. lentelė).  Tyrimo dalyvių amžius svyruoja nuo 18 metų iki 65 

metų. Didžioji dauguma tyrimo dalyvių (n=47) – 46,5 proc. nurodė esantys 18 - 25 metų amžiaus bei 26 

– 35 metų amžiaus. Pastarieji sudarė 28,7 proc. apklaustųjų (n=29). Ketvirtadalis tyrime dalyvavusiųjų 

turi vidurinį išsilavinimą (n=26; 25,7%), keturi asmenys įgiję specialųjį vidurinį (profesinį) išsilavinimą 

(4,0 %), likę 71 (70,3 %) turintys aukštąjį išsilavinimą. Iš jų 12, 41 ir 18 su aukštuoju koleginiu (11,9 

%), aukštuoju universitetiniu (40,6 %)  ir II – III – ios pakopos universitetinio išsilavinimo (17,8 %), 

atitinkamai.  

3.1 lentelė. Tyrimo dalyviai 

Parametras 
Moterys Vyrai Viso: 

n 
proc. 

n 
proc. n proc. 

Tyrimo dalyviai 68 67,3 33 32,7 101 100 

Amžius 

18 – 25 34 50 13 39,4 47 46,5 

26 – 35 17 25,0 12 36,4 29 28,7 

36 – 45 7 10,3 4 12,1 11 10,9 

46 – 55 6 8,8 1 3,0 7 6,9 

56 – 65 4 5,9 3 9,1 7 6,9 

Išsilavinimas 

Vidurinis 13 19,1 13 39,4 26 25,7 

Specialusis vidurinis 2 2,9 2 6,1 4 4,0 

Aukštasis koleginis 8 11,8 4 12,1 12 11,9 

Aukštasis universitetinis 31 45,6 10 30,3 41 40,6 

Universitetinis II – III – 

osios pakopos 
14 

20,6 
4 

12,1 18 17,8 



 

Tyrimo imtis ir imties sudarymo metodas. Tyrimo imtis sudaryta atsitiktinai, imtis nėra 

reprezentatyvi. 

Tyrimo instrumentai. Tyrime naudota anketa lietuvių kalba. Anketa sudaryta iš 55 klausimų (2 

priedas). Anketoje daugiausia uždari klausimai, kuriuose galima pasirinkti vieną arba kelis atsakymo 

variantus be galimybės įrašyti savo atsakymo variantą. Kartu su uždarais klausimais tyrimo anketoje yra 

keletas atvirų klausimų, kuriuose tyrimo dalyviai įrašo savo atsakymo variantą. Šie klausimai skirti 

išsiaiškinti apklaustųjų širdies ir kraujagyslių sistemos ligų istoriją bei žinias gautas iš gydytojų arba kitų 

sveikatos specialistų, skirtų ŠKS būklės gerinimui bei sutrikimų prevencijai. Tyrime naudotos anketos 

klausimai apie daržovių suvartojimą buvo suskirstyti spalvomis tam, kad galimai pagerinti respondentų 

galimybes atsiminti jų vartotus produktus [109], taip pat nurodyti porcijų dydžiai, su nuorodomis į Maisto 

Produktų ir Patiekalų Porcijų Nuotraukų Atlasas [10]. Tyrimo anketos klausimai gali būti suskirstyti į 

šias kategorijas: 

1) Socialiniai-demografiniai veiksniai. Apklausoje rinkti duomenys apie lytį, amžių ir išsilavinimą.  

2) Patiriamas stresas ir miego įpročiai. Apklausoje naudoti klausimai nustatyti kokio dydžio stresą 

tiriamieji patiria kasdieniame gyvenime ir ar jų patiriamas stresas pastaruoju metu skiriasi nuo 

patiriamo įprastai bei klausimai apie darbą naktimis.  

3) Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. Tyrime naudoti klausimai nustatyti dalyvių širdies ir 

kraujagyslių sistemos ligų ir sutrikimų istoriją, jaučiamus ŠKS sutrikimų simptomu bei 

išsiaiškinti ar pacientai atsižvelgią į gydytojų suteiktą informaciją apie mitybą. 

4) Biocheminiai kraujo rodikliai. Klausimais apie biocheminius kraujo rodiklius siekiama 

išsiaiškinti ar tiriamieji žino savo paskutinių tyrimų rezultatus bei tyrimo dalyvių bendrąją 

sveikatos būklę, remiantis biocheminių rodiklių atitikimu normoms. 

5) Mitybos įpročiai bei vartojamos maisto grupės. Plačiausia klausimų grupė skirta nustatyti kaip 

maitinasi tyrimo dalyviai: kokias maisto grupes renkasi savo mitybos racione bei kokiu dažnumu 

jas vartoja.  

Duomenų analizės metodai. Tyrime surinkti duomenys iš internetinės svetainės „Apklausa.lt“ 

buvo perkelti į duomenų analizei skirtą programą „IBM SPSS Statistics 20.0“. Tyrimo duomenys apie 

klausimus, kuriuose apklaustieji atsakė žodžiu buvo perkoduoti naudojant automatinio perkodavimo 

(angl. automatic recode) funkciją. Ši funkcija buvo panaudota klausime „ar žinote koks yra jūsų 

cholesterolio kiekis kraujyje?“ neatsakiusieji į klausimą arba atsakę „nežinau“ buvo priskirti 1 grupei, 



atsakę „normalus“ priskirti 2 grupei, o turintieji padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje priskirti 3 grupei. 

Perkoduoti buvo ir klausimų apie maisto produktų suvartojimą duomenys. Naudojant funkciją 

„perkoduoti į skirtingus kintamuosius“ (angl. recode into different variables) buvo sugrupuoti atsakymai 

pagal maisto produkto suvartojimo dažnumą. Tie, kurie atsakė į klausimus „niekada/ rečiau nei kartą per 

mėnesį“ ir „ 1 – 3 porcijos per mėnesį buvo priskirti 1 grupei, nuo 1 porcijos per savaitę iki 6 ir daugiau 

porcijų per savaitę maisto produkto suvartojantys asmenys priskirti 2 grupei, o tie, kurie vartojo tam 

tikrus maisto produktus nuo 1 iki 6 ir daugiau porcijų priskirti 3 grupei. Tuomet taikant funkciją 

„compute variables“ buvo susumuoti duomenys pagal maisto grupes, pavyzdžiui, mėsos gaminiai, jūros 

gėrybės, alkoholis ir kt. bei nustatytas šių maisto grupių suvartojimo vidurkis. Atsižvelgus į kiekvienos 

maisto grupės suvartojimo kiekį respondentai buvo suskirstyti į 3 grupes kiekvienai maisto grupei pagal 

tos grupės produktų vartojimo dažnumą „Retai/niekada“, „vidutiniškai dažnai“, „dažnai/nuolat“. 

Statistiniam reikšmingumui tarp grupių nustatyti buvo naudota „crosstabs“ funkcija bei pasirinktas 

„Pearson's chi-squared test“  metodas  (χ²)  Analizuoti skirtumai tarp lyčių bei  amžiaus grupių ir mitybos 

tendencijų, gyvensenos faktorių, širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatos ir elgsenos sveikatos atžvilgiu. 

Statistiškai reikšmingais laikyti duomenys, kurių p<0,05, stiprus ryšys laikytas kai p<0,001. 

Tyrimo etika. 2019 m. birželio mėn. buvo kreiptasi į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos 

centrą leidimui vykdyti tyrimą, jam buvo pateiktas popierinis baigiamojo darbo anketos variantas. 

Bioetikos centras įvertino baigiamojo magistro darbo tyrimą ir jo anketą atitinkančius etikos normas ir 

suteikė leidimą vykdyti tyrimą. Bioetikos suteikto pritarimo Nr. BEC-GM(M)-159. 

 

 

  



3. REZULTATAI 
 

3.1. Respondentų charakteristika, sveikatos elgsena ir žalingi įpročiai 

 

Viso tyrime dalyvavo 101 asmuo, iš kurių 68 buvo moterys, o 33 vyrai. Pirmiausia buvo 

analizuoti gyvensenos ir kūno kompozicijos klausimai bei jų skirtumai tarp lyčių. Lyginat kūno masės 

indeksus (KMI) buvo gauti stipriai statistiškai reikšmingi lyčių skirtumai (p<0,001) (žr. 3.1.1 lentelė). 

Didžioji dauguma moterų – 64, 7 proc. (n=44) nurodė esančios normalaus, rekomenduojamo KMI nuo 

18,5 iki 24,9, tačiau 5,9 proc. (n=4) yra per mažo kūno svorio, o 8,8 proc. (n=6) ir 4,4 proc. (n=3), 

atitinkamai,  turi viršsvorio ir yra nutukusios. Tik 16,2 proc. (n=11) apklaustų moterų nežinojo savo KMI, 

kai tuo tarpu ženkliai didesnė vyrų dalis, net 42,4 proc.  (n=14) atsakė nežinantys arba nenorintys 

atskleisti savo kūno masės indekso. Tik vienas vyras buvo per mažo svorio, jis sudarė 3 proc. apklaustųjų 

vyrų. Normalų KMI nurodė turintys 21,2 proc. (n=7) vyrų , o 12,2 proc. atsakė turintys KMI didesnį nei 

30 kg/m2.   

3.1.1 lentelė. KMI ir žalingi gyvensenos faktoriai tarp vyrų ir moterų 

Parametras 
Viso Vyrai Moterys p χ² 

n proc. n proc. n proc. 

<0,001 19,427 KMI 

(kg/m2) 

<18,5  5 5,0 1 3,0 4 5,9 

18,5 – 24,9 51 50,5 7 21,2 44 64,7 

25 – 29,9 13 12,9 7 21,2 6 8,8 

>30 7 6,9 4 12,2 3 4,4 

Nežinau, 

nenoriu atsakyti 
25 24,8 14 

42,4 
11 

16,2 

Rūkymas 

Rūkau šiuo 

metu 
23 22,8 13 

39,4 
10 

14,7 

0,011 8,934 
Rūkydavau 

anksčiau 
34 33,7 11 

33,3 
23 

33,8 

Niekada 

nerūkiau 
44 43,6 9 

27,3 
35 

51,5 

Darbas 

naktimis 

Dirbu dabar 12 11,9 8 24,2 4 5,9 

<0,001 19,416 

Dirbau 

anksčiau 
29 28,7 12 36,4 17 25,0 

Niekada 

nedirbau 

naktimis 
60 59,4 13 39,4 47 69,1 

 Statistinis ryšys (p<0,05) buvo rastas ir tarp lyties bei rūkymo. Rūkančios moterys sudarė tik 14,7 

proc. visų apklaustųjų (n=10), rūkantys vyrai sudarė 39,4 proc. (n=13) visų apklaustų vyrų. Daugiau nei 

pusė apklaustų moterų (51,5 proc.; n=35) niekada nerūkė, tačiau taip pat atsakė kone dvigubai mažesnis 



procentas vyrų – 27,3 (n=9). Beveik vienoda dalis vyrų ir moterų nurodė rūkę anksčiau, tačiau 

neberūkantys šiuo metu, 33,3 proc. (n=11) ir 33,8 proc, (n=23) atitinkamai. Taip pat didesnė apklaustų 

vyrų dalis šiuo metu dirba naktinį darbą arba dirbo anksčiau. Šiuo metu naktimis dirba 24,2 proc. (n=8) 

vyrų ir 5,9 proc. moterų (n=4), p<0,001. Dižioji dauguma – 69,1 proc. moterų (n=47) niekada nedirbo 

naktimis. 

