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Santrauka
Reikšmingas energinių gėrimų pardavimo padidė-
jimas įvyko 2005 – 2006 metais, kuomet pasirodė 
pirmieji alkoholio ir energinių gėrimų kokteiliai. 
Minėtuoju laikotarpiu šie gėrimai ėmė populiarėti 
ir Lietuvoje. Energinių gėrimų populiarumas tarp 
jaunimo didėja. Tyrimai rodo, kad energinių gėrimų 
vartojimas dažnai yra susijęs su fizine ir psichine 
sveikata. Į energinių gėrimų sudėtį įeina įvairiausių 
medžiagų - taurinas, guarana, karnitinas, ginsenozi-
dų, dekstrozė, inozidolis, vitaminai B6 ir B12 - vi-
sos jos išsiskiria tonizuojančiu poveikiu. Tyrimuose 
pateikti duomenys rodo, jog energinių gėrimų var-
tojimas yra potencialiai žalingas dėl papildomo šir-
dies darbo krūvio ir sumažėjusio smegenų kraujota-
kos greičio. 
Darbo tikslas buvo įvertinti studentų žinias apie 
energetinių gėrimų daromą poveikį ir išanalizuoti 
šių gėrimų vartojimo priežastis. 
Tyrimas buvo atliktas 2011- 2015 metais Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete (LSMU) ir Kauno ko-
legijoje (KK). Apklausta LSMU 200 I – III kursų ir 
KK 100 I – III kursų studentų, kurių amžius 19 – 22 
metai. Studentai buvo tiriami apklausos metodu, at-
liekant anketinę apklausą raštu. Klausimai – užda-
rojo ir atvirojo tipo, su pasirenkamais atsakymais. 
Energinius gėrimus vartojo daugiau nei pusė ap-
klausoje dalyvavusių studentų. Manome, kad jie re-
prezentuoja studentų populiacijos tendencijas. Tarp 
19 – 22 metų jaunimo energinių gėrimų vartojimas 
nėra susijęs su fizinio aktyvumo skatinimu. Tokius 
gėrimus vartojantys studentai juos renkasi siekda-
mi didinti protinį aktyvumą. Jaunuoliai, vartojan-

tys energinius gėrimus, nevienareiškmiškai vertina 
veiksnius, darančius įtaką energinio gėrimo vartoji-
mo pasirinkimui. Jaunuoliai žino apie energinių gė-
rimų neigiamą poveikį. 

Įvadas
Pagal Lietuvos respublikoje šiuo metu galiojantį Mais-

to įstatymą, energiniai gėrimai apibrėžiami kaip gaivieji 
gėrimai, kurių sudėtyje yra vitaminų ir tonizuojančių ar 
stimuliuojančių augalinių medžiagų (kofeino, guaranino, 
ginsenozidų, taurino ir pan.). Šiuo metu vienas populia-
riausių energinių gėrimų RedBull buvo sukurtas ir pradėtas 
pardavinėti Austrijoje 1987 m., JAV rinką pasiekė1997 m. 
[2]. Reikšmingas energinių gėrimų pardavimo padidėjimas 
įvyko 2005 – 2006 metais, kuomet pasirodė pirmieji alko-
holio ir energinių gėrimų kokteiliai. Minėtuoju laikotarpiu 
šie gėrimai ėmė populiarėti ir Lietuvoje. Energinių gėrimų 
populiarumas tarp jaunimo didėja. 

