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Sveikata

Ne vienas keldamas prie lūpų taurelę 
mano, kad alkoholis – tik puikus būdas at-
sipalaiduoti, nuslopinti liūdesį ir nerimą, bet 
dažnai nė nepajunta, kaip dėl dažno svai-
ginimosi ilgainiui atsiranda rimtų sveikatos 
problemų. Vieni su jomis susiduria greičiau, 
kiti rimtus ilgalaikio vartojimo padarinius 
pajunta po kelerių metų. Tačiau derėtų ži-
noti, kad alkoholis savo juodą darbą atlieka 
visada, net ir tada, kai žmogus nieko blogo 
nejaučia. Pasak medikų, alkoholio molekulės 
yra tokios mažos, kad patekusios į skrandį la-
bai greitai nukeliauja į kraujotakos sistemą 
ir visus kitus organus. Poveikis organizmui, 
pirmiausia – smegenims, nuo alkoholio iš-
gėrimo momento prasideda jau po kelių 
minučių.

Kas ir kodėl apsvaigsta greičiau?
Visuose mums žinomuose alkoholiniuose 

gėrimuose yra tik etilo alkoholio, vadina-
mojo etanolio, o kiti alkoholiai, pavyzdžiui, 
metilas, yra per daug nuodingi, kad būtų 
galima juos vartoti. Bet ir etilas žmogaus 
organizmui yra toksiškas. Mokslininkų teigi-
mu, kai bioaktyvi medžiaga patenka į orga-
nizmą, ji dažniausiai yra verčiama į kažkokią 
kitą medžiagą, ir tada dar kartą verčiama į 
kokią nors rūgštį, kuri pašalinama su šlapi-
mu. Alkoholio atveju gaunama rūgštis yra 
acto rūgštis, kuri nėra kenksminga. Tačiau 
kaip tarpinis produktas kūne susidarantis 
acetaldehidas – labai nuodingas. 

Visi alkoholiniai gėrimai, anot toksiko-
logų, žmogų veikia vienodai, skirtumas tik 
toks, kad apsvaigti vieno gėrimo reikia ma-
žiau negu kito, be to, poveikis priklauso ir 
nuo individualaus organizmo. Pavyzdžiui, 
degtinėje yra maždaug 40 proc. etanolio, o 
aluje jo būna tik kokie 5 proc. Todėl tam, kad 
pasiektum 100 g degtinės poveikį, alaus rei-
kia išgerti 8 kartus daugiau. Be to, sakoma, 
kad alkoholio poveikį reikia skaičiuoti pagal 
kūno svorį. Stambesniam žmogui tam, kad 
apsvaigtų, reikės didesnio alkoholio kiekio. 
Įtakos turi ir tai, ar žmogus pavalgęs. Jei 

skrandis yra pilnas, tai alkoholio absorbci-
ja yra lėtesnė, todėl net įsisavintas toks pat 
kiekis alkoholio paveiks žmogų mažiau. Pas-
tebima, kad tie, kurie geria dažnai, turi di-
desnę toleranciją alkoholiui, tai reiškia, kad 
kepenys kurį laiką prisitaiko jį suardyti ir yra 
paruošusios daugiau tam skirtų fermentų. 

Ribos nustatomos ne šiaip sau
Pasak Kauno miesto poliklinikos Šilainių 

padalinio gydytojo gastroenterologo An-
driaus Kederio, atsakant į klausimą, kokie 
alkoholiniai gėrimai labiau žaloja sveikatą, 
išskirti vienos ar kitos rūšies alkoholį pagal 
daromą žalą sudėtinga. „Neišskirčiau, kad 
kurios nors rūšies alkoholis daugiau ar ma-
žiau veiktų kepenų funkciją. Viskas priklauso 
nuo kiekio. Yra pasaulinės rekomendacijos, 
kuriose įvardijamos sveikatai pavojingos al-
koholio suvartojimo ribos. Stipriųjų gėrimų, 
tarkime, degtinės, leistina, sveikatai nepa-
vojinga norma moteriai įvardijama kaip du 
standartiniai vienetai, vyrui – trys standar-
tiniai vienetai. Standartinis vienetas yra bo-
kalas alaus arba 200 mililitrų stiklinė vyno. 
Tačiau alkoholio apskritai nepatariama var-
toti“, – patikina gydytojas. 