3.1.2 lentelė KMI ir žalingi gyvensenos faktoriai tarp amžiaus grupių 

Parametras 
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

p χ² 
n % n % n % n % n % 

KMI 

<18,5 2 4,3 2 6,9 1 9,1 0 0,0 0 0,0 

0,050 26,332 

18,5 – 24,9 29 61,7 15 51,7 5 45,5 1 14,3 1 14,3 

25 – 29,9 3 6,4 5 17,2 2 18,2 2 28,5 1 14,3 

>30 2 4,3 1 3,4 0 0,0 1 14,3 3 42,9 
Nežinau, 

nenoriu 

atsakyti 
11 23,4 6 20,7 3 27,2 3 42,9 2 28,5 

Rūkymas 

Rūkau šiuo 

metu 
8 17,0 11 37,9 2 18,2 2 28,6 0 0,0 

0,009 20,512 
Rūkydavau 

anksčiau 
13 27,7 6 20,7 7 63,6 2 28,6 6 85,7 

Niekada 

nerūkiau 
26 55,3 12 41,4 2 18,2 3 42,8 1 14,3 

Darbas 

naktimis 

Dirbu dabar 5 10,6 4 13,8 3 27,2 0 0,0 0 0,0 

0,559 10,655 

Dirbau 

anksčiau 
14 29,8 6 20,7 4 36,4 1 14,3 4 57,1 

Niekada 

nedirbau 

naktimis 
28 59,6 19 65,5 4 36,4 6 85,7 3 42,9 

  Lyginant kūno masės indekso bei darbo naktimis atsakymus skirtingose amžiaus grupėse nebuvo 

reikšmingų skirtumų (3.1.2 lentelė), tačiau reikšmingai skiriasi (p<0,05) skirtingų amžiaus grupių 

rūkymo įpročiai. Net 85,7 proc. (n=6) vyriausios amžiaus grupės asmenų rūkydavo anksčiau. Šiuo metu 

daugiausia rūkančių 26 – 35 metų grupėje (37,9 proc., n=11), o daugiausiai niekada nerūkiusių 

jauniausioje amžiaus grupėje nuo 18 iki 25 m (55,3 proc., n=26).  Reikšmingai skyrėsi ir šiuo metu 

jaučiamas streso lygis (žr. 3.1.4 lentelė). Streso nejaučiantys nurodė 28,6 proc. (n=2) ir 27,3 proc. (n=3) 

56 – 65 ir 36 – 45 metų tiriamieji. Tose pačiose amžiaus grupėse 14,3 proc. ir 42,8 bei 54,5 proc. ir 9,1 

proc. apklaustųjų atitinkamai jaučia vidutinio dydžio ir didelį stresą. Streso nejaučia tik 2,1 proc. (n=1) 

jauniausios amžiaus grupės dalyvių, bet 59,6 proc. jų jaučia vidutinio dydžio stresą (n=28), šie streso 

lygio skirtumai tarp amžiaus grupių yra statistiškai reikšmingi (p<0,05), tačiau lyginant lyčių patiriamą 

streso lygį statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo (žr. 3.1.3 lenetelė). 

 



 

3.1.3 lentelė.  Vyrų ir moterų streso lygis 

Parametras 
Viso Vyrai Moterys 

p χ² 
n proc. n proc. n proc. 

Stresas/ 

įtampa 

šiuo metu 

Nejaučiu streso 9 8,9 4 12,1 5 7,4 

0,302 3,645 

Jaučiu nedidelį 

stresą 
29 28,7 9 27,2 20 29,4 

Jaučiu vidutinio 

dydžio stresą 
44 43,6 11 33,3 33 48,5 

Jaučiu didelį 

stresą, įtampą 
19 18,8 9 27,3 10 14,7 

Streso 

lygio 

skirtumas 

2 savaičių 

periode 

Didesnis nei 

įprastai 
41 40,6 11 33,3 30 44,1 

0,647 1,655 

Mažesnis nei 

įprastai 
11 10,9 3 9,1 8 11,8 

Panašus kaip 

įprastai 
46 45,5 18 54,5 28 41,2 

Negaliu 

atsakyti 
3 3,0 1 3 2 2,9 

  

3.1.4 lentelė. Amžiaus grupių streso lygis 

Parametras 
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

p χ² 
n % n % n % n % n % 

Stresas/ 

įtampa 

šiuo metu 

Nejaučiu streso 1 2,1 3 10,4 3 27,3 0 0,0 2 28,6 

0,007 27,272 

Jaučiu nedidelį 

stresą 
11 23,4 12 41,4 1 9,1 4 57,1 1 14,3 

Jaučiu 

vidutinio 

dydžio stresą 
28 59,6 7 24,1 6 54,5 2 28,6 1 14,3 

Jaučiu didelį 

stresą, įtampą 
7 14,9 7 24,1 1 9,1 1 14,3 3 42,8 

Streso 

lygio 

skirtumas 

2 savaičių 

periode 

Didesnis nei 

įprastai 
22 46,8 9 31,0 5 45,5 3 42,9 2 28,6 

0,542 10,844 

Mažesnis nei 

įprastai 
5 10,6 5 17,2 1 9,1 0 0,0 0 0,0 

Panašus kaip 

įprastai 
20 42,6 14 48,3 4 36,3 4 57,1 4 57,1 

Negaliu 

atsakyti 
0 0,0 1 3,4 1 9,1 0 0,0 1 14,3 

 Dauguma tyrimo dalyvių nurodė esantys visavalgiai – 86,1 proc. (n=87), 5,9 proc. vegetarai 

(n=6), 4 proc. pesketarai (n=4) ir 2 proc. veganai (n=2) dar 2 asmenys (2 proc.) nepriskyrė savęs nė vienai 

nurodytai mitybos grupei, mitybos tipas nesiskyrė nei tarp lyties nei tarp amžiaus grupių. Nerasta 

reikšmingų skirtumų ir tarp respondentų nuomonės apie jų mitybos atitikimą Sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijoms (žr. 3.1.5 ir 3.1.6 lenteles). Statistiškai reikšmingi skirtumai rasti tarp 



skirtingų lyčių ir mitybos rekomendacijų gautų iš gydytojų laikymosi (p<0,05) (3.1.5 lentelė), bet ne tarp 

amžiaus grupių (3.1.6 lentelė).  

3.1.5 lentelė. Vyrų ir moterų mityba 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Viso Vyrai Moterys 
p χ² 

n proc. n proc. n proc. 

Mitybos tipas 

Visavalgiška 87 86,1 30 90,9 57 83,8 

0,703 2,179 

Vegetariška 6 5,9 2 6,1 4 5,9 

Pesketariška 4 4,0 1 3,0 3 4,4 

Veganiška 2 2,0 0 0 2 2,9 

Kita 2 2,0 0 0 2 2,9 

Mitybos 

atitikimas LR 

Sveikatos 

Apsaugos 

Ministerijos 

rekomendacijas 

Taip 24 23,8 8 24,2 16 23,5 

0,474 2,505 

Ne 15 14,9 7 21,2 8 11,8 

Iš dalies 60 59,4 18 54,5 42 61,8 

Kita 2 2,0 0 0 2 2,9 

 

3.1.6 lentelė. Amžiaus grupių mityba 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 
p χ² 

n % n % n % n % n % 

Mitybos tipas 

Visavalgiška 37 78,7 
2

8 
96,6 10 90,9 7 100 5 71,4 

0,526 14,984 
Vegetariška 4 8,5 0 0 1 9,1 0 0 1 14,3 

Pesketariška 3 6,4  1 3,4 0 0 0 0 0 0 

Veganiška 2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kita 1 2,1 0 0 0 0 0 0 1 14,3 

Mitybos 

atitikimas LR 

Sveikatos 

Apsaugos 

Ministerijos 

rekomendacijas 

Taip 12 25,5 6 20,7 3 27,3 1 14,3 2 28,7 

0,216 15,477 
Ne 7 14,9 6 20,7 1 9,1 0 0 1 14,3 

Iš dalies 28 59,6 
1

7 
58,6 7 63,6 5 71,4 3 42,9 

Kita 0 0 0 0 0 0 1 14,3 1 14,3 

 Tyrimo dalyviai buvo paklausti apie rekomendacijų gautų iš gydytojų mitybos ir gyvensenos 

klausimais laikymąsi (1 pav.), rezultatai parodė, kad 16,2 proc. moterų laikosi gautų rekomendacijų 

(n=11), tuo tarpu tik 9,1 proc. vyrų laikosi (n=3), o net 33,3 proc. visai nesilaiko gautų rekomendacijų 

(n=11), tokių moterų tik 10,3 proc. (n=7) (p=0,028; χ²=10,904). 

 



 

1 pav. Procentinė gydytojų rekomendacijų laikymosi dalis lyčių atžvilgiu, p=0,028; χ² = 10,904 

 Skirtumų amžiaus atžvilgiu rasta ir kitose su sveikata susijusiose elgsenose. Stiprus statistinis 

reikšmingumas rastas kraujo spaudimo matavimo skirtume amžiaus grupėse (p<0,001) (žr. 3.1.8 lentelė). 

Dažniausiai kraujo spaudimą matuoja 56 – 65 metų amžiaus asmenys, iš jų 28,6 matuoja kraujo spaudimą 

kelis kartus per savaitę ir 28,6 proc. matuoja kartą per savaitę (n=2; n=2). Rečiausiai kraujo spaudimą 

matuoja 18 – 25 ir 26 – 35 metų asmenys, 49,0 proc. (n=23) ir 48,4 proc. (n=14) jų atitinkamai matuoja 

kraujo spaudimą tik kartą – du per metus, o 17,0 proc. (n=8) ir 24,1 proc. (n=7), atitinkamai, nematuoja 

kraujo spaudimo niekada. Reikšmingai skyrėsi maisto papildų ir arbatų skirtų ŠKS stiprinimui vartojimas 

amžiaus grupėse (p<0,05). Nė vienas 26 – 35 ir 46 – 55 amžiaus grupių asmenų nevartoja minėtų arbatų, 

jas vartoja tik 56 – 65 metų asmenys (14,3 proc.; n=1), o 71,4 proc. 18 – 25 metų asmenų vartoja kitokių 

paskirčių arbatas (n=5). Net 42,9 proc. vyriausios grupės asmenų (n=3) vartoja maisto papildus skirtus 

širdies ir kraujagyslių sistemai. Visai papildų nenaudoja virš 70 proc. 18 – 25, 26 – 35 ir 46 - 55 amžiaus 

grupių atstovų, o daugiausia papildų, kaip ir specialių arbatų naudoja vyriausieji tyrimo dalyviai (42,9 

proc. n=3). Reikšmingų skirtumų nei tarp papildų ir arbatų vartojimo nei gydytojų rekomendacijų 

laikymosi ar dalyvavimo specialiose ligų prevencijos programose tarp vyrų ir moterų nerasta. 
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3.1.7 lentelė. Sveikatos elgsena tarp vyrų ir moterų 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Viso Vyrai Moterys 
p χ² 

n proc. n proc. n proc. 

Dalyvavimas 

spec. 

sveikatinimo 

programose 

Taip 7 6,9 2 6,1 5 7,4 
0,810 0,058 

Ne 94 93,1 31 93.9 63 92,6 

Maisto papildai 

ŠKS 

Naudoja 9 8,9 2 6,1 7 10,3 

0,504 1,369 
Nenaudoja 72 71,3 26 78,8 46 67,6 
Naudoja 

kitokius 

papildus 
20 19,8 5 15,2 15 22,1 

Arbatos ŠKS 

stiprinimui 

Taip 1 1 0 0 1 1,5 

0,663 0,823 
Ne 93 92,1 30 90,9 63 92,6 

Kitos 

paskirties 

arbatos 
7 6,9 3 9,1 4 5,9 

Kraujo 

spaudimo 

matavimas 

Kasdien 1 1 0 0 1 1,5 

0,293 7,306 

Kelis kartus 

per savaitę 
2 2 0 0 2 2,9 

Kartą per 

savaitę 
7 6,9 3 9,1 4 5,9 

Kelis kartus 

per mėnesį 
8 7,9 3 9,1 5 7,4 

Rečiau nei 

kartą per 

mėnesį 
19 18,8 2 6,1 17 25 

Kartą – du per 

metus 
44 43,6 17 51,5 27 39,7 

Niekada 20 19 8 24,2 12 17,6 

 

  



3.1.8 lentelė. Sveikatos elgsena tarp amžiaus grupių 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 
p χ² 

n % n % n % n % n % 

 

Gautų 

rekomendacijų 

laikymasis 

Neatsakė 22 46,8 16 55,2 5 45,5 3 42,9 4 57,1 

0,205 20,347 

Taip 8 17,0 2 6,9 2 18,2 0 0 2 28,6 

Ne 9 19,1 7 24,1 1 9,1 0 0 1 14,2 

Laikausi iš 

dalies 
5 10,5 4 13,8 3 27,3 4 57,1 0 0 

Laikiausi, 

bet 

nebesilaikau 

3 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dalyvavimas 

spec. 

sveikatinimo 

programose 

Taip 1 2,1 2 6,9 2 18,2 2 28,6 0 0 

0,051 9,443 
Ne 46 97,9 27 93,1 9 81,8 5 71,4 7 100 

Maisto 

papildai ŠKS 

Naudoja 2 4,3 1 3,4 1 9,1 2 28,6 3 42,9 

0,021 17,971 
Nenaudoja 35 74,5 21 72,4 7 63,6 5 71,4 4 57,1 

Naudoja 

kitokius 

papildus 

10 21,3 7 24,1 3 27,3 0 0 0 0 

Arbatos ŠKS 

stiprinimui 

Taip 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,3 

0,021 18,085 
Ne 42 89,4 29 100 10 90,9 7 100 5 71,4 

Kitos 

paskirties 

arbatos 

5 71,4 0 0 1 9,1 0 0 1 14,3 

Kraujo 

spaudimo 

matavimas 

Kasdien 0 0,0 0 
0,0 

0 
0,0 1 14,3 0 0,0 

<0,001 57,988 

Kelis kartus 

per savaitę 
0 0,0 0 

0,0 
0 

0,0 0 0,0 2 28,6 

Kartą per 

savaitę 
4 8,5 0 

0,0 
0 

0,0 1 14,3 2 28,6 

Kelis kartus 

per mėnesį 
4 8,5 1 

3,4 
1 

9,1 1 14,3 1 14,3 

Rečiau nei 

kartą per 

mėnesį 
8 17,0 7 

24,1 

2 

18,2 2 28,6 0 0,0 

Kartą – du 

per metus 
23 49,0 14 

48,4 
4 

36,4 2 28,6 1 14,3 

Niekada 8 17,0 7 24,1 4 36,4 0 0,0 1 14,3 

 