Tyrimai rodo, kad energinių gėrimų vartojimas dažnai 
yra susijęs su fizine ir psichine sveikata. Į energinių gėri-
mų sudėtį įeina įvairiausių medžiagų - taurinas, guarana, 
karnitinas, ženšenis, dekstrozė, inozidolis, vitaminai B6 ir 
B12  - visos jos išsiskiria tonizuojančiu poveikiu [3]. Įvai-
rių sporto šakų atstovai yra įsitikinę, kad šios medžiagos 
pagerina treniruočių procesą ir sportinius rezultatus. Žino-
ma, energinių gėrimų gamintojai teigia, kad tai geros ko-
kybės ir iš natūralių medžiagų pagaminti produktai, kurie 
neigiamo poveikio sveikatai neturi, jei tik yra vartojami 
taip, kaip rekomenduojama. Tokie gėrimai aktyviai siūlomi 
vartoti sportuojant, laisvalaikiu, sunkiai dirbant ar intensy-
viai mokantis. Energinių gėrimų reklama dažnai nukreipta 
į 19 – 22 metų jaunuolius, ką tik mokyklą baigusius, į uni-
versitetą įstojusius, socialinę aplinką pakeitusius studen-
tus, kurie ieško pačių įvairiausių būdų, galinčių palengvinti 
adaptaciją naujoje aplinkoje ir padėti įveikti padidėjusį fizi-
nį ir protinį krūvį. Tyrimuose pateikti duomenys rodo, kad 
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energinių gėrimų vartojimas yra potencialiai žalingas dėl 
papildomo širdies darbo krūvio ir sumažėjusio smegenų 
kraujotakos greičio [5]. Per didelis kofeino suvartojimas le-
mia antsvorį, nuolatinio nerimo, nuovargio atsiradimą, šir-
dies ir kraujagyslių sistemos pokyčius, ilagalaikę nemigą, 
netgi, pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją klasifikuojamus 
emocinius ir priklausomybinius sutrikimus [7]. Energinių 
gėrimų vartojimas kartu su alkoholiniais gėrimais mažina 
elgesio kontrolę, t.y. įgalina individą ilgiau vartoti alkoho-
linius gėrimus ir suvartoti jų didesnį kiekį [6]. Tyrimų, ana-
lizuojančių energinių gėrimų tiesioginį poveikį širdies ir 
kraujagyslių sistemai, yra nedaug, o ir  rezultatai ne visada 
yra nuoseklūs. Todėl nėra tvirtos mokslininkų nuomonės 
dėl šių gėrimų sveikatai keliamo pavojaus dydžio [5].  

Kofeino naudojimas didėja visame pasaulyje. Piknau-
džiavimas kofeinu bei priklausomybės išsivystymas plinta 
vis labiau, tai sukelia kofeino intoksikacijas ir mirties rizi-
ką. Apžvelgiant naujausius tyrimus, kofeinas dėl poveikio 
- veikimo mechanizmo (kreipiant dėmesį į adenozino anta-

gonizmo, kalcio ląstelėje mobilizacijos ir fosfodiesterazių 
slopinimą), naudojimo, piktnaudžiavimo, priklausomybės 
vystymosi, apsvaigimo gali sukelti ir mirtiną poveikį. Tiek 
nuodingos, tiek  ir mirtinos dozės sąvokos yra santykinės, 
nes tai gali priklausyti  nuo  kofeino sąveikos su kitomis 
medžiagomis ar dėl  žmogaus metabolizmo pakitimų bei  
ligų [1].  

Pagrindiniai komponentai, rasti energiniuose  gėrimuo-
se, tokie kaip kofeinas, guarana ir taurinas, veikia krauja-
gyslių išsiplėtimą, aneurizmos susidarymą ir plyšimą.  Ste-
bimas poveikis  tiek kraujagyslių sienelių endoteliui, tiek 
aortos sienai [4,9]. 2007 metais JAV užregistruoti 5448 
apsinuodijimai kofeinu, iš jų 46% teko jaunesniems nei 
19 metų asmenims. Įvairių studijų duomenimis, energinius 
gėrimus JAV vartoja nuo 30 iki 50% paauglių. 2011 m. Lie-
tuvos higienos institutas atliko tyrimą „Mokinių mitybos 
įpročiai“, kurio metu buvo nustatyta, jog 49% IV, VII ir XI 
klasėse besimokančių moksleivių vartoja energinius gėri-
mus, 3% iš jų – kas dieną [8]. 