Jo teigimu, yra pastebėta, kad įvairūs 
gazuoti alkoholiniai gėrimai žmogaus sa-
vijautai daro didesnę žalą, kadangi didėja 
skrandžio rūgštingumas, greičiau žalojama 
stemplė, intensyvėja refliuksas, greičiau iš-
provokuojami pykinimo refleksai, dažniau 
atsiranda opos. Todėl manoma, kad visi kok-
teiliai yra blogesnis variantas.

Poveikis – visam organizmui
Alkoholis ne tik apsuka galvą, jis veikia 

visą kūną. Pasak gydytojų, alkoholis skatina 
eritrocitų – raudonųjų kraujo kūnelių – su-
kibimą, naikina jų membranas, jos sulimpa 
ir gali susidaryti trombai, kurie gali užkimšti 
kraujagysles. Į smegenis patekęs alkoholis 
skatina kraujo apytaką. Kadangi organizmas 
pajuto, kad pateko nuodas, jis stengiasi kuo 
greičiau kovoti, visą į kūną patekusį alkoholį 

pervaryti per kepenis, kad jį išvalytų. O tam, 
kad kraują greičiau išvalytų, organizmas pa-
kelia kraujospūdį. Be to, ir pats valymas, anot 
toksikologų, vyksta ilgai, bent kelias dienas, 
nors išgerto alkoholio kiekis kartais nesiekia 
nė 100 gramų. 

„Alkoholis paveikia visą virškinimo siste-
mą, tik skirtingiems organams žala padaro-
ma per skirtingą laiką, nes ne visi organai yra 
vienodai jautrūs šiam žalojančiam veiksniui. 
Pažeidimai prasideda dar burnoje. Piktnau-
džiaujant alkoholiu dažniau susiduriama 
su kariesu, ima gesti dantys. Pakenkiama ir 
stemplei, nes didėjant rūgštingumui skran-
dyje, intensyvėja refliuksas ir į stemplę pa-
tenka daugiau rūgštaus skrandžio turinio. 
Išsivysto stemplės uždegimas – ezofogitas, 
gleivinėje atsiranda žaizdelių. Žmogus ger-
klėje pradeda jausti graužimą, skausmą. Be 
abejo, pažeidžiamas ir skrandis, dvylika-
pirštė žarna. Dėl šiuose organuose kylančio 
uždegimo parausta gleivinė, sutrinka virš-
kinimas. Pacientai pasakoja, kad jų skran-
dis pavalgius tarsi sustoja, dažnai suriečia 
skausmas po duobute“, – pasakoja gydyto-
jas gastroenterologas Andrius Kederys. 

Labiausiai kenčia kepenys ir kasa
Pasak kalbinto gydytojo, be abejo, di-

džiausias krūvis organizmui bandant pa-

Ilgalaikis alkoholio vartojimas gali lemti įvairių organų 
pažeidimus ir onkologines ligas

Alkoholis ne tik apsuka galvą
Klaidinga būtų manyti, kad po gero vakarėlio, 
padauginus alkoholio, lieka vienintelis vartojimo 
padarinys – galvos skausmas. O jeigu tokių „vakarėlių“ 
daug? Daugelis medikų sutartinai tvirtina, kad alkoholis 
yra ganėtinai stiprus nuodas ir veikia visas kūno ląsteles, 
sutrikdo daugelį gyvybiškai svarbių funkcijų ir pažeidžia 
organus. Skelbiama, kad pasaulyje dėl alkoholio sukeltų 
ligų ir komplikacijų kasmet miršta apie 3,3 mln. žmonių.
Dalia VALENTIENĖ