3.2. Tiriamųjų mitybos įpročiai 

 Toliau buvo analizuojamas maisto grupių vartojimo dažnis tarp vyrų ir moterų bei skirtingų 

amžiaus grupių (3.2.1 lentelė). Statistiškai reikšmingai skyrėsi alkoholio vartojimas tarp vyrų ir moterų 

(p<0,05). Vertinant bendrai, 70,3 proc. (n=71) tyrimo dalyvių alkoholinių gėrimų nevartoja arba vartoja 

juos retai, 18,8 proc. (n=19) vartoja alkoholį vidutiniškai dažnai, o 10,9 proc. (n=11) vartoja jį itin dažnai, 

kone kasdien. Vyrai dažniau vartoja alkoholį nei moterys - 24,3 proc. visų vyrų alkoholį vartoja 



vidutiniškai dažnai, o 21,2 proc. dažnai arba kasdien (n=7). Didžioji dauguma moterų – 77,9 proc. (n=53) 

moterų alkoholį vartoja retai, vidutiniškai dažnai jį vartoja 16,2 proc. (n=11) ir tik 5,9 proc. vartoja dažnai 

(n=4). Lyginant kitus maisto produktus bei gėrimus pastebima, kad moterys daugiau vartoja sveikatai 

palankių produktų – vaisių, daržovių ir mažiau baltų miltinių produktų, gaiviųjų gėrimų. Iš visų tyrime 

dalyvavusių moterų baltų miltų produktus ir baltus ryžius „dažnai/ nuolat“ vartoja tik 27,9 proc. moterų 

(n=19), vyrų net 51,5 proc. (n=17) (p<0,05). Didžioji dauguma moterų vandens ir arbatų suvartojimas 

patenka į didžiausią grupę – 91,2 proc. (n=62), o vyrų tik 69,7 proc. (n=23) (p<0,05). Statistiškai 

reikšmingi amžiaus skirtumai (p<0,05; χ²=20,142) maisto produktu vartojimo dažnume matomi tik 

kiaušinių vartojime (3.2.2 lentelė). 

3.2.1 lentelė. Vyrų ir moterų maisto grupių vartojimo dažnis 

Maisto 

grupė 

Vartojimo 

dažnumas 

Viso Vyrai Moterys 
p χ² 

n proc. n proc. n proc. 

Mėsa ir jos 

produktai 

Retai/ niekada 66 65,5 22 66,7 44 64,7 

0,140 3,935 
Vidutiniškai 

dažnai 
31 30,7 8 

24,2 
23 

33,8 

Dažnai/ nuolat 4 4,0 3 9,1 1 1,5 

Jūros 

gėrybės 

Retai/ niekada 78 77,2 21 63,6 57 83,8 

0,025 7,397 
Vidutiniškai 

dažnai 
18 17,8 8 

24,2 
10 

14,7 

Dažnai/ nuolat 5 5,0 4 12,2 1 1,5 

Kiaušiniai 

Retai/ niekada 22 21,8 9 27,3 13 19,1 

0,166 3,591 
Vidutiniškai 

dažnai 
73 72,3 24 

72,7 
49 

72,1 

Dažnai/ nuolat 6 5,9 0 0 6 8,8 

Pieno 

produktai 

Retai/ niekada 36 35,6 10 30,3 26 38,2 

0,688 0,748 
Vidutiniškai 

dažnai 
18 17,8 7 

21,2 
11 

16,2 

Dažnai/ nuolat 47 46,5 16 48,5 31 45,6 

Daržovės 

Retai/ niekada 18 17,8 7 21,2 11 16,2 

0,754 0,565 
Vidutiniškai 

dažnai 
45 44,6 15 

45,5 
30 

44,1 

Dažnai/ nuolat 38 37,6 11 33,3 27 39,7 

Vaisiai, 

uogos 

Retai/ niekada 16 15,8 7 21,2 9 13,2 

0,500 1,385 
Vidutiniškai 

dažnai 
55 54,5 18 

54,5 
37 

54,4 

Dažnai/ nuolat 30 29,7 8 24,2 22 32,4 

Pilno grūdo 

produktai 

Retai/ niekada 20 19,8 6 18,2 14 20,6 

0,906 0,198 
Vidutiniškai 

dažnai 
25 24,8 9 

27,3 
16 

23,5 

Dažnai/ nuolat 56 55,4 18 54,5 38 55,9 

Retai/ niekada 33 32,7 5 15,2 28 41,2 0,017 8,112 



Balti miltai, 

ryžiai 

Vidutiniškai 

dažnai 
32 31,7 11 

33,3 
21 

30,9 

Dažnai/ nuolat 36 35,6 17 51,5 19 27,9 

Saldumynai 

Retai/ niekada 32 31,7 10 30,3 22 32,4 

0,904 0,201 
Vidutiniškai 

dažnai 
52 51,5 18 

54,5 
34 

50,0 

Dažnai/ nuolat 17 16,8 5 15,2 12 17,6 

Vanduo, 

arbatos 

Retai/ niekada 3 3,0 2 6,1 1 1,5 

0,021 7,718 
Vidutiniškai 

dažnai 
13 12,9 8 

24,2 
5 

7,4 

Dažnai/ nuolat 85 84,1 23 69,7 62 91,2 

Gaivieji 

gėrimai 

Retai/ niekada 44 43,6 10 30,3 34 50,0 

0,109 4,430 
Vidutiniškai 

dažnai 
29 28,7 10 

30,3 
19 

27,9 

Dažnai/ nuolat 28 27,7 13 39,4 15 22,1 

Alkoholis 

Retai/ niekada 71 70,3 18 54,5 53 77,9 

0,026 7,292 
Vidutiniškai 

dažnai 
19 18,8 8 

24,3 
11 

16,2 

Dažnai/ kasdien 11 10,9 7 21,2 4 5,9 

 

 

3.2.2 lentelė. Maisto grupių vartojimo dažnis skirtingose amžiaus grupėse 

Maisto 

grupė 

Vartojimo 

dažnumas 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 
p χ² 

n % n % n % n % n % 

Mėsa ir jos 

produktai 

Retai/ niekada 28 59,6 23 79,3 7 63,6 5 71,4 3 42,9 

0,480 7,537 
Vidutiniškai 

dažnai 
17 36,2 6 20,7 3 27,3 2 28,6 3 42,9 

Dažnai/ nuolat 2 4,3 0 0 1 9,1 0 0 1 14,2 

Jūros 

gėrybės 

Retai/ niekada 37 78,7 22 75,9 8 72,7 6 85,7 5 71,4 

0,891 3,605 
Vidutiniškai 

dažnai 
7 14,9 6 20,7 3 27,3 1 14,3 1 14,3 

Dažnai/ nuolat 3 6,4 1 3,4 0 0 0 0 1 14,3 

Kiaušiniai 

Retai/ niekada 16 34,0 4 13,8 0 0 1 14,3 1 14,3 

0,010 20,142 
Vidutiniškai 

dažnai 
29 61,7 25 86,2 8 72,7 5 71,4 6 85,7 

Dažnai/ nuolat 2 4,3 0 0 3 27,3 1 14,3 0 0 

Pieno 

produktai 

Retai/ niekada 23 48,9 10 34,5 1 9,1 1 14,3 1 14,3 

0,221 10,667 
Vidutiniškai 

dažnai 
6 12,8 6 20,7 3 27,3 1 14,3 2 28,6 

Dažnai/ nuolat 18 38,3 13 44,8 7 63,6 4 71,4 4 57,1 

Daržovės 

Retai/ niekada 9 19,1 6 20,7 2 18,2 1 14,2 0 0 

0,283 9,752 
Vidutiniškai 

dažnai 
20 42,6 14 48,3 7 63,6 3 42,9 1 14,3 

Dažnai/ nuolat 18 38,3 9 31,0 2 18,2 3 42,9 6 85,7 

Vaisiai, 

uogos 

Retai/ niekada 9 19,1 5 17,2 2 18,1 0 0 0 0 

0,760 4,980 Vidutiniškai 

dažnai 
24 51,1 18 62,1 5 45,5 4 57,1 4 57,1 



Dažnai/ nuolat 14 29,8 6 20,7 4 36,4 3 42,9 3 42,9 

Pilno grūdo 

produktai 

Retai/ niekada 7 14,9 8 27,6 3 27,3 1 14,3 1 14,3 

0,608 6,348 
Vidutiniškai 

dažnai 
16 34,0 5 17,2 1 9,1 2 28,6 1 14,3 

Dažnai/ nuolat 24 51,1 16 55,2 7 63,6 4 57,1 5 71,4 

Balti miltai, 

ryžiai 

Retai/ niekada 17 36,2 10 34,5 4 36,4 1 14,3 1 14,3 

0,603 6,392 
Vidutiniškai 

dažnai 
11 23,4 10 34,5 3 27,2 4 57,1 4 57,1 

Dažnai/ nuolat 19 40,4 9 31,0 4 36,4 2 28,6 2 28,6 

Saldumynai 

Retai/ niekada 13 27,7 11 37,9 2 18,2 3 42,9 3 42,8 

0,780 4,790 
Vidutiniškai 

dažnai 
26 55,3 15 51,7 6 54,5 3 42,9 2 28,6 

Dažnai/ nuolat 8 17,0 3 10,4 3 27,3 1 14,2 2 28,6 

Vanduo, 

arbata 

Retai/ niekada 3 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,418 8,165 
Vidutiniškai 

dažnai 
3 6,4 6 20,7 1 9,1 1 14,3 2 28,6 

Dažnai/ nuolat 41 87,2 23 79,3 10 90,9 6 85,7 5 71,4 

Gaivieji 

gėrimai 

Retai/ niekada 21 44,6 10 34,5 6 54,5 4 57,1 3 42,8 

0,802 4,751 
Vidutiniškai 

dažnai 
13 27,7 9 31,0 2 18,2 3 42,9 2 28,6 

Dažnai/ nuolat 13 27,7 10 34,5 3 27,3 0 0,0 2 28,6 

Alkoholis 

Retai/ niekada 35 74,5 21 72,4 4 36,4 7 100 4 57,1 

0,101 13,332 
Vidutiniškai 

dažnai 
9 19,1 4 13,8 5 45,5 0 0 1 14,3 

Dažnai/ 

kasdien 
3 6,4 4 13,8 2 18,2 0 0 2 28,6 

 

3.3. Širdies ir kraujagyslių sistemos, metaboliniai sutrikimai 

 

Tyrimo dalyviams buvo pateikti klausimai apie jų turimus bei praeityje turėtus širdies ir 

kraujagyslių bei metabolinių sutrikimus, tokius kaip cholesterolio ar gliukozės kiekio kraujyje 

rodikliai. Šie skirtumai buvo statistiškai reikšmingi tarp skirtingų amžiaus grupių ir vyrų bei moterų. 

Padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje turėjo reikšmingai didesnė apklaustų vyrų nei moterų dalis 

(3.3.1 lentelė). 24,2 proc. vyrų (n=8) ir 8,8 proc. (n=6) moterų į klausimą apie cholesterolio 

padidėjimą atsakė „taip“. Net 4 asmenys jauniausioje amžiaus grupėje – 18 – 25 metų nurodė turintys 

didesnę negu norma cholesterolio koncentraciją, jie sudarė 8,5 proc. visų apklaustųjų savo amžiaus 

grupėje (3.3.2 lentelė).. Didžiausia procentinė dalis turinčių cholesterolį asmenų buvo 56 – 65 metų 

amžiaus grupėje - 71,4 proc. (n=5), tuo tarpu 14,3 proc. dalyvių 46 – 55 metų dalyvių turi padidėjusį 

cholesterolį, Skirtumai tarp amžiaus grupių ir cholesterolio kiekio kraujyje padidėjimo buvo 

statistiškai reikšmingi (p<0,001) .Taip pat statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05) rastas tarp vyrų 

ir moterų sergamumo cukriniu diabetu. Iš visų tyrimų dalyvių 3 asmenys serga cukriniu diabetu, visi 

jie vyrai (p=0,012; χ²=6,371). 