 Tyrimo tikslas - įvertinti studentų žinias apie energi-
nių gėrimų daromą poveikį ir išanalizuoti šių gėrimų var-
tojimo priežastis.

Tyrimo metodika ir organizavinas
Tyrimas buvo atliktas 2011- 2015 metais Lietuvos svei-

katos mokslų universitete ir Kauno kolegijoje. Apklausta 
LSMU 200 I – III kursų ir KK 100 I – III kursų studentų, 
kurių amžius 19 – 22 metų. Respondentų amžiaus vidur-
kis 20,5 metai.  Studentai buvo tiriami apklausos metodu, 
atliekant anketinę apklausą raštu. Klausimai – uždarojo ir 
atvirojo tipo, su pasirenkamais atsakymais. Tyrimas atlik-
tas laikantis 1975m. Helsinkio deklaracijos priimtų princi-

 1 pav. Aplinkybės, kuriomis studentai renkasi vartoti energinius 
gėrimus

2 pav.  Priežastys, studentų teigimu, juos paskatinusios vartoti 
energinius gėrimus

3 pav. Neigiamas energinių gėrimų poveikis, kurį žino respon-
dentai
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pų, dėl eksperimentų su žmonėmis, etikos. Apklausa vyko 
laikantis tiriamųjų anonimiškumo, dalyviai buvo infor-
muoti apie tyrimo tikslą ir apie tai, kad jų duomenys vėliau 
bus panaudoti mokslinėje veikloje. Teirautasi, ar jaunuolis, 
atsakinėjantis į anketos klausimus, apskritai yra vartojęs 
energinius gėrimus. Pagal atsakymą į šį klausimą tyrimo 
dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes. Taip pat klausėme 
apie dažniausias energinių gėrimo vartojimo priežastis, 
veiksnius, paskatinusius vartoti energinius gėrimus, su-
bjektyvius pojūčius, pavartojus šių gėrimų ir objektyvias 
žinias apie galimą energinių gėrimų poveikį. Responden-
tų, teigusių, kad jie nevartoja energinių gėrimų, klausėme, 
kokį energinių gėrimų sukeliamą poveikį jie žino. Skaičia-
vimai atlikti ir grafikai braižyti naudojantis Microsoft Exell 
2010 programa. Duomenų statistinė analizė atlikta naudo-
jant SPSS (versija 16.0) programinį paketą.

Tyrimo rezultatai ir aptarimas
 Pateikta 300, sulaukta 274 tinkamai užpildytų anketų. 

Atsakomumo rodiklis 91,3%. Vartojančių energinius gėri-
mus grupę sudarė 151 studentai (55%), nevartojančių – 123 
(45%). Respondentai galėjo rinktis daugiau nei vieną atsa-
kymą iš pateiktųjų klausimyne. 94,44% tiriamųjų LSMU 
studentų, tarp vartojančių gėrimus, teigė, kad taip elgiasi 
mokydamiesi, studijuodami, 48,7% - vakarėlių metu. KK 
studentai teigė energinius gėrimus dažniausiai vartojantys 
studijuodami (43% tarp vartojančių), 30,23% - vakarėlių 
metu, o rečiausiai rinkosi atsakymus „vairuojant“ ir „kai 
jaučiuosi pavargęs“. Fizinio aktyvumo metu šiuos gėrimus 
renkasi tik 15 iš 81 studentų (18,5%) (1 pav.)

LSMU studentai teigė, kad dažniausiai patys nuspręs-
davo vartoti energinius gėrimus (48,8%), paveikti draugų  
- 44,44%;  reklamos įtaka vertinta nereikšmingai (atitin-
kamai 5,56% ). Tuo tarpu KK studentai sakė, kad didžiau-
sią įtaką vartoti energinius gėrimus jiems darė reklama – 
55,5%. (2 pav.)

