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Santrauka
Bendrasis cholesterolis yra vienas iš pagrindinių kraujo 
rodiklių, kurio padidėjimas susijęs su aterosklerozės ri-
zika. Mitybos pokyčiai, susiję su sočiųjų riebalų rūgščių 
sumažėjusiu vartojimu, sėkmingai mažina riziką susirgti 
širdies ir kraujagyslių ligomis. Žmonės,  siekdami page-
rinti savo sveikatos būklę, dažnai nežino, kurių maisto 
produktų privalo atsisakyti ar vartoti mažiau, kad išlai-
kytų subalansuotą, įvairią ir saikingą mitybą. Tyrimo tiks-
las – įvertinti X bendruomenės mitybos ir cholesterolio 
kiekio kraujyje sąsajas. Tyrimo metu  apklausti X ben-
druomenės savanoriškai tyrime sutikę dalyvauti asmenys,  
įvertinti jų kraujo tyrimų rezultatai. Tyrime dalyvavo 78 
tiriamieji  nuo 18 iki 74 metų, kurių cholesterolio kiekis 
kraujyje buvo optimalus (51 proc.),   saikingai padidėjęs 
(30 proc.) ir kritiškai padidėjęs (19 proc.). Tyrimo rezul-
tatai: nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
sviesto vartojimo dažnio ir  mažo tankio lipidų (MTL) 
kiekio kraujyje; riešutų (sėklų) vartojimo dažnio ir di-
delio tankio lipidų (DTL) kiekio kraujyje (p<0,05). Tarp 
kitų maisto produktų vartojimo dažnio ir cholesterolio 
kiekio kraujyje statistiškai reikšmingų skirtumų nenu-
statyta. Tiriamųjų, dažniau vartojusių sviestą, augalinius 
aliejus ir džiovintus vaisius, cholesterolio kiekio rodikliai 
kraujyje buvo aukštesni, negu tiriamųjų, kurie sviestą, 
augalinius aliejus ir džiovintus vaisius vartojo rečiau. 

Įvadas
Eurostat duomenimis (2019), Lietuva tarp Europos Są-

jungos šalių yra antroje vietoje pagal sergančiųjų kraujotakos 
sistemos ligomis skaičių (4167 atvejai 100000 gyventojų) 
[1]. Pasak A. Catapano ir O. Wiklund (2015), ryšys tarp cho-
lesterolio bei širdies ir kraujagyslių ligų nustatytas vykdant 
genetinius ir epidemiologinius tyrimus [2]. V. Zhong ir kt. 
(2019) teigimu, bendras cholesterolis yra vienas  pagrindinių 

kraujo rodiklių, kurio padidėjimas susijęs su aterosklerozės 
rizika [3]. Anot B. Sjöberg (2016), mitybos pokyčiai, susiję 
su sočiųjų riebalų rūgščių sumažėjusiu vartojimu, sėkmingai 
mažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis [4]. M. 
Schoeneck ir D. Iggman (2021) teigimu, vartojant tinkamus 
maisto produktus, galima sumažinti mažo tankio lipidų kiekį 
kraujyje [5]. 

Cholesterolis naudojamas organizme sintetinti steroidi-
nius hormonus, vitaminą D, tulžies rūgštį, neuronų mielinį 
dangalą, palaikyti ląstelių pralaidumą ir struktūrą [6]. Ben-
drasis cholesterolis yra vienas iš pagrindinių kraujo rodiklių, 
kurio padidėjimas susijęs su aterosklerozės rizika [7]. Lie-
tuvos gyventojų didžiausią paros maisto davinio energetinę 
vertę sudaro riebalai (apie 42,9 proc.). Vyrai vidutiniškai 
per parą su maistu suvartoja  apie 400 mg, moterys apie 300 
mg riebalų. Rekomenduojama, kad riebalai sudarytų nuo 25 
proc. iki 35 proc. paros maisto davinio energinės vertės, iš 
kurių sočiųjų riebalų rūgščių būtų iki 10 procentų [8]. Sie-
kiant bendro cholesterolio kiekio kraujyje korekcijos, svarbu 
keisti mitybos įpročius – sumažinti sočiųjų riebalų rūgščių 
vartojimą, keičiant jas į nesočiąsias riebalų rūgštis, gaunamas 
iš augalinių aliejų, riešutų, sėklų ar kitų augalinės kilmės 
produktų [9]. Nekeičiant sočiųjų riebalų rūgščių, gaunamų 
iš sviesto ar taukų, į nesočiąsias riebalų rūgštis, gaunamas iš 
augalinių aliejų, didėja mažo tankio lipoproteinų ir bendrojo 
cholesterolio kiekio kraujyje didėjimo rizika [10].  Kasdien 
valgant vaisius, rizika sirgti hiperlipidemija yra žymiai ma-
žesnė, lyginant su vaisių vartojimu 0–2 kartus per savaitę 
[11], tačiau  dažnas ir gausus džiovintų vaisių vartojimas 
( > 96 g per dieną) didina mažo tankio lipoproteinų kiekį 
kraujyje [12]. 