3.3.1 lentelė. Širdies ir kraujagyslių sistemos, metaboliniai sutrikimai tarp vyrų ir moterų 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Viso Vyrai Moterys 
p χ² 

n proc. n proc. n proc. 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 58 57,4 18 54,5 40 58,8 

0,828 0,891 

Mažesnė nei 

norma 
2 2,0 1 3,0 1 1,5 

Normali 37 36,6 25 36,4 25 36,8 

Padidėjusi 4 4,0 2 6,1 2 2,9 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 7 6,9 4 12,1 3 4,4 

0,152 2,047 
Ne 94 93,1 29 87,9 65 95,6 

Miokardo 

infarktas 

Taip 0 0 0 0 0 0 

- - 
Ne 101 100 33 100 66 100 

Insultas 
Taip 0 0 0 0 0 0 

Ne 101 100 33 100 66 100 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 19 18,8 5 15,2 14 20,6 
0,512 0,430 

Ne 82 81,2 28 84,8 54 79,4 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 53 52,5 16 48,5 37 54,4 

0,472 1,503 Ne 46 45,5 17 51,5 29 42,6 

Nežinau 2 2,0 0 0,0 2 3,0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 14 13,9 7 21,2 7 10,3 
0,136 2,218 

Ne 87 86,1 26 78,8 61 89,7 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 50 49,5 13 39,4 37 54,4 

0,117 4,297 Ne 44 43,6 19 57,6 25 36,8 

Nežinau 7 6,9 1 3,0 6 8,8 

Įgimta širdies 

liga 

Taip 9 8,9 1 3,0 8 11,8 
0,727 6,129 

Ne 92 91,1 32 97,0 60 88,2 

Cholesterolio 

padidėjimas 

Taip 14 13,9 8 24,2 6 8,8 
0,035 4,424 

Ne 87 86,1 25 75,8 62 91,2 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 3 3,0 3 9,1 0 0 
0,012 6,371 

Ne 98 97,0 30 90,9 68 100 

Jaučiamas 

galūnių 

šąlimas 

Taip 28 27,7 4 12,1 24 35,3 

0,044 6,264 Ne 40 39,6 17 51,5 23 33,8 

Kartais 33 32,7 12 36,4 21 30,9 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 14 13,9 5 15,2 9 13,2 
0,794 0,068 

Ne 87 86,1 28 84,8 59 86,8 

  

 Dalis tyrimo dalyvių nurodė turėję padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje (n=4; 4,0 proc.)  

nors didžioji dalis apklaustųjų, net 57,4 (n=58) proc. nežino ar jų gliukozės koncentracija kraujyje 

atitinka normos ribas, daugiausia tokių asmenų 18 – 25 metų amžiaus (n=30; 63,8 proc.). Apklausoje 



buvo prašoma nurodyti ar dalyvaujantieji turi, arba yra turėję kraujotakos sutrikimų. Nė vienas iš 

tyrimo dalyvių nebuvo patyręs miokardo arba smegenų infarkto (insulto) (n=0), tačiau dalis tyrimo 

dalyvių turėjo kitų širdies ir kraujagyslių sistemos ligų arba kraujotakos sutrikimų simptomų, tokių 

kaip šąlančios ar tirpstančios galūnės, hipertenzija, skausmas širdies plote. Statistiškai reikšmingai 

moterys dažniau patiria galūnių šalimą, p<0,05. 35,3 proc. ir 30,9 proc. moterų nurodė jaučiančios 

šąlančias galūnes arba kartais tai patiriančios, atitinkamai. Tuo tarpu daugiau nei pusė vyrų – 51,5 

proc. nurodė, kad nejaučia šąlančių galūnių. Daugiausia šąlančias galūnes nurodė jaučiantys 46 – 55 

metų ir 18 – 25 metų apklaustieji, iš jų „taip“ atsakė 42,8 proc. ir 34,0 proc. šių amžiaus grupių 

asmenų. Dar 44,7 proc. (n=21) jauniausių apklaustųjų kartais jaučia šąlančias galūnes.  Nė vienas 

vyriausiosios amžiaus grupės asmenų nepatiria galūnių šalimo, ir tik 1 tyrimo dalyvis patiria tai 

kartais (n=14). Šie skirtumai amžiaus grupėse buvo statistiškai reikšmingi (p<0,05) (3.3.2 lentelė). 

Galūnių tirpimą taip pat dažniau patiria moterys nei vyrai. 54,4 proc. moterų (n=37) ir 48,5 proc. 

vyrų (n=16) jaučia galūnių tirpimą, tačiau nei lytis, nei amžius nebuvo statistiškai reikšmingai susijęs 

su jaučiamu galūnių tirpimu. Aukštesnį negu norma kraujo spaudimą nurodė turintys 13,9 proc. 

tyrimo dalyvių (n=14). Lyginant amžiaus grupes, buvo reikšmingi kraujo spaudimo skirtumai 

(p<0,05). Iš visų apklaustų 56 – 65 metų asmenų, net 57,1 proc. (n =4) turi padidėjusį kraujo 

spaudimą. Kitose amžiaus grupėse taip pat atsakė tik nuo 9,1 iki 14,3 proc. apklaustųjų. Vyriausioje 

amžiaus grupėje reikšmingai daugiau buvo ir staigių kraujotakos sutrikimų, nepaminėtų anksčiau, 

turinčių asmenų, jie sudarė 57,1 proc.  56 – 65 metų apklaustųjų (p<0,05). Vyrai ir moterys į šį 

klausimą atsakė panašiai. Kraujotakos sutrikimų turintys vyrai sudarė 15,2 proc. apklaustų vyrų, 

moterų – 13,2 proc.  

Širdies ritmo sutrikimų turi, arba yra turėję praeityje beveik kas penktas tyrimo dalyvis – 18,8 

proc. (n=19). Iš jų 14 buvo moterys ir 5 vyrai. Statistiškai reikšmingai (p<0,05) didesnis procentas 

širdies ritmo sutrikimų turinčių dalyvių buvo vyresnio amžiaus. Daugiau nei pusė (57,1 proc.) 46 – 

55 metų asmenų dalyvavusių tyrime turi arba yra turėję širdies ritmo sutrikimų (n=4). Kiek daugiau 

nei penktadalis 26 – 35 ir 56 – 65 amžiaus apklaustųjų turėjo širdies ritmo sutrikimų, jie atitinkamai 

sudarė 24,1 ir 28,6 procentus visų savo amžiaus grupės tiriamųjų. 18 – 25 metų dalyvių mažiausia 

dalis nurodė  turintys širdies ritmo sutrikimų tik 8,5 proc. (n=4).  

  



3.3.2 lentelė. Širdies ir kraujagyslių sistemos, metaboliniai sutrikimai amžiaus grupėse 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 
p χ² 

n % n % n % n % n % 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 30 63,8 19 65,5 3 27,3 4 57,1 2 28,6 

0,123 17,755 

Mažesnė 

nei norma 
2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normali 15 31,9 9 31,0 6 54,5 3 42,9 4 57,1 

Padidėjusi 0 0 1 3,4 2 18,2 0 0 1 14,3 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 4 8,5 1 3,4 1 9,1 0 0 1 14,3 

0,751 1,915 
Ne 43 91,5 28 96,6 10 90,9 7 100 6 85,7 

Miokardo 

infarktas 

Taip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - 

Ne 47 100 29 100 11 100 7 100 7 100 

Insultas 
Taip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - 
Ne 47 100 29 100 11 100 7 100 7 100 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 4 8,5 7 24,1 2 18,2 4 57,1 2 28,6 
0,027 10,978 

Ne 43 91,5 22 75,9 9 81,8 3 42,9 5 71,4 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 26 55,3 14 48,3 5 45,5 5 71,4 3 42,9 

0,309 9,404 Ne 20 42,6 15 51,7 6 54,5 1 14,3 4 57,1 

Nežinau 1 2,1 0 0 0 0 1 14,3 0 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 5 10,6 3 10,3 1 9,1 1 14,3 4 57,1 
0,018 11,902 

Ne 42 89,4 26 89,7 10 90,9 6 85,7 3 42,9 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 20 42,6 15 51,7 4 36,4 5 71,4 6 85,7 

0,203 10,973 Ne 21 44,7 14 48,3 6 54,5 2 28,6 1 14,3 

Nežinau 6 12,7 0 0,0 1 9,1 0 0 0 0 

Įgimta širdies 

liga 

Taip 5 10,6 2 6,9 1 9,1 1 14,3 0 0 
0,639 32,432 

Ne 42 89,4 27 93,1 10 90,9 6 85,7 7 100 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 4 8,5 3 10,3 1 9,1 1 14,3 5 71,4 

<0,001 21,067 
Ne 43 91,5 26 89,7 10 90,9 6 85,7 2 28,6 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1 2,1 1 3,4 1 9,1 0 0 0 0 
0,736 1,997 

Ne 46 97,9 28 96,6 10 90,9 7 100 7 100 

Jaučiamas 

galūnių 

šąlimas 

Taip 16 34,0 6 20,7 3 27,3 3 42,8 0 0 

0,017 18,624 Ne 10 21,3 17 58,6 5 45,4 2 28,6 6 85,7 

Kartais 21 44,7 6 20,7 3 27,3 2 28,6 1 14,3 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 4 8,5 4 13,8 1 9,1 1 14,3 4 57,1 
0,015 12,320 

Ne 43 91,5 25 86,2 10 90,9 6 85,7 3 42,9 

Vyresnis asmenys taip pat dažniau jaučia maudimą širdies plote. Net 85,7 proc. vyriausios 

amžiaus grupės asmenų jaučia širdies maudimą, ir net 71,4 proc. 46 – 55 metų asmenų, tačiau tai 

neretai pasireiškia ir jaunesniame amžiuje. Daugiau nei pusė apklaustų 26 – 35 metų žmonių ir net 



42,6 proc. jauniausių apklaustųjų jaučia maudimą širdies plote. Didžioji dalis šį simptomą patiriančių 

buvo moterys, iš jų 54,4 proc. jaučia maudžiant širdį. Įgimtų širdies ligų turi 11,8 proc. (n=8) 

apklaustų moterų ir 3,0 proc. vyrų (n=1). 5 asmenys, turintys įgimtą ŠKS ligą buvo 18 – 25 metų 

amžiaus (10,6 proc.), 2 asmenys 26 – 35 metų (6,9 proc.) ir po vieną 36 – 45 ir 46 – 55 metų, 

sudarantys 9,1 ir 14,3 proc. savo amžiaus grupės apklaustųjų, atitinkamai, tačiau šie rodikliai nebuvo 

statistiškai reikšmingi. 

3.4.  Mityba ir širdies ir kraujagyslių sistemos, metaboliniai sutrikimai 

Tyrime buvo lyginama anksčiau minėtųjų maisto produktų bei jų grupių vartojimo dažnis ir ŠKS 

bei metabolinių sutrikimų ir jų simptomų paplitimas. Lentelėje pateiktas tyrimo dalyvių 

pasiskirstymas vienetais ir procentine dalimi pagal atsakymą į klausimus apie sveikatos būklę.  Tie 

patys rodikliai tirti su visomis maisto grupėmis, tačiau tik dalies jų vartojimo dažnis turėjo statistiškai 

reikšmingus ryšius su sveikatos rodikliais.  

Tyrime analizuoti sveikatos sutrikimai nebuvo reikšmingai susiję su mėsos vartojimo dažnumu 

(3.4.1 lentelė). Žuvies suvartojime statistiškai reikšmingi skirtumai buvo tarp gliukozės 

koncentracijos kraujyje atsakymų pasiskirstymo mitybos grupėse (3.4.2 lentelė). Didžiausia dalis 

nurodžiusių normalią gliukozės koncentraciją kraujyje valgė jūros gėrybes retai arba nevalgė jų visai, 

net  73 proc. (n=27), kita dalis valgė jų vidutiniškai dažnai – 21,6 proc. (n=8) arba dažnai/ nuolat  -   

5,4 proc. (n=2). Iš visų, kurie nurodė turintys padidėjusią gliukozės koncentraciją, nebuvo asmenų 

valgančių jūros gėrybes dažnai ir 1 asmuo, sudarantis 25 proc. turėjusių hiperglikemiją valgė jūros 

gėrybes vidutiniškai dažnai, likusieji jų nevalgė visai arba valgė retai – 75 proc., n=3 (p<0,05). 

Gliukozės koncentracija kraujyje taip pat buvo susijusi su vandens ir arbatų vartojimu (3.4.9 lentelė). 

Visi turintys padidėjusią gliukozės koncentraciją asmenys buvo didelio vandens suvartojimo grupėje 

(n=4), tuo tarpu tik 89,2 proc. turinčių normalią gliukozės koncentraciją kraujyje priklauso didžiausio 

vandens suvartojimo grupei (n=33) (p<0,05). Asmenys, kuriems gydytojas buvo kada nors minėjęs 

apie padidėjusią gliukozės koncentraciją statistiškai reikšmingai skiriasi kiaušinių (3.4.5 lentelė), 

baltų miltų (3.4.8 lentelė) ir gaiviųjų gėrimų (3.4.10 lentelė) suvartojimu nuo tų, kuriems gydytojas 

nebuvo minėjęs apie gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą. Dauguma tų, kuriems gydytojas yra 

minėjęs turint  padidėjusią gliukozės koncentraciją kiaušinius valgo retai arba nevalgo jų visai – 57,1 

proc. (n=4) tuo tarpu dauguma tų kurie neturėję padidėjusios gliukozės koncentracijos kraujyje 

kiaušinius valgo vidutiniškai dažnai – 75,5 proc. (n=71), p<0,05.  