Sveikata
šalinti alkoholio toksinus tenka kepenims. 
„Kepenų ląstelės yra itin jautrios alkoholiui, 
ypač vartojant jį dideliais kiekiais. Kadangi 
jos pažeidžiamos, prastėja fermentų gamy-
ba, dalis ląstelių žūsta, vietoj jų formuojasi 
jungiamasis audinys, kepenys nebepajėgia 
atlikti savo funkcijos“, – sako gydytojas.

Alkoholis kenkia ir kasai. Mediko teigimu, 
kasa organizme atlieka daug svarbių funk-
cijų. Ji yra atsakinga už gliukozės apykaitą, 
išskiria virškinimo fermentus, prisideda prie 
sklandaus virškinimo procesų. „Kasos funk-
cijai sutrikus gali atsirasti ne tik dažnas vi-
duriavimas, kai prireikia pakaitinės fermentų 
terapijos, bet ir gali pradėti vystytis cukrinis 
diabetas. Kasa ypač greitai sureaguoja į dide-
lius alkoholio kiekius. Po intensyvaus vartoji-
mo gali išsivystyti ūmus kasos uždegimas – 
pankreatitas, kuris pasireiškia itin stipriu 
skausmu duobutėje, žemiau krūtinkaulio, 
pykinimu. Skausmas būna nepakeliamas ir 
žmogus dažniausiai nedelsdamas kreipia-
si į gydymo įstaigą. Šiai ligai net nebūtinas 
ilgalaikis vartojimas, pankreatitas gali prasi-
dėti alkoholį vartojant dideliais kiekiais vos 
kelias dienas. Suprantama, jis pasireiškia ne 
kiekvienam, tai priklauso nuo kasos audinio 
jautrumo, kitų veiksnių. Lygiai taip pat po 
kelių dienų intensyvaus vartojimo gali su-
trikti ir skrandžio veikla, virškinimas, žmogus 
gali jausti skausmą, maudimą skrandžio sri-
tyje. Asmeniui, kuris serga gastroezofaginio 
refliukso liga, po kelių dienų alkoholio varto-
jimo, ypač gazuoto, gali paūmėti refliuksas. 
O kitas, nors ir vartoja alkoholį keletą metų, 
jokių simptomų gali nejausti, tačiau ilgai-
niui, po penkerių, dešimties metų, gydytojai 
aptinka kepenų funkcijos nepakankamumą. 
Kartu su kepenų nepakankamumu vystosi ir 
kepenų cirozė, žinoma, ji gali būti didesnio 
ar mažesnio laipsnio. Kepenų cirozė yra ne-
grįžtamas kepenų pakenkimas, kepenys ne-
beatsistato. Jeigu pacientas tokioje stadijoje 

nustoja piktnaudžiauti alkoholiu, vienintelė 
išeitis – kepenų transplantacija“, – įspėja 
medikas.

Negrįžtami smegenų pažeidimai
Mokslinių tyrimų duomenimis, piktnau-

džiaujant alkoholiu pakenkiama ir smege-
nims. Pasak jau dvidešimt metų priklau-
somybę nuo alkoholio tiriančios neuro-
mokslininkės Valentinos Vengelienės, dėl 
nuolatinio alkoholio vartojimo smegenų 
veikla pakinta negrįžtamai. „Čia svarbūs du 
veiksniai – smegenys turi prisitaikyti prie 
nuolatinio alkoholio poveikio ir jų veikla 
pakinta, kad tą poveikį kompensuotų, t. y. 
vyksta adaptacija. Kai kurios funkcijos per 
abstinenciją sugrąžinamos, o kai kurios – 
ne. Be to, ūmios abstinencijos metu žūsta 
neuronai, ypač smegenų žievės“, – patikina 
mokslininkė. 

