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Kai valtis be yrininko

Sveika žmogaus širdis yra maždaug kumščio dydžio. 
Priklausomai nuo viso kūno dydžio ir fizinės būklės, 
suaugusiojo širdis sveria 230–280 gramų. Daugiausia ji 
sudaryta iš širdies raumens ląstelių, vadinamųjų kardio-
miocitų, kuriuos, savo ruožtu, galima skirti į du tipus, 
tarp kurių, panašiai kaip ir ligoninės palatoje, viešpatau-
ja griežta hierarchija.

Vienos ląstelės yra darbinio širdies raumens, jų funk-
cija – įsitempiant ir atsipalaiduojant užtikrinti, kad širdis 
plaktų. Nors šių ląstelių ir daugiau, joms niekaip nepa-
vyksta išvengti kitos rūšies ląstelių – širdies laidžiosios 
sistemos – diktato. Pastarosios sukelia elektros impulsą 
ir perduoda jį toliau darbinio širdies raumens ląstelėms, 
taigi, tarsi diktuoja ritmą. Panašiai kaip yrininkas ir ir-
kluotojai daugiavietėje valtyje.

Abiejų rūšių ląstelės skiriasi ne tik savo funkcija, bet 
ir išvaizda. Širdies darbo tempą diktuojančios ląstelės 
yra kiek didesnės ir šviesesnės, tauriai pablyškusios. 
Nepaprastai tiksliai jos palaiko nepertraukiamą širdies 
ritmą, priversdamos ramybės būsenos širdį suplakti nuo 
60 iki 80 kartų. Bet kuriuo atveju bent tol, kol ji sveika ir 
dirba be sutrikimų.

Kitaip nei kiti organai, širdis regeneruojasi labai sun-
kiai. Palyginti su kepenimis, kurios savo ląsteles atnau-
jina nepaprastai greitai, ir su plaučiais, kuriems tai pa-
vyksta jau gerokai lėčiau, mūsų pompa atsilieka labiau-
siai. Per visą gyvenimą tepasikeičia kiek mažiau nei pusė 
visų jos ląstelių.

Tačiau ji visada turi pakankamai kardiomiocitų. Vien 
kairysis širdies skilvelis sudarytas iš apytikriai šešių mi-
lijardų tokių ląstelių. Jei kiekvieną iš jų po mikroskopu 
stebėtume pusę sekundės, prireiktų beveik dviejų šimt-
mečių, neskaičiuojant miego, valgio ir niekada neda-
rant jokios pertraukos. Tai bent! Tokia daugybė ląstelių! 
Savaime suprantama, kyla klausimas, iš kur širdis ima 
energijos, kuri jai net ramybės būsenos padeda kas mi-
nutę perpumpuoti maždaug 6–7 litrus kraujo. Atsaky-
mas paprastas: savitarna.

Netrukus po to, kai kraujas išteka iš kairiojo skil-
velio organizmo kraujotakos kryptimi, galimi trys ke-
liai. Didžiausias srautas pasuka per aortą žemyn mūsų  
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vidaus organų, rankų ir kojų link. Kirtęs aortos vožtuvą, 
kraujas pasiekia dvi angas, vedančias į dešiniąją ir kairią-
ją širdies vainikines arterijas. Šios išsišakoja į daug smul-
kių atšakų ir maitina širdies raumenį.

Iš pirmo žvilgsnio daugelio šių išsiraizgiusių atšakų 
tinklas pas visus gali pasirodyti esantis labai panašus, ta-
čiau atidžiau stebint vis dėlto labai skiriasi. Panašiai kaip 
lapuočiai. Tik pažiūrėjus jie visi atrodo vienodai: vidury-
je – kamienas, viena kita šaka, galybė lapų. O atidžiau 
įsižiūrėjus atskiri kiekvieno medžio ypatumus, pavyz-
džiui, būdingą išsišakojimą, lapų ir žiedų formą.

Už mano lango augantis ąžuolas labai primena save 
„aptarnaujančias“ vainikines arterijas. Dominuojant 
kairiajai pusei, kairioji vainikinė arterija aprūpina de-
guonimi ir maisto medžiagomis tiek kairiąją vainikinę 
arteriją, tiek galinę širdies sieną, dominuojant dešinia-
jai, dešinioji – dešiniąją. Yra ir tarpinis, beje, dažniausiai 
pasitaikantis variantas, kai abi vainikinės arterijos vie-
nodai aprūpina abi širdies puses.

Iš vainikinių arterijų šakų atsišakoja anastosmozės – 
jungtys tarp kraujagyslių, užtikrinančios, kad visi širdies 
raumenys būtų kaip galima geriau aprūpinami krauju. 
Deja, užsikimšus didesnei kraujagyslei, šių anastosmo-
zių nepakanka, kad susidarytų kolateralinė kraujotaka, 
kaip antrinis alternatyvus būdas širdies raumens audi-
niams deguonimi aprūpinti. Žmogų ištinka miokardo 
infarktas.

Kas konkrečiai atsitinka? Vainikinė širdies kraujagys-
lė arba jos šaka dažniausiai užsikemša dėl trombo arba 

riebalų ir nuosėdų sankaupų kraujagyslės sienelėje*. Toks 
kraujagyslių užsikimšimas rimtas, nes širdies raumenys 
ir jos laidžioji sistema nepakankamai aprūpinami krau-
ju, dėl to širdies audiniai tiesiog apmiršta.

Pasekmės gali būti labai skirtingos, priklausomai nuo 
to, kokią raumens dalį ir sritį maitino užsikimšusi arterija. 
Blogiausiu atveju širdis gali nustoti plakusi iškart. Kai iš 
daugiavietės valties iškrinta visi irkluotojai, ši arba prade-
da suktis ratu, arba visai sustoja. Kai iškrinta yrininkas, 
visi irkluoja chaotiškai kas sau, tačiau valtis – nė iš vietos. 
Kartais dėl nepakankamo širdies aprūpinimo krauju atsi-
randa lengvų širdies ritmo sutrikimų, labai dažnai tokie 
mažyčiai infarktai net nepastebimi.

Kai dėl užsikimšusios kraujagyslės neaprūpinami de-
šiniosios pusės širdies raumenys, o iš dešiniosios širdies 
pusės kraujas per lėtai išpumpuojamas į plaučių kraujo-
takos ratą, jam nelieka nieko kito, kaip susitvenkti kaklo 
venose, tarsi patekus į spūstį. Vargu ar kam patinka už-
strigti spūstyje.

Kai dėl užsikimšusios kraujagyslės neaprūpinami kai-
riosios pusės širdies raumenys, plaučiuose dažnai ima 
kauptis skysčiai, prasideda vadinamoji plaučių edema. 
Jos priežastis – susikaupęs kraujas, tik šį kartą plaučių 
venoje ir iki pat plaučių audinių. Dėl padidėjusio spau-
dimo skystis iš plaučių alveolių kapiliarų išstumiamas į 
plaučių ertmę, kurioje paprastai būna tik oras. Tai gali 
būti taip ryšku, kad net be fonendoskopo plaučiuose gir-
dėti burbuliavimas. Kai atvejis labai sunkus, plaučiuose 

*  Daugiau apie aterosklerozę žr. „Kai pasidaro ankšta“, p. 88.