 



3.4.1 lentelė. Mėsos ir jos produktųvartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Mėsa ir jos produktai 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 39/67,2% 16/27,6% 3/5,2% 

0,958 1,524 

Mažesnė 

nei norma 
1/50% 1/50% 0 

Normali 23/62,2% 13/35,1% 1/2,7% 

Padidėjusi 3/75% 1/25% 0 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 7/100% 0 0 

0,136 3,989 
Ne 59/62,8% 31/33% 4/4,2% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 16/84,2% 3/15,8% 0 
0,143 3,895 

Ne 50/61% 28/34,1% 4/4,9% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 36/67,9% 16/30,3% 1/1,9% 

0,767 1,828 Ne 29/63% 14/30,4% 3/6,5% 

Nežinau 1/50% 1/50% 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 9/64,3% 5/35,7% 0 
0,667 0,780 

Ne 57/65,5% 26/29,9% 4/4,6% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 33/66% 16/32% 1/2% 

0,774 1,789 Ne 28/63,6% 13/29,5% 3/6,8% 

Nežinau 5/71,4% 2/28,6% 0 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 7/50% 7/50% 0 

0,202 3,203 

Ne 59/67,8% 24/27,6% 4/4,6% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 2/66,7% 0 
0,385 1,911 

Ne 65/66,3% 29/29,6% 4/4,1% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 23/82,1% 5/17,9% 0 

0,243 5,467 Ne 23/57,5% 15/37,5% 2/5% 

Kartais 20/60,6% 11/33,3% 2/6,1% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 8/57,1% 6/42,9% 0 

0,451 1,595 
Ne 58/66,7% 25/28,7% 4/4,6% 

Net 85,7 proc. asmenų, turėjusių padidėjusią gliukozės koncentraciją dažnai valgo nepilno grūdo 

dalių (baltų  miltų) produktus ir baltus ryžius (žiūrėti 3.4.8 lentelę), likusi dalis – 14,3 proc. valgo 

juos vidutiniškai dažnai (n=1), o neturėję padidėjusios gliukozės koncentracijos beveik vienodai 

pasiskirstę savo baltų miltinių produktų suvartojimo dažnumu – 35,1 proc., 33 proc. ir 31,9 proc. 

vartoja juos retai, vidutiniškai dažnai ir dažnai, atitinkamai (p<0,05). Stiprus statistinis ryšys 

(p<0,001) rastas tarp gaiviųjų gėrimų vartojimo dažnume ir padidėjusioje gliukozės koncentracijoje. 

Visi, turėję padidėjusią gliukozės koncentraciją vartoja gaiviuosius gėrimus dažnai (n=7; 100 proc.) 



(3.4.10 lentelė), o neturėję padidėjusios gliukozės koncentracijos tik kiek daugiau nei penktadalis – 

22,3 proc. (n=21) 

3.4.2 lentelė. Jūros gėrybių vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Jūros gėrybės 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 48/82,8% 48/82,8% 3/5,2% 

0,049 12,646 

Mažesnė 

nei norma 
48/82,8% 8/13,8% 2/3,4% 

Normali 0 1/50% 1/50% 

Padidėjusi 27/73% 8/21,6% 2/5,4% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 3/75% 1/25% 0 

0,330 2,218 
Ne 7/100% 0 0 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 71/75,5% 18/19,2% 5/5,3% 
0,506 1,361 

Ne 16/84,2% 3/15,8% 0 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 62/75,6% 15/18,3% 5/6,1% 

0,118 7,360 Ne 46/86,8% 5/9,4% 2/3,8% 

Nežinau 30/65,2% 13/28,3% 3/6,5% 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 2/100% 0 0 
0,586 1,070 

Ne 12/85,7% 2/14,3% 0 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 66/75,9% 16/18,4% 5/5,7% 

0,292 4,950 Ne 40/80% 9/18% 1/2% 

Nežinau 31/70,4% 9/20,5% 4/9,1% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 7/100% 0 0 

0,092 4,764 

Ne 8/57,1% 4/28,6% 2/14,3% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 70/80,5% 14/16,1% 3/3,4% 
0,045 6,220 

Ne 1/33,3% 1/33,3% 1/33,3% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 77/78,6% 17/17,3% 4/4,1% 

0,379 4,204 Ne 24/85,7% 3/10,7% 1/3,6% 

Kartais 29/72,5% 10/25% 1/2,5% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 25/75,8% 5/15,1% 3/9,1% 

0,871 0,276 
Ne 11/78,6% 2/14,3% 1/7,1% 

 

Kitos maisto grupės nebuvo reikšmingai susijusios su padidėjusia gliukozės koncentracija, bet 

turintys padidėjusią gliukozės koncentraciją dažniau vartoja pieno produktus (3.4.6 lentelė), visi 

nurodę turintys padidėjusią gliukozės koncentraciją vartoja pieno produktus dažnai (25 proc.; n=1) 

arba vidutiniškai dažnai (75 proc. n=3), o beveik trečdalis visų turinčių normalią gliukozės 



koncentraciją kraujyje pieno produktų nevartoja arba vartoja juos retai (32,4 proc., n=12). Taip pat, 

dauguma kuriems gydytojas buvo minėjęs apie turimą padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje 

praeityje vartoja pieno produktus dažnai – 57,1 proc. (n=4) arba vidutiniškai dažnai – 42,9 proc. 

(n=3), tuo tarpu net 38,6 proc. (n=36) visų neturėjusių padidėjusios gliukozės koncentracijos pieno 

produktų nevartoja arba vartoja juos retai (p=0,064).  

3.4.3 lentelė. Daržovių vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Daržovės 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 12/20,7% 30/51,7% 16/27,6% 

0,107 10,459 

Mažesnė 

nei norma 
0 1/50% 1/50% 

Normali 4/10,8% 14/37,8% 19/51,4% 

Padidėjusi 2/50% 0 2/50% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 1/14,2% 3/42,9% 3/42,9% 

0,945 0,112 

Ne 17/18,1% 42/44,7% 35/37,1% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 1/5,3% 13/68,4% 5/26,3% 
0,053 5,858 

Ne 17/20,7% 32/39% 33/40,3% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 7/13,2% 26/49,1% 20/37,7% 

0,293 4,945 Ne 11/23,9% 17/37% 18/39,1% 

Nežinau 0 2/100% 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 3/21,4% 6/42,9% 5/35,7% 
0,930 0,145 

Ne 15/17,2% 39/44,9% 33/37,9% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 7/14% 19/38% 24/48% 

0,293 4,946 Ne 9/20,5% 23/52,3% 12/27,3% 

Nežinau 2/28,6% 3/42,8% 2/28,6% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 1/7,1% 6/42,9% 7/50% 

0,425 1,712 

Ne 17/19,5% 39/44,9% 31/35,6% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 2/66,7% 1/33,3% 0 
0,068 5,390 

Ne 16/16,3% 44/44,9% 38/38,8% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 3/10,7% 16/57,1% 9/32,1% 

0,323 4,666 Ne 9/22,5% 13/32,5% 18/45% 

Kartais 6/18,2% 16/48,5% 11/33,3% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 1/7,1% 9/64,3% 4/28,6% 

0,245 2,914 
Ne 17/19,5% 36/41,4% 34/39,1% 

Buvo rastas statistiškai reikšmingas ryšys tarp diagnozuoto cukrinio diabeto ir kai kurių maisto 

grupių vartojimo dažnumo. Statistiškai reikšmingai skyrėsi cukriniu diabetu sergančiųjų ir 



nesergančiųjų jūros gėrybių suvartojimas  (3.4.2 lentelė) (p<0,05). Vertinant širdies ir kraujagyslių 

sistemos sutrikimus ir jų simptomus statistiškai reikšmingas ryšys buvo tarp pilno grūdo produktų 

vartojimo dažnumo ir jaučiamo maudimo širdies srityje (p<0,05). Iš tų, kurie nurodė jaučiantys 

maudimą širdies srityje 20 proc.(n=10) valgo pilno grūdo dalių produktus vidutiniškai dažnai, o 58 

proc. (n=29) valgo juos dažnai/ nuolat. Iš nejaučiančių maudimo širdies srityje 34,1 proc. (n=15) 

šiuos produktus valgo vidutiniškai dažnai, o 54,4 proc. dažnai (n=24) (3.4.7 lentelė).  

3.4.4 lentelė. Vaisių ir uogų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Vaisiai, uogos 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 7/12,1% 35/60,3% 16/27,6% 

0,544 4,999 

Mažesnė 

nei norma 
1/50% 1/50% 0 

Normali 7/18,9% 18/48,6% 12/32,4% 

Padidėjusi 1/25% 1/25% 2/50% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 1/14,2% 3/42,9% 3/42,9% 

0,728 0,635 

Ne 15/16% 52/55,3% 27/28,7% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 3/15,8% 14/73,7% 2/10,5% 
0,106 4,486 

Ne 13/15,9% 41/50% 28/34,1% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 9/17% 29/54,7% 15/28,3% 

0,526 3,190 Ne 6/13% 26/56,5% 14/30,4% 

Nežinau 1/50% 0 1/50% 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 1/7,1% 8/57,1% 5/35,7% 
0,608 0,996 

Ne 15/17,2% 47/54% 25/28,7% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 7/14% 25/50% 18/36% 

0,602 2,744 Ne 7/15,9% 26/59,1% 11/25% 

Nežinau 2/28,6% 4/57,1% 1/14,3% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 1/7,1% 7/50% 6/42,9% 

0,410 1,782 

Ne 15/17,2% 48/55,2% 24/27,6% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 1/33,3% 1/33,3% 
0,649 0,864 

Ne 15/15,3% 54/55,1% 29/29,6% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 6/21,4% 18/64,3% 4/14,3% 

0,174 6,359 Ne 10% 23/57,5% 13/32,5% 

Kartais 6/18,2% 14/42,4% 13/39,4% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 2/14,3% 9/64,3% 3/21,4% 

0,709 0,688 
Ne 14/16,1% 46/52,9% 27/31% 



Reikšmingai skyrėsi ir gaiviųjų gėrimų vartojimo pasiskirstymas tarp jaučiančiųjų ir 

nejaučiančiųjų širdies maudimą (p<0,05) (3.4.10 lentelė). 38,7 proc. tų, kurie nejaučia šio simptomo 

vartoja gaiviuosius gėrimus dažnai (n=17), o atsakiusių „taip“ tik 18 proc. (n=9), jie daugiau vartoja 

vaisių, uogų ir daržovių, alkoholio, pieno produktų, tačiau šie skirtumas nėra reikšmingi.  Galūnių 

šalimas susijęs su pilno grūdo produktų ir gaiviųjų gėrimų (3.4.7 lentelė) vartojimo dažnumu 

(p<0,05).  

3.4.5 lentelė. Kiaušinių vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Kiaušiniai 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 17/29,3% 38/65,5% 3/5,3% 

0,017 15,513 

Mažesnė 

nei norma 
0 1/50% 1/50% 

Normali 4/10,8% 32/86,5% 1/2,7% 

Padidėjusi 1/25% 2/50% 1/25% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 4/57,1% 2/28,6% 1/14,3% 

0,028 7,187 

Ne 18/19,1% 71/75,5% 5/5,3% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 4/21,1% 15/78,9% 0 
0,463 1,540 

Ne 18/22% 58/70,7% 6/7,3% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 12/22,7% 37/69,8% 4/7,5% 

0,081 8,306 Ne 8/17,4% 36/78,3% 2/4,3% 

Nežinau 2/100% 0 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 4/28,6% 10/71,4% 0 
0,519 1,311 

Ne 18/20,7% 63/72,4% 6/6,9% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 13/26% 36/72% 1/2% 

0,074 8,517 Ne 8/18,2% 33/75% 3/6,8% 

Nežinau 1/14,3% 4/57,1% 2/28,6% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 2/14,3% 11/78,6% 1/7,1% 

0,760 0,548 

Ne 20/23% 62/71,3% 5/5,7% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 2/66,7% 1/33,3% 0 
0,158 3,692 

Ne 20/20,4% 72/73,3% 6/6,1% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 7/25% 19/67,9% 2/7,1% 

0,414 3,939 Ne 5/12,5% 33/82,5% 2/5% 

Kartais 10/30,3% 21/63,6% 2/6,1% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 2/14,3% 12/85,7% 0 

0,408 1,791 
Ne 20/23% 61/70,1% 6/6,9% 



Net 35,7 proc. visų apklaustųjų, jaučiančių galūnių šalimą priklauso žemiausio grūdų suvartojimo 

grupei (n=10), iš visų nejaučiančių galūnių šalimo mažai pilno grūdo produktų suvartojančių buvo 

tik 22,5 proc. (n=9), o 62,5 proc. jų vartoja daugiausiai.  Jaučiantys galūnių šalimą asmenys rečiau 

vartoja gaiviuosius gėrimus, iš jų 67,9 proc.  juos vartoja retai. 67,9 proc. (n=19) vartoja retai arba 

niekada. Vandens ir arbatų suvartojimas buvo reikšmingai susijęs su širdies ritmo sutrikimais ir 

staigiais kraujotakos sutrikimais. Širdies ritmo sutrikimai ir staigūs kraujotakos sutrikimai 

reikšmingai susiję tik su vandens ir arbatų vartojimu (p<0,05) (3.4.9 lentelė).  

