
Širdies kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties 

priežastis: PSO duomenimis kasmet pasaulyje 

miršta apie 17 milijonų žmonių. Lietuvoje 56,1 proc., 

visų mirčių priežasčių –kraujotakos sistemos ligos. 

Širdis – vienas stipriausių žmogaus raumenų, 

nenuilstamai pumpuojantis kraują ir visą organizmą, 

nuolat aprūpinantis gyvybiškai svarbiu deguonimi 

bei maisto medžiagomis. Didžioji širdies dalis yra 

tuoj pat už krūtinkaulio, tik viršūnė nukreipta į 

kairę, todėl kairėje krūtinės ląstos pusėje geriausiai 

jaučiama jos pulsacija. Pridėjus delną, dažnai galima 

apčiuopti širdies viršūnės tvinksnį, todėl kartais 

galvojama, kad visa širdis yra kairėje. Ramybės 

būsenoje širdis plaka ramiai, tolygiai, apie 60–80 

kartų per minutę ir mes jos nejaučiame. Sveikas 

žmogus savo širdies plakimą pajunta tik susijaudinęs 

ar smarkiau dirbdamas. Dauguma žmogaus organų 

yra poriniai – inkstai, plaučiai, akys, ausys. Vienam jų 

susirgus, jį pavaduoja kitas. O širdis yra viena, todėl 

labai svarbu išsaugoti ją sveiką.

Sveika širdis yra maždaug sugniaužto žmogaus 

kumščio dydžio. Tai tuščiaviduris raumeninis organas, 

turintis keturias ertmes – du prieširdžius ir žemiau jų 

esančius du skilvelius bei keturis vožtuvus. Kairįjį ir 

dešinįjį skilvelius skiria tvirta raumeninė pertvara, 

o kairįjį ir dešinįjį prieširdžius – plonesnė pertvara. 

Sunkiausias darbas tenka kairiąjam skilveliui, todėl 

jis didžiausias, jo sienelės – storiausios. Kairįjį skilvelį 

nuo kairiojo prieširdžio skiria dviburis vožtuvas, 

vadinamas mitraliniu. Dešinįjį skilvelį nuo dešiniojo 

prieširdžio skiria triburis vožtuvas. Iš kairiojo 

skilvelio išeina stambiausia organizmo arterija – 

aorta, o iš dešiniojo skilvelio – plaučių arterija. Abi 

šias kraujagysles nuo skilvelių skiria aortos ir plaučių 

arterijos vožtuvai.

Rizikos veiksniai:

•	 gausi riebalų ir cholesterolio mityba;

•	 mažas fizinis aktyvumas;

•	 rūkymas;

•	 stresas;  

•	 nutukimas;

•	 padidėjęs lipidų (riebalų) kiekis kraujyje;

•	 padidėjęs kraujospūdis;

•	 cukrinis diabetas, sutrikusi gliukozės 

apykaita;

•	 padidėjęs kraujo krešumas, klampumas; 

•	 amžius (vyrams per 45 m., moterims –  

per  55 m.);

•	 paveldimumas: anksti pasireiškusios širdies 

ir kraujagyslių ligos artimiesiems – tėvams, 

broliams, seserims (širdies infarktai, insultai 

ar staigios mirtys vyrams iki 55 metų, 

moterims – iki 65 m.); 

Dauguma rizikos veiksnių susiję su neteisinga 

mūsų pačių gyvensena: tai rūkymas, riebus, saldus, 

kaloringas maistas, per didelė kūno masė, nuolatinė 

nervinė įtampa, nemokėjimas atsipalaiduoti. 

Kai kurie rizikos veiksniai gali būti nustatomi 



tik laboratoriniais ar instrumentiniais metodais: 

padidėjęs kraujospūdis, kraujo riebalai, diabetas, 

krešėjimo faktoriai. Kai kuriems veiksniams nugalėti 

pakanka tik paties žmogaus pastangų, kitiems 

įveikti (diabetui, hipertenzijai, cholesteroliui) 

skirama specialių vaistų. Tačiau yra ir tokių rizikos 

veiksnių, kurie, deja, nuo mūsų nepriklauso: amžius, 

lytis, paveldimumas. Nei paveldimumo, nei lyties ar 

amžiaus pakeisti negalime, bet tai nereiškia, kad jei 

Jūsų šeimoje kas nors sirgo širdies ar kraujagyslių 

ligomis būtinai sirgsite ir Jūs. Paveldėjimo įtaką 

galima sumažinti ir išvengti ligos, keičiant įpročius ir 

neleidžiant rizikos veiksniams jos išprovokuoti.

kad sumažintumėte tikimybę 

susirgti širdies ligomis, reikia:

1. Valgyti subalansuotą, neriebų maistą, 

nepamiršti vartoti daržovių ir vaisių.

2. Kiekvieną diena skirti ne mažiau 30 min. 

fiziniam aktyvumui.

3. Nerūkyti.

4. Mokytis atsipalaiduoti, valdyti stresą.

5. Išlaikyti normalų  (18,5–24,9 kg/m2) kūno 

masės indeksą.

6. Žinoti savo lipidų (norma < 5 mmol/l) ir 

gliukozės (norma nevalgius < 6.0 mmol/l,  

pavalgius < 8.0 mmol/l) kiekį kraujyje, arterinį 

kraujo spaudimą (< 140/90 mmHg ).
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