Į klausimą apie žinomą energinių gėrimų poveikį stu-
dentai galėjo rinktis daugiau nei vieną atsakymą, rezultatai 
pateikiami nuo viso studentų skaičiaus. Tarp energinius gė-
rimus vartojusių studentų labiausiai žinoma tai, kad energi-
niai gėrimai didina arterinį kraujo spaudimą (69% atsakiu-
siųjų teigė žiną šį faktą) ir sukelia nemigą (56,3%). Ener-
ginių gėrimų nevartojatys studentai žinojo apie nemigą 
(72%), taip pat kraujo spaudimą didinantį veikimą (65%). 
Tik 19 studentų iš visų apklaustųjų nežinojo apie energinių 
gėrimų galimą neigiamą poveikį (7%). Tiek vartojantys, 
tiek nevartojantys energinius gėrimus studentai retai teigė 
žiną, kad energiniai gėrimai gali sukelti nuovargį (13%). 
37% studentų sakė žinantys, kad šie gėrimai sukelia pri-
klausomybę. (3 pav.)

Išvados
Energinius gėrimus vartojo daugiau nei pusė apklau-

soje dalyvavusių studentų. Manome, kad jie reprezentuoja 
studentų populiacijos tendencijas. Tarp 19-22 metų jau-
nimo energinių gėrimų vartojimas nėra susijęs su fizinio 
aktyvumo skatinimu. Tokius gėrimus vartojantys studentai 
juos renkasi siekdami didinti protinį aktyvumą. Jaunuoliai, 
vartojantys energinius gėrimus, nevienareiškmiškai vertina 
veiksnius, darančius įtaką energinio gėrimo vartojimo pa-
sirinkimui. Jaunuoliai žino apie energinių gėrimų neigiamą 
poveikį. 

1. Energinius gėrimus vartojo daugiau nei pusė apklau-
soje dalyvavusių studentų. Manome, kad jie reprezentuoja 
studentų populiacijos tendencijas. 

2. Tarp 19-22 metų jaunimo energinių gėrimų varto-
jimas nėra susijęs su fizinio aktyvumo skatinimu. Tokius 
gėrimus vartojantys studentai juos renkasi siekdami didinti 
protinį aktyvumą.

3. Jaunuoliai teigią žiną apie energetinių gėrimų nei-
giamą poveikį. 
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Summary
A significant increase in the sale of energy drinks was 2005 

- 2006, when was the first alcohol cocktails and energy drinks 
appeared on the market. At the same period these drinks has been 
gaining popularity in Lithuania as well. The popularity of energy 
drinks among young people is increasing. Studies show that 
consumption of energy drinks is often associated with physical and 
mental health. The energy drinks contains a variety of materials 
- taurine, guarana, carnitine, ginsenosides, dextrose, inozidol, 
vitamins B6 and B12 - all of them distinguished by its toning effect. 

The data presented in studies show that energy drinks consumption 
is potentially harmful for the additional workload of the heart and 
for decrease of blood flow velocity in brain. The aim was to assess 
students‘ knowledge about the impact of energy drinks and analyze 
reasons of consumption of these drinks. The study was carried out 
in 2011- 2015, at the Lithuanian University of Health Sciences 
(LUHS) and Kaunas College (KC). There were interviewed 200 
I - III course students from LUHS and 100 I - III year students from 
KK; aged 19 to 22 years. Students were investigated using survey 
method, by questionnaire in writing. Questions - closed and open 
type, with multiple-choice answers. More than half of the surveyed 
students consume energy drinks. We assume that they represent the 
student population trends. The consumption of energy drinks among 
young people from 19 to 22 years is not associated with physical 
activity. The most common intention of using energy drinks is to 
increase the mental powers. Participants declaired they know about 
the negative effects of energy drinks, but they do not take them  
into consideration while using the drinks.
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