3.4.6 lentelė. Pieno produktų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Pieno produktai 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 23/39,7% 8/13,8% 27/46,6% 

0,102 10,597 

Mažesnė 

nei norma 
1/50% 0 1/50% 

Normali 12/32,4% 7/18,9% 18/48,5% 

Padidėjusi 0 3/75% 1/25% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 0 3/42,9% 4/57,1% 
0,064 5,5080, 

Ne 36/38,3% 15/16% 43/45,7% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 5/26,3% 5/26,3% 9/47,4% 
0,467 1,522 

Ne 31/37,8% 13/15,9% 38/46,3% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 22/41,5% 10/18,9% 21/39,6% 

0,579 2,877 Ne 13/50% 8/17,4% 25/54,3% 

Nežinau 1/50% 0 1/50% 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 5/35,7% 5/35,7% 4/28,6% 
0,132 4,047 

Ne 31/35,6% 13/14,9% 43/49,4% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 19/38% 11/22% 20/40% 

0,141 6,900 Ne 16/36,4% 4/9,1% 24/54,5% 

Nežinau 1/14,2% 3/42,9% 3/42,9% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 4/28,6% 3/21,4% 7/50% 

0,823 0,389 

Ne 32/36,8% 15/17,2% 40/46% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 2/66,7% 0 
0,061 5,582 

Ne 35/35,7% 16/16,3% 47/48% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 12/42,9% 5/17,9% 11/39,2% 

0,430 3,829 Ne 10/25% 9/22,5% 21/52,5% 

Kartais 14/42,4% 4/12,1% 15/45,5% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 6/42,9% 1/7,1% 7/50% 

0,517 1,319 
Ne 30/34,5% 17/19,5% 40/46% 



Mažesnė dalis turinčiųjų širdies ritmo sutrikimų bei kitų kraujotakos sutrikimų - 68,4 proc. (n=13) 

ir 64,3 proc, ,atitinkamai (n=9) vartoja vandens ir arbatų nuolat, o neturinčių širdies ritmo sutrikimų 

ir neturėjusių staigių kraujotakos sutrikimų tai pačiai suvartojimo grupei priklauso net 87,8 proc. 

(n=72) ir 87,4 proc. (n=76), atitinkamai. Neturėję  kraujotakos bei širdies ritmo sutrikimų gerokai 

dažniau valgo vaisių, uogų ir daržovių, pilno grūdo dalių produktų, tačiau šie mitybos skirtumai 

nebuvo reikšmingi. Galūnių tirpimas bei kraujo spaudimo ir cholesterolio kiekio kraujyje 

padidėjimas nebuvo reikšmingai skirtingi tarp suvartojimo dažnių grupių jokiose maisto produktų 

grupėse. 

3.4.7 lentelė. Pilno grūdo dalių produktų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Pilno grūdo dalių produktai 
p χ² Retai/ 

niekada 
Vidutiniškai 

dažnai 
Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 11/19% 16/27,6% 31/53,4% 

0,844 2,713 

Mažesnė 

nei norma 
0 1/50% 1/50% 

Normali 8/21,6% 8/21,6% 21/56,8% 

Padidėjusi 1/25% 0 3/75% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 3/42,9% 0 4/57,1% 
0,143 3,885 

Ne 17/18,1% 25/26,6% 52/55,3% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 7/36,8% 4/21,1% 8/42,1% 
0,116 4,312 

Ne 13/15,9% 21/25,6% 48/58,5% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 12/22,6% 13/24,6% 28/52,8% 

0,467 3,573 Ne 7/15,2% 11/23,9% 28/60,9% 

Nežinau 1/50% 1/50% 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 4/28,6% 2/14,3% 8/57,1% 
0,507 1,359 

Ne 16/18,4% 23/26,4% 48/55,2% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 11/22% 10/20% 29/58% 

0,031 10,638 Ne 5/11,4% 15/34,1% 24/54,5% 

Nežinau 4/57,1% 0 3/42,9% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 1/7,2% 3/21,4% 10/71,4% 

0,344 2,137 
Ne 19/21,8% 22/25,3% 46/52,9% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 1/33,3% 1/33,3% 
0,722 0,651 

Ne 19/19,4% 24/24,5% 55/56,1% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 10/35,7% 7/25% 11/39,3% 

0,009 13,586 Ne 9/22,5% 6/15% 25/62,5% 

Kartais 1/3% 12/36,4% 20/60,6% 



Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 5/35,7% 4/28,6% 5/35,7% 
0,191 3,315 

Ne 15/17,2% 21/24,2% 51/58,6% 

 

3.4.8 lentelė. Baltų miltinių  produktų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Baltų miltų produktai, balti 

ryžiai 
p χ² 

Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje  

Nežinau 15/25,9% 23/39,6% 20/34,5% 

0,236 8,024 

Mažesnė 

nei norma 
1/50% 0 1/50% 

Normali 16/43,2% 9/24,3% 12/32,5% 

Padidėjusi 1/25% 0 3/75% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 0 1/14,3% 6/85,7% 

0,015 8,466 
Ne 33/35,1% 31/33% 30/31,9% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 7/36,8% 7/36,8% 5/26,4% 
0,640 0,892 

Ne 26/31,7% 25/30,5% 31/37,8% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 13/24,5% 19/35,9% 21/39,6% 

0,363 4,333 Ne 19/41,3% 12/26,2% 15/32,6% 

Nežinau 1/50% 1/50% 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 4/28,6% 8/57,1% 2/14,3% 
0,064 5,489 Ne 29/33,3% 24,27,6% 34/39,1% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 15/30% 18/36% 17/34% 

0,515 3,264 Ne 14/31,8% 12/27,3% 18/40,9% 

Nežinau 4/57,1% 2/28,6% 1/14,3% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 
2/14,3% 4/28,6% 8/57,1% 

0,147 3,839 
Ne 

31/35,6% 28/32,2% 28/32,2% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 0 0 3/100% 
0,061 5,582 

Ne 33/33,7% 32/32,6% 33/33,7% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip  12/42,9% 7/25% 9/32,1% 

0,281 5,067 Ne 11/27,5% 17/42,5% 12/30% 

Kartais 10/30,3% 8/24,2% 15/45,5% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 6/42,8% 4/28,6% 4/28,6% 

0,672 0,794 Ne 
27/31% 28/32,2% 32/36,8% 

 

  



3.4.9 lentelė. Gėrimų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Vanduo, arbata 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 2/3,4% 9/15,6% 47/81% 

0,006 17,940 

Mažesnė 

nei norma 
1/50% 0 1/50% 

Normali 0 4/10,8% 33/89,2% 

Padidėjusi 0 0 4/100% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 0 2/28,6% 5/71,4% 

0,405 1,809 

Ne 3/3,2% 11/11,7% 80/85,1% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 0 6/31,6% 13/68,4% 
0,021 7,747 

Ne 3/3,7% 7/8,5% 72/87,8% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 0 7/13,2% 46/86,8% 

0,402 4,029 Ne 3/6,5% 6/13% 37/80,4% 

Nežinau 0 0 2/100% 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 0 3/21,4% 11/78,6% 
0,480 1,468 

Ne 3/3,4% 10/11,5% 74/85,1% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 1/2% 8/16% 41/82% 

0,675 2,329 Ne 2/4,5% 5/11,4% 37/84,1% 

Nežinau 0 0 7/100% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 1/7,1% 4/28,6% 9/64,3% 

0,089 4,828 

Ne 2/2,3% 9/10,3% 76/87,4% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 0 0 3/100% 
0,748 0,582 

Ne 3/3,1% 13/13,3% 82/83,7% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 2/7,1% 3/10,7% 23/82,1% 

0,540 3,105 Ne 0 6/15% 34/85% 

Kartais 1/3% 4/12,1% 28/84,9% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 0 5/35,7% 9/64,3% 

0,020 7,834 
Ne 3/3,5% 8/9,2% 76/87,4% 

 

 

 

 

 

 



3.4.10 lentelė. Gaiviųjų gėrimų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Gaivieji gėrimai 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 18/31% 20/24,5% 20/34,5% 

0,065 11,863 

Mažesnė 

nei norma 
1/50% 1/50% 0 

Normali 23/62,2% 8/21,6% 6/16,2% 

Padidėjusi 2/50% 0 2/50% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 0 0 7/100% 

<0,001 19,609 

Ne 44/46,8% 29/30,9% 21/22,3% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 10/52,6% 4/21,1% 5/26,3% 
0,626 0,937 

Ne 34/41,5% 25/30,5% 23/28% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 22/41,5% 16/30,2% 15/28,3% 

0,610 2,697 Ne 20/43,5% 13/28,3% 13/28,3% 

Nežinau 2/100% 0 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 8/57,1% 3/21,4% 3/21,4% 
0,543 1,220 

Ne 36/41,4% 26/29,9% 25/28,7% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 20/40% 21/42% 9/18% 

0,033 10,476 Ne 21/47,7% 6/13,6% 17/38,7% 

Nežinau 3/42,8% 2/28,6% 2/28,6% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 9/64,3% 2/14,3% 3/21,4% 

0,222 3,012 

Ne 35/40,2% 27/31% 25/28,7% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 0 2/66,7% 
0,265 2,653 

Ne 43/43,9% 29/29,6% 26/26,5% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 19/67,9% 3/10,7% 6/21,4% 

0,029 10,826 Ne 12/30% 15/37,5% 13/32,5% 

Kartais 13/39,4% 11/33,3% 9/27,3% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 9/64,3% 2/14,3% 3/21,4% 

0,222 3,012 
Ne 35/40,3% 27/31% 25/28,7% 

 

 

  



3.4.11 lentelė. Alkoholio vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Alkoholiniai gėrimai 

p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje  

Nežinau 38/65,5% 12/20,7% 8/13,8% 

0,641 4,262 

Mažesnė 

nei norma 
2/100% 0 0 

Normali 28/75,7% 7/18,9% 2/5,4% 

Padidėjusi 3/75% 0 1/25% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 
3/42,8% 2/28,6% 2/28,6% 

0,188 3,345 
Ne 

68/72,3% 17/18,1% 9/9,6% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 15/78,9% 3/15,8% 1/5,3% 
0,594 1,043 

Ne 56/68,3% 16/19,5% 10/12,2% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 39/73,6% 9/17% 5/9,4% 

0,791 1,698 Ne 30/65,3% 10/21,7% 6/13% 

Nežinau 2/100% 0 0 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 10/71,4% 2/14,3% 2/14,3% 
0,839 0,352 Ne 61/70,2% 17/19,5% 9/10,3% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 34/68% 8/16% 8/16% 

0,504 3,334 Ne 32/72,7% 9/20,5% 3/6,8% 

Nežinau 5/71,4% 2/28,6% 0 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 
10/71,4% 3/21,4% 1/7,2% 

0,873 0,272 
Ne 

61/70,1% 16/18,4% 10/11,5% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 1/33,3% 1/33,3% 
0,305 2,377 

Ne 70/71,4% 18/18,4% 10/10,2% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip  21/75% 6/21,4% 1/3,6% 

0,382 4,184 Ne 30/75% 6/15% 4/10% 

Kartais 20/60,6% 7/21,2% 6/18,2% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 9/64,3% 4/28,6% 1/7,1% 

0,572 1,116 Ne 
62/71,3% 15/17,2% 10/11,5% 

 

  