Tyrimo tikslas – įvertinti X bendruomenės mitybos ir 
cholesterolio kiekio kraujyje sąsajas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo priemonės – anoniminė anketa, sudaryta iš 48 

klausimų, kuriais siekta atskleisti tiriamųjų mitybos ypa-
tumus; laboratoriniai kraujo tyrimai. Tyrime dalyvavo X 
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1 pav. Tiriamųjų  bendrojo cholesterolio kiekis krau-
jyje ir augalinio aliejaus vartojimo dažnis (N=78)

2 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje 
ir sviesto vartojimo dažnis (N=78) 

3 pav. Tiriamųjų mažo tankio lipidų kiekis kraujyje ir 
sviesto vartojimo dažnis (N=78)
*p<0,05, lyginant su tiriamaisiais, kurie sviesto nevartojo arba vartojo 
labai retai; χ²= 11,993,  lls=6,  p=0,050

4 pav. Tiriamųjų didelio tankio lipidų kiekis kraujyje ir 
riešutų (sėklų) vartojimo dažnis (N=78)
*p<0,05, lyginant su tiriamaisiais, kuriems nustatytas saikingai padi-
dėjęs DTL kiekis kraujyje; χ²= 7,844,  lls=3,  p=0,049

5 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje 
ir raudonos mėsos vartojimo dažnis (N=78)

6 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje 
ir baltos mėsos vartojimo dažnis (N=78)
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7 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje ir 
riebios žuvies vartojimo dažnis  (N=78)

8 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje ir 
kiaušinių vartojimo dažnis  (N=78)

9 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje ir 
vaisių vartojimo dažnis (N=78)

10 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje 
ir daržovių vartojimo dažnis (N=78)

11 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis krau-
jyje ir ankštinių produktų vartojimo dažnis (N=78)

12 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje 
ir viso grūdo produktų vartojimo dažnis (N=78)
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13 pav. Tiriamųjų bendrojo cholesterolio kiekis krau-
jyje ir konditerijos produktų vartojimo dažnis  (N=78)

bendruomenės 78 savanoriai  nuo 18 iki 74 metų, kurių  
bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje buvo optimalus (51 
proc.), saikingai padidėjęs (30 proc.) ir kritiškai padidėjęs (19  
proc.). Atlikta statistinė duomenų analizė, naudojant statistinį 
programų paketą SPSS 26.0, apskaičiuojant procentinius 
duomenų įverčius. Kintamųjų (tiriamųjų požymių) kaupimui 
buvo naudojamas programų paketas Microsoft Office MS 
Excel. Kokybinių požymių statistinis ryšys tirtas taikant chi 
kvadrato (χ2) kriterijų. Statistinių hipotezių reikšmingumui 
įvertinti pasirinktas reikšmingumo lygmuo p<0,05.

Tyrimo rezultatai 
Ženkliai padidėjęs bendrojo cholesterolio kiekis kraujyje 

3 kartus dažniau (26,1 proc.) buvo nustatytas tiriamiesiems, 
kurie aliejų maisto gamybai naudojo 5-6 kartus per savaitę, 
lyginant su tiriamaisiais, kurie maisto gamybai aliejų vartojo 
labai retai (8,7 proc.) (p=0,101)  (1 pav.). 

Ženkliai padidėjęs  bendrojo  cholesterolio kiekis kraujyje 
8 kartus mažiau (3,6 proc.) buvo nustatytas tiriamiesiems, 
kurie sviestą vartojo labai retai, lyginant su tiriamaisiais, 
kurie sviestą valgė kasdien (28,6 proc.) (p=0,731) (2 pav.).  

Tiriamiesiems, kurie sviestą vartojo 2–3 kartus per dieną, 
statistiškai reikšmingai 1,6 karto dažniau  buvo nustatytas 
saikingai padidėjęs mažo tankio lipidų (MTL) kiekis krau-
jyje, sviestą vartojusiems 2–4 kartus per savaitę – 2 kartus 
dažniau, vartojusiems  1 kartą per dieną – 2,4 karto dažniau 
nei tiriamiesiems, kurie sviesto nevartojo arba vartojo labai 
retai (3 pav.).