Ir kiti mokslininkai pritaria, kad saugios 
smegenims alkoholio dozės nėra, žalą daro 
kad ir nedidelis suvartojamo alkoholio kie-
kis. Dėl to piktnaudžiaujantiesiems alkoho-
liu neretai sutrinka atmintis, miegas. 

Kai sustoti reikia nedelsiant
Pasak gydytojo gastroenterologo A. Kede-

rio, pirmieji signalai, kada būtina sustoti var-
toti alkoholį, kiekvienam žmogui būna skir-
tingi. „Asmuo turėtų sunerimti, kai atsiranda 
skausmas po dešiniuoju šonkauliu, išryškėja 
gelta odoje, patamsėja šlapimo spalva, pra-
deda kristi svoris. Šiuos požymius paprastai 
pastebi ir aplinkiniai. Nustoti vartoti alkoholį 
ir ieškoti pagalbos derėtų ir tada, kai sutrin-
ka virškinimas, skrandyje jaučiamas diskom-
fortas, prasideda pykinimas ir viduriavimas, 
kai vos pavalgęs, ypač riebaus maisto, žmo-
gus iš karto bėga į tualetą, jį kankina pilvo 
skausmai“, – vardija simptomus, kurie įspėja, 
kad organizme jau šeimininkauja alkoholis, 
gydytojas.

Medikas atkreipia dėmesį, kad nuo alko-
holio nukenčia vis jaunesni asmenys. „Šian-
dien tenka sutikti net aštuoniolikos metų 
pacientų su gana rimtais pažeidimais, atsi-
radusiais dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, o 
25-erių – jau ir su lėtiniu kasos ar kepenų 
nepakankamumu. Kartais po komplikaci-
jų dėl kepenų nepakankamumo žmogus 
ir miršta, nes ne visada galima pagydyti“, – 
įspėja A. Kederys.

Pasak gydytojo, paprastai pirmiau pagal-
bos šaukiasi kasa, nors tai – labai individua-
lu ir priklauso nuo žmogaus organizmo. Bet 
jeigu žmogus patenka pas gydytoją dėl ka-
sos pakenkimo, tai yra pirmas signalas, kad 
turi sustoti ir alkoholio visiškai nebevartoti. 
To nepadarius, alkoholio kiekis, kurio reikia, 
kad pažeidimas pasikartotų, ilgainiui vis ma-
žėja, todėl reikia vis mažesnio kiekio alkoho-
lio, kad būklė pablogėtų, ir žmogus patektų 
į medikų rankas. 

„Derėtų žinoti, kad ilgalaikis alkoholio var-
tojimas yra ir vienas iš svarbių rizikos veiksnių, 
lemiančių onkologines ligas. Piktnaudžiavi-
mas alkoholiu gali išprovokuoti kepenų vėžį, 
o dėl besikartojančių kasos uždegimų dažnai 
išsivysto kasos vėžys. Prasidėjusią onkologinę 
ligą išduoda skausmai, nepaaiškinamas svo-
rio kritimas, o diagnozę patvirtina arba pa-
neigia tyrimai. Ypač atsargūs turėtume būti, 
jeigu kasos vėžiu sirgo kas nors šeimoje“, – at-
kreipia dėmesį medikas.

Žinoma, geriausia visas rizikas suprasti 
dar neįnikus į alkoholio liūną, o ne tada, kai 
išgelbėti sveikatą prireikia daug pastangų 
arba net nebeįmanoma. „Sustabdžius alko-
holio toksinį poveikį, kepenų funkcija anks-
tyvoje stadijoje atkuriama. Nuo alkoholizmo 
kenčiančiam žmogui svarbus artimųjų pa-
laikymas, nes vien gydytojai neįkvėps noro 
sustoti. Neretai būtina ir psichologų pagal-
ba“, – atkreipia dėmesį gydytojas gastroen-
terologas Andrius Kederys.