3.4.12 lentelė. Saldumynų vartojimo dažnis ir sveikatos sutrikimai 

Klausimas 
Atsakymo 

variantai 

Saldumynai 
p χ² Retai/ 

niekada 

Vidutiniškai 

dažnai 

Dažnai/ 

nuolat 

Gliukozės 

koncentracija 

kraujyje 

Nežinau 17/29,3% 30/51,7% 11/19% 

0,496 5,379 

Mažesnė 

nei norma 
0 2/100% 0 

Normali 15/40,6% 17/45,9% 5/13,5% 

Padidėjusi 0 3/75% 1/25% 

Padidėjusi 

gliukozės 

koncentracija 

praeityje 

Taip 2/28,6% 3/42,8% 2/28,6% 

0,688 0,748 

Ne 30/31,9% 49/52,1% 15/16% 

Širdies ritmo 

sutrikimai 

Taip 10/52,6% 6/31,6% 3/15,8% 
0,080 5,058 

Ne 22/26,8% 46/56,1% 14/17,1% 

Galūnių 

tirpimas 

Taip 20/37,7% 25/47,2% 8/15,1% 

0,309 4,798 Ne 11/23,9% 27/58,7% 8/17,4% 

Nežinau 1/50% 0 1/50% 

Padidėjęs 

kraujo 

spaudimas 

Taip 5/35,7% 8/57,2% 1/7,1% 
0,580 1,091 

Ne 27/31% 44/50,6% 16/18,4% 

Maudimas 

širdies srityje 

Taip 17/34% 27/54% 6/12% 

0,510 3,296 Ne 14/31,8% 20/45,5% 10/22,7% 

Nežinau 1/14,3% 5/71,4% 1/14,3% 

Cholesterolio 

kiekio 

kraujyje 

padidėjimas 

Taip 5/35,7% 8/57,2% 1/7,1% 

0,580 1,091 

Ne 27/31% 44/50,6% 16/18,4% 

Cukrinis 

diabetas 

Taip 1/33,3% 2/66,7% 0 
0,718 0,661 

Ne 31/31,6% 50/51% 17/17,4% 

Jaučiamas 

galūnių 

šalimas 

Taip 15/53,6% 10/35,7% 3/10,7% 

0,065 8,861 Ne 9/22,5% 24/60% 7/17,5% 

Kartais 8/24,3% 18/54,5% 7/21,2% 

Kiti 

kraujotakos 

sutrikimai 

Taip 6/42,9% 7/50% 1/7,1% 

0,460 1,554 
Ne 26/29,9% 45/51,7% 16/18,4% 

 

 

 

 

 



4. REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Pagrindiniai rezultatai, vertinimas ir lyginimas su kitais tyrimais 

 Tyrime dalyvavo daugiausia moterys, kurių amžius buvo 18 – 25 metai bei to paties amžiaus 

vyrai. Didžioji dauguma tyrimo dalyvių nurodė turintys I – III – ios pakopų  aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą (58,4 proc.). 2016 metų duomenimis Lietuvos gyventojai pagal išsilavinimo lygį yra 

ketvirtoje vietoje pasaulyje. 25 – 34 metų amžiaus grupėje, 54,9 proc. visų asmenų turi aukštąjį 

išsilavinimą, o pirmoje vietoje pagal išsilavinimą esantys to paties amžiaus Korėjos gyventojai su 

aukštuoju išsilavinimu sudaro 70,0 proc. [111]. Ir nors aukštesnis išsilavinimas siejamas su geresniais 

mitybos įpročiais ir retesniais žalingais įpročiais [112] bet dauguma tyrimo dalyvių arba  rūko (22,8 

proc.), arba rūkydavo anksčiau (33,7 proc.). Tiesa, didžioji dalis moterų nerūkė niekada – 51,5 proc. Kitų 

tyrėjų duomenys panašūs – didesnė dalis vyrų nei moterų yra rūkantys arba rūkydavo kažkuriuo 

gyvenimo periodu [113]. Tai galimai susiję su darbu naktimis, nes reikšmingai didesnė dalis vyrų nei 

moterų dirbą dabar arba anksčiau dirbo naktimis. Tyrimai rodo, kad nemaža dalis dirbančiųjų naktį rūko 

bei daugiau vartoja nesveiko maisto lyginant su tais, kurie dirba tik dieną [122]. Didžiausia procentinė 

dalis rūkiusiųjų ir rūkančiųjų buvo 36 – 45 metų amžiaus kategorijoje, taip pat jų daugiausia arba dirbo 

naktimis anksčiau arba dirba dabar.  Kūno masės indeksas reikšmingai didesnis vyrų, nei moterų, nors 

nemaža dalis vyrų (42,4 proc.) atsisakė jį nurodyti. KMI padidėjimas nebūtinai susijęs su padidėjusiu 

riebaliniu audiniu ir viršsvoriu, nes neatspindi kūno kompozicijos, tik masę kilogramais. Jis gali padidėti 

ir intensyviai sportuojant ir turint didelę raumenų masę.  

 Didžioji dauguma tyrimo dalyvių buvo visavalgiai (86,1), tačiau tyrime dalyvavo ir vegetarų (8,5 

proc.), pesketarų (6,4 proc.) ir veganų (4,3 proc.). Dauguma tyrimo dalyvių priskirti rečiausio mėsos 

suvartojimo grupei (65,5 proc.), tačiau daugiau nei trisdešimti procentų ją vartoja vidutiniškai dažnai, 

likusieji vartoja ją dažnai, daugiau nei keletą porcijų per dieną. Tyrimų duomenimis Lietuviai suvartoja 

vidutiniškai apie 164,5 g mėsos kasdien [9]. Lietuvoje labiausiai paplitęs raudonos mėsos vartojimas, 

ypač kiaulienos. Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienas gyventojas suvartoja apie 42 kg kiaulienos per 

metus, šis skaičius padvigubėjo nuo 1994 iki 2011 m. [115]. Raudonos perdirbtos mėsos vartojimas 21 

proc. padidina mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų su kiekviena papildoma porcija per dieną (84g) 

[116], nors mūsų atliktame tyrime mėsos vartojimas nebuvo susijęs su sveikatos sutrikimais. Didžioji 

tyrimo dalyvių vartoja daržoves vidutiniškai dažnai arba dažnai (44,6 ir 37,6 proc.), panašiai atsakė ir 

vyrai, ir moterys. Įprastai daržovių lietuviai per parą suvartoja apie 112,4 g [9] iš rekomenduojamų 400 

g [78]. Didesnė dalis moterų nei vyrų vartoja daržovės vidutiniškai dažnai arba dažnai, o didesnė dalis 



vyrų vartoja juos retai. Šie duomenys sutampa su kitų tyrėjų duomenimis – moterys Lietuvoje valgo 

daugiau šviežių bei termiškai apdorotų daržovių nei vyrai [115]. Lyginant maisto grupių vartojimo 

dažnumą lyties bei amžiaus atžvilgiu matomi reikšmingi skirtumai jūros gėrybių, baltų miltų bei ryžių ir 

gėrimų suvartojime tarp lyčių. Vyrai daugiau valgo jūros gėrybių, baltų miltų produktų, jie taip pat 

daugiau vartoja alkoholio. Vidutiniškai Lietuvoje žuvies ir jūros gėrybių suvartojama tik apie 21,2 g per 

dieną, vyrai jų vartoja daugiau nei moterys [9]. Priešingai nei mūsų tyrime, kitų tyrėjų atliktuose mitybos 

tyrimuose matomas dažnesnis grūdinių patiekalų vartojimas moterų tarpe, o bendrai grūdinių patiekalų 

bei grūdų ir jų produktų suvartojimas didesnis vyrų tarpe [9]. Vartojant mažai grūdų, vaisių ir daržovių, 

gali trūkti maistinių skaidulių, kas apsunkina kūno cholesterolio kiekio kraujyje reguliavimą, žarnyno 

peristaltiką, o ilgainiui gali turėti įtakos rimtiems sveikatos sutrikimams [88]. Skysčių suvartojimas taip 

pat reikšmingai skyrėsi tarp lyčių . Moterys ženkliai daugiau vartoja vandens ir arbatų, 91,2 proc. jų pagal 

vandens suvartojimą priskiriamos „dažnai“ grupei, o vyrų tik 69,7 proc., be to  keturis kartus daugiau 

vyrų vandenį ir arbatas vartoja „retai“ (6,1 proc.). Vanduo sudaro apie 60 proc. žmogaus kūno masės, jis 

būtinas homeostazės palaikymui, mikro ir makroelementų įsisavinimui, todėl jo trūkumas turi neigiamą 

poveikį sveikatai ir savijautai [117]. Amžiaus skirtumai pasirodė statistiškai reikšmingi kiaušinių 

suvartojime, didžiausia dalis valgančių juos retai yra 18 – 25 metų amžiaus – net 34,0 proc. šios amžiaus 

grupės apklaustųjų, o daugiausia dažnai, nuolat vartojančių kiaušinius yra  36 – 45 metų amžiaus grupėje 

– 27,3 proc. jų kiaušinius valgo itin dažnai. Tyrimai rodo, kad nevertinant amžiaus grupės, kiaušinių 

suvartojimas būna didesnis vyrų, nei moterų. Vidutiniškai per dieną lietuviai suvalgo jų 16,9 g. [9]. Kaip 

ir su rūkymu, alkoholio vartojimas statistiškai reikšmingai didesnis vyrų nei moterų tarpe. Daugiau nei 

penktadalis tyrime dalyvavusių vyrų alkoholi vartoja “dažnai/ kasdien“ (21,2 proc.). Šie rezultatai 

sutampa su kitų mokslinių darbų rezultatais, rodančiais, kad Lietuvoje vyrai ženkliai daugiau vartoja 

alkoholinių gėrimų [9], todėl tyrimai turėtų daugiau dėmesio skirti į vyrų suvartojamą alkoholio kiekį ir 

to priežastis, o  įvairios prevencinės sveikatos programos labiau koncentruotis į vyrų nei į moterų 

alkoholio vartojimo mažinimą ir pagalbą jiems, nes tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma vyrų gavę 

gydytojo rekomendacijų mitybos klausimais jų nesilaiko (33,3 proc.) arba laikosi laikinai.  

 Prastesni vyrų gyvensenos ir mitybos įpročiai atsispindi ir jų sveikatos rodikliuose. Beveik 

ketvirtadalis visų apklaustų vyrų (24,2 proc.) yra turėję padidėjusią cholesterolio koncentraciją kraujyje, 

tuo tarpu moterų tik 8,8, proc. Kraujo spaudimo padidėjimas taip pat daugiau nei dvigubai didesnis vyrų 

(21,2 proc.) nei moterų (10,3 proc.) tarpe. 2011 metų meta analizės, kurioje lyginti 13 šalių rodikliai, 

rezultatai parodė, kad hipertenzija paplitusi tarp 40 proc. vyrų ir 33 proc. moterų [118], tad rasti skirtumai 

tarp lyčių nėra nėra neįprasti. Galūnių šalimą jaučia reikšmingai daugiau moterų negu vyrų, 35,3 proc. ir 



12,1 proc., tačiau tai nebūtinai suprastėjusios kraujotakos ženklas, nes galūnių šalimą nurodė jaučiantys 

ir jauni asmenys. 18 – 25 metų amžiaus grupėje 34 proc. jaučia galūnių šalimą, o dar 44,7 proc. jaučia jį 

kartais, tačiau jaučiančių galūnių šalimą nebuvo vyriausioje amžiaus grupėje. Labiausiai šąlančias 

galūnes jaučia 46 – 55 metų apklaustieji, nes jų buvo 42,8 proc. Kraujo spaudimo, cholesterolio 

padidėjimas, širdies ritmo ir kraujotakos sutrikimai reikšmingai daugiau nurodyti vyresnio amžiaus 

apklaustųjų. Tyrime rasta tam tikrų ryšių tarp sveikatos sutrikimų ir maisto pasirinkimų Didesnė 

gliukozės koncentracija kraujyje buvo susijusi su mažesniu žuvies suvartojimu ir didesniu vandens 

suvartojimu. Visi asmenys, kurių paskutiniais duomenimis gliukozės koncentracija yra padidėjusi pagal 

vandens suvartojimą patenką į grupę „dažnai/ nuolat“. Sausėjanti burna ir troškulys yra vieni iš cukrinio 

diabeto ligos požymių [85], todėl didesnis skysčių vartojimas gali būti dėl jaučiamų CD simptomų. 

Asmenys, turintys padidėjusią gliukozės koncentraciją mažiau valgė kiaušinių. Nėra aišku ar asmenys 

sąmoningai sumažino kiaušinių vartojimą dėl poveikio gliukozės kiekiui kraujyje ar ne. Yra tyrimų 

rodančių, kad kiaušiniai gali net iki 14 proc. padidinti cukrinio diabeto riziką [120], tačiau šie rezultatai 

prieštaringi, nes kituose tyrimuose reikšmingas ryšys tarp diabeto ir kiaušinių  nepastebimas [106]. 

Respondentai turėję padidėjusią gliukozės koncentraciją taip pat vartoja daugiau baltų miltų ir jų 

gaminių, lyginant su tais, kurių gliukozės kiekis kraujyje niekada nebuvo pakilęs. Nepilnos grūdo dalies 

produktai turi aukštesnį glikeminį indeksą [50], be to baltuose miltuose gali būti alloksano, kuris galimai 

susijęs su insulino rezistencija [72]. Taip pat,  Baigiamojo darbo tyrime rastas ryšys tarp širdies ritmo 

sutrikimų ir skysčių suvartojimo  - mažesnė dalis jaučiančiųjų širdies ritmo sutrikimus vartoja daug 

skysčių. Esant dehidratacijai padidėja širdies susitraukimo dažnis tiek ramybės būsenoje, tiek fizinio 

krūvio metu, širdies raumuo labiau apkraunamas ir tai ilgainiui gali turėti įtakos ŠKS sutrikimų 

atsiradimui [73]. 