Nors tarp riešutų (sėklų) vartojimo dažnio ir bendrojo 
cholesterolio kiekio kraujyje statistiškai reikšmingo skir-
tumo nenustatyta  (p=0,373), tiriamiesiems, riešutus  (sėklas) 
vartojusiems  2–4 kartus per savaitę, statistiškai reikšmingai 
2 kartus dažniau buvo nustatytas optimalus didelio tankio 
lipidų (DTL) kiekis kraujyje, skirtingai nei tiriamiesiems, 

kurie riešutų  (sėklų) nevartojo arba vartojo labai retai. Šiems 
tiriamiesiems beveik du kartus dažniau buvo nustatytas sai-
kingai padidėjęs DTL kiekis kraujyje (4 pav.). 

Ištyrus maisto produktų vartojimo dažnio ir bendrojo 
cholesterolio kiekio kraujyje sąsajas, pastebėta, kad tiria-
mųjų, dažniau vartojusių sviestą, augalinius aliejus ir džio-
vintus vaisius, cholesterolio kiekio rodikliai kraujyje buvo 
aukštesni, negu tiriamųjų, kurie sviestą, augalinius aliejus 
ir džiovintus vaisius vartojo rečiau, tačiau statistiškai reikš-
mingų skirtumų nenustatyta: 

• raudonos mėsos vartojimo dažnio ir bendrojo choles-
terolio kiekio kraujyje  p=0,119 (5 pav.), 

• baltos mėsos vartojimo dažnio ir bendrojo cholesterolio 
kiekio kraujyje  p=0,944 (6 pav.), 

• riebios žuvies vartojimo dažnio ir bendrojo choleste-
rolio kiekio kraujyje  p=0,734 (7 pav.), 

• kiaušinių vartojimo dažnio ir bendrojo cholesterolio 
kiekio kraujyje p=0,632 (8 pav.), 

• vaisių vartojimo dažnio ir bendrojo cholesterolio kiekio 
kraujyje p=0,846 (9 pav.),  

• daržovių vartojimo dažnio ir bendrojo cholesterolio 
kiekio kraujyje p=0,949 (10 pav.), 

• ankštinių produktų vartojimo dažnio ir bendrojo cho-
lesterolio kiekio kraujyje  p=0,071 (11 pav.), 

• viso grūdo produktų vartojimo dažnio ir bendrojo cho-
lesterolio kiekio kraujyje  p=0,066 (12 pav.), 

• konditerijos gaminių vartojimo dažnio ir bendrojo cho-
lesterolio kiekio kraujyje  p=0,053 (13 pav.).

Išvados
1. Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 

sviesto vartojimo dažnio  ir  mažo tankio lipidų kiekio 
kraujyje; riešutų ir sėklų vartojimo dažnio ir didelio tankio 
lipidų kiekio kraujyje. Tarp  kitų maisto produktų vartojimo 
dažnio ir bendrojo cholesterolio kiekio kraujyje statistiškai 
reikšmingų skirtumų nenustatyta. 

2. Tiriamųjų, dažniau vartojusių sviestą, augalinius alie-
jus ir džiovintus vaisius, cholesterolio kiekio rodikliai krau-
jyje buvo aukštesni, negu tiriamųjų, kurie sviestą, augalinius 
aliejus ir džiovintus vaisius vartojo rečiau. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN NUTRITION AND 
BLOOD CHOLESTEROL AMOUNT
S. Korženka, R. Volskienė, J. Kirvaitienė

Keywords: cholesterol, fatty acids, nutrition, atherosclerosis.  
Summary
Total cholesterol increase is associated with the risk of atheros-

clerosis. Dietary changes associated with reduced consumption of 
saturated fatty acids are successful in reducing the risk of cardio-
vascular disease. People with health problems often do not know 
which food products they should avoid or consume less in order 
to improve their health in order to maintain a balanced, varied and 
moderate diet. The aim of this study is to assess the associations 
between nutrition and cholesterol blood levels in the  X commu-
nity. In the study 78 volunteers were invited. The age of the su-
bjects was from 17 to 74. During the study volunteers received qu-
estionnaires and evaluated blood tests. Of which 51% had optimal 
cholesterol blood levels, 30 % moderate increase and 19% critical 
increase. Results: a statistically significant difference was found 
between butter and low-density lipid (LDL) blood levels, nut/seed 
consumption frequency and high-density lipid (HDL) blood le-
vels (p<0.05). No statistically significant differences were found 
between the frequency of consumption of other foods and total 
blood cholesterol. Subjects who consumed more butter, vegetable 
oils, and dried fruits had higher blood cholesterol levels than su-
bjects who consumed less butter, vegetable oils and dried fruits.
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