 Tyrime rasta statistiškai reikšmingų ryšių su pilno grūdo dalių produktų vartojimu ir jaučiamu 

maudimu širdies plote, galūnių tirpimu bei šalimu, visi šie reiškiniai gali būti sutrikusios kraujotakos 

požymiai, tačiau šie rezultatai prieštarauja kitų mokslininkų tyrimams rodantiems, kad grūdiniai 

produktai padeda palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą [82], [95], [96], [97], [98], todėl 

galimai asmenys jaučiantys šiuos simptomus sąmoningai renkasi sveikesnius produktus. Taip pat tyrime 

nustatyta, kad vyrai mažiau linkę paisyti gydytojų rekomendacijų, susijusių su jų sveikata ir mityba, be 

to, jų gyvensenos įpročiais prastesni nei moterų, šie rezultatai sutampa su kitų tyrėjų. Tyrimai rodo, kad 

vyrai mažiau rūpinasi savo sveikata, pavyzdžiui, iš turinčių padidėjusį kraujo spaudimą vyrų tik 36,1 

proc. geria jiems paskirtus medikamentus kraujo spaudimo kontrolei, o moterų tai daro dvigubai daugiau 

- 62,1 proc. [99]. 



Tyrimo privalumai: Tyrimas atspindi holistinį, visapusiška, požiūri į sveikatą įtakojančius veiksnius - 

anketos klausimai buvo sudaryti ne tik iš klausimų apie mitybą bet ir apie darbą naktimis, žalingus 

įpročius, sveikatos elgseną ir gydytojų patarimus. Tyrimo imtis sudaryta iš 18 – 65 metų vyrų ir moterų, 

todėl galima įvertinti lyčių bei amžiaus grupių mitybos įpročių, darbo pobūdžio ir žalingų įpročių 

skirtumus. Tyrime analizuotos ne tik širdies ir kraujagyslių ligos tačiau ir jaučiami kraujotakos 

sutrikimai, kurie atsiranda anksčiau nei pačios ligos. 

Tyrimo trūkumai: Tyrimui naudoti tik 101 asmens anketų atsakymai, todėl imtis nėra reprezentatyvi, 

siekiant tikslesnio mitybos įpročių, širdies ir kraujagyslių ligų bei jų ryšio įvertinimo tyrimo imtis turėtų 

būti didesnė, tokiu atveju būtų galima įvertinti ir to paties amžiaus vyrų ir moterų duomenis, tai suteiktų 

dar platesnį suvokimą apie skirtingų socialinių grupių sveikatos elgseną ir ligas. Tyrime nebuvo dalyvių 

patyrusių insultą ar infarktą, todėl negalima pasakyti ar yra ryšys tarp maisto grupių pasirinkimo ir šių 

ligų. Kadangi apklausa vykdyta internetu ir anonimiškai nėra aišku ar tiriamieji tinkamai suprato ir 

teisingai atsakė į anketos klausimus, trūko dalyvių atsakymų į atvirus klausimus, kuriuose tiriamieji 

galėjo nurodyti savo atsakymo variantą arba paaiškinti atsakymą.  

Praktinė tyrimo rezultatų reikšmė: Mokslinis tyrimas leidžia įžvelgti suaugusiųjų mitybos bei 

gyvensenos tendencijas, kurios siejasi su širdies ir kraujagyslių sistema. Taip pat, tyrimas parodė, kad 

didelė dalis apklaustųjų nėra linkę klausyti gydytojų patarimų gyvensenos klausimais arba 

rekomendacijų laikosi tik iš dalies. Tai įvertinus, galima atkreipti dėmesį į gydytojų perduodamos 

informacijos būdus, randant efektyvesnių pacientų motyvavimo gyvensenos pokyčiams būdų, galimai į 

pagalbą pasitelkiant specialistus, kurie daugiau specifikuojasi gyvensenos keitime (pavyzdžiui, 

gyvensenos medicinos specialistai). Tyrimas parodė kaip skiriasi vyrų ir moterų ir skirtingų amžiaus 

grupių gyvensena ir sveikata. 

  



IŠVADOS 
 

1.Vyrų ir moterų mityba labiausiai skiriasi jūros gėrybių, nepilno grūdo dalių miltinių produktų vandens 

ir alkoholio suvartojimu. Moterų mityba palankesnė sveikatai, didesnė dalis jų vartoja pakankamai 

vandens, o didesnė vyrų dalis dažniau vartoja alkoholį, nepilno grūdo dalių produktus ir jūros gėrybes. 

2. Reikšmingai didesnė vyrų dalis turi padidėjusį cholesterolį (24,2 proc.) ir serga cukriniu diabetu (9,1 

proc.), tačiau daugiau moterų jaučia šąlančias galūnes (35,3 proc.). Apie pusę  tyrimo dalyvių yra jautę 

maudimą širdies srityje bei galūnių tirpimus, tačiau nebuvo patyrusių insulto ar infarkto, tik lengvesnių 

staigių kraujotakos sutrikimų (13,9 proc.). 

3. Rastas ryšys tarp didesnio gaiviųjų gėrimų vartojimo ir padidėjusios gliukozės koncentracijos,  

jaučiamu širdies maudimu/ skausmu, galūnių šalimu, o mažesnis vandens suvartojimas su širdies ritmo 

sutrikimais. Padidėjusi gliukozės koncentracija taip pat susijusi su didesniu nepilno grūdo dalių produktų 

ir kiaušinių  vartojimu, o pilno grūdo dalių produktų vartojimas susijęs su maudimu širdies srityje bei 

galūnių šalimu. 

  



PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 
 

 Siekiant efektyvesnės širdies ir kraujagyslių sistemos ligų prevencijos ir gydymo reikalinga 

įvertinti ne tik esamą fizinę būseną, bet ir paciento gyvensenos faktorius, galinčius lemti širdies ir 

kraujagyslių ligų atsiradimą ir tolimesnį vystymąsi: 

• Patiriamas stresas ir bendra psichoemocinė būklė, kuri gali turėti įtakos ŠKS ligoms; 

• Paciento darbo ir miego rėžimas; 

• Mitybos įpročiai – kokie mitybos produktai vyrauja mityboje bei koks jų vartojimo dažnis; 

• Žalingi įpročiai ir jų vartojimo problemos rimtumas. 

• Paciento požiūris į specialisto teikiamus patarimus ir motyvacija keistis. 
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1 - 3 

porcijos 

per 

mėnesį 

1- 2 

porcijos 

per 

savaitę 

3-5 

porcijos 

per 

savaitę 

6 ir 

daugiau 

porcijų 

per 

savaitę 

1-3 

porcijas 

kasdien 

4 ir 

daugiau 

porcijų 

kasdien 

Mėsa  (porcija = apie 80 g)  

Jautiena ir jos produktai        

Ėriena ir jos produktai        

Kiauliena ir jos produktai        

Vištiena ir jos produktai        

Kita paukštiena ir jos 

produktai 

       

Žvėriena ir jos produktai        

Mišrios mėsos gaminiai        

Kita:         

Žuvis (porcija = apie 80 g) 

Balta žuvis (menkė, plekšnė, 

lydeka ir kt.) 

       

Riebi žuvis (skumbrė, tunas, 

lašiša, sardinės, silkė ir kt.) 

       

Žuvų piršteliai        

Vėžiagyviai (krabai, krevetės 

ir kt.) 

       

Žuvų ikrai        

Kitos jūrų gėrybės:         

Kiti gėrybių gaminiai:         

Grūdai ((porcija = apie 30 g duonos (viena riekė)] 100 g virtos košės/ 2 natūralių grūdų batonėliai) 

Pilno grūdo kruopos (avižos, 

grikiai, miežiai, bolivinė 

balanda, rudi ryžiai ir kt.) 

       

Balti ryžiai        

Balta duona        

Tamsi duona        

Pilno grūdo duona        

Sausainiai (        

Bandelės, kibinai, čeburekai 

ir pan. 

       

Kiti grūdai:        

  



Maistas ir porcijos Niekada/ 

Rečiau 

nei kartą 

per 

mėnesį 

1 - 3 

porcijos 

per 

mėnesį 

1- 2 

porcijos 

per 

savaitę 

3-5 

porcijos 

per 

savaitę 

6 ir 

daugiau 

porcijų 

per 

savaitę 

1-3 

porcijas 

kasdien 

4 ir 

daugiau 

porcijų 

kasdien 

Daržovės (porcija = 100 g šviežių, virtų ar kt. daržovių/ stiklinė (180 ml) daržovių sulčių; *porcija nurodyta ant 

pakuotės) 

Baltos spalvos daržovės 

(svogūnai, kalafijorai, ropės) 

       

Mėlynos spalvos daržovės 

(baklažanai, kopūstai) 

       

Žalios spalvos daržovės 

(špinatai, cukinijos, brokoliai) 

       

Geltonos spalvos daržovės 

(morkos, paprikos, moliūgas) 

       

Raudonos spalvos daržovės 

(pomidorai, paprikos) 

       

Ankštinės daržovės (pupos, 

žirniai, avinžirniai) 

       

Vakuotos, marinuotos 

daržovės 

       

Ragintos daržovės (kopūstai, 

agurkai ir kt.) 

       

Grybai        

Daržovių salotos        

Troškiniai su daržovėmis        

Sojos produktai        

Džiovintos daržovės        

Šviežiai spaustos daržovių 

sultys (90 - 100%) 

       

Konservuotos daržovių sultys 

(100%) 

       

Daržovių sulčių gėrimai (<90 

%) 

       

Pomidorų ir kt. daržovių 

padažai, pastos. 

       

Kita:        

  



Maistas ir porcijos Niekada/ 

Rečiau 

nei kartą 

per 

mėnesį 

1 - 3 

porcijos 

per 

mėnesį 

1- 2 

porcijos 

per 

savaitę 

3-5 

porcijos 

per 

savaitę 

6 ir 

daugiau 

porcijų 

per 

savaitę 

1-3 

porcijas 

kasdien 

4 ir 

daugiau 

porcijų 

kasdien 

Vaisiai , uogos, riešutai, sėklos (porcija = 100 g šviežių vaisių (vienas nedidelis obolys/ apelsinas/ kriaušė...)/ pusė 

puodelio konservuotų vaisių/ puodelis uogų/ stiklinė (180 ml) vaisių sulčių. *vienas šaukštas. **du šaukštai) 

Švieži vaisiai        

Šviežios uogos        

Šviežių vaisių ir uogų salotos        

Džiovinti vaisiai/ uogos**        

Konservuoti vaisiai/ uogos        

Uogienės, džemai*        

Šviežiai spaustos vaisių sultys 

(100%) 

       

Vaisių sultys (100%)        

Vaisių sultys (50 – 100%)        

Vaisių sulčių gėrimas(10 – 

50%) 

       

Riešutai, sėklos** 
       

Riešutų, sėklų kremai* 
       

Kita: 
       

Pieno produktai/ kiaušiniai *porcija = 180ml, **porcija = 1 vnt 

Pienas*        

Varškė        

Natūralūs rauginto pieno 

gaminiai  (kefyras, pasukos, 

jogurtas)* 

       

Desertai iš pieno (sūrėliai, 

jogurtai su priedais ir kt.) 

       

Natūralus sūris (mocarela, 

čederis, olandiškas ir kt.) 

       

Sūrio gaminiai        

Grietinė         

Natūralus sviestas        

Tepus riebalų mišinys        

Kiaušiniai**        

Kita:        

  



Maistas ir porcijos Niekada/ 

Rečiau nei 

kartą per 

mėnesį 

1 - 3 

porcijos 

per 

mėnesį 

1- 2 

porcijos 

per 

savaitę 

3-5 

porcijos 

per 

savaitę 

6 ir 

daugiau 

porcijų 

per 

savaitę 

1-3 

porcijas 

kasdien 

4 ir 

daugiau 

porcijų 

kasdien 

Padažai/ riebalai (porcija = 1 valgomasis šaukštas) 

Alyvuogių aliejus        

Rapsų aliejus        

Saulėgrąžų aliejus        

Kokosų aliejus        

Augalinių aliejų mišinys        

Kiti aliejai:        

Taukai (šaukštelis)        

Margarinas        

Padažai:        

Gėrimai (porcija = 250 ml) 

Vanduo        

Kava, kakava        

Arbatas (juodoji, žalioj)        

Žolelių arbata        

Stiprieji alkoholiniai 

gėrimai (degtinė, viskis) 

       

Silpnieji alkoholiniai 

gėrimai (įvairūs 

kokteiliai, sidras) 

       

Vynas        

Alus        

Gazuoti gaivieji gėrimai 

(limonadai, gira, 

energetiniai gėr. ir kt.) 

       

Negazuoti gaivieji 

gėrimai 

       

Mineralinis vanduo        

Saldumynai  (porcija = 25 g; *vienas gabalėlis; ** vienas arbatinis šaukštelis) 

Šokoladiniai saldainiai/ 

šokoladas 

       

Guminukai        

Karamelės saldainiai        

Tortai, pyragai*        

Ledai*        

Sausainiai, bandelės        

Cukrus**        

Kita:        

 


