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grožis

Šiais laikais itin daug dėmesio skiriama gražiems 
kūnams. Madinga viskas, kas padeda siekti idealaus 
grožio standartų – specialūs mitybos planai, sporto 

programos ir plastinė chirurgija. Populiariausia grožio 
operacija – krūtinės korekcija. 

Viena svarbiausių moters 
kūno dalių?
Krūtys Vakarų šalyse – vienas svarbiausių mo-
teriškumo, vaisingumo ir seksualumo simbo-

lių. Mokslininkų teigimu, palyginti su kitų 
žinduolių patelėmis, didelės ir iškilios 

moterų krūtys išsivystė dėl 2 svarbių 
priežasčių. Pirma – kad kūdikiams 

būtų patogiau žįsti ir kad tai da-
rydami neuždustų. Antra – tokia 
krūtų forma evoliucijos eigoje 
susiformavo vyrams patrauk-
ti. Apklausos patvirtina krūtų 
reikšmingumą tiek pačioms 
moterims, tiek ir stipriosios ly-
ties atstovams. Net 98 % moterų 
svarbi jų krūtinės apimtis. 70 % 
dailiosios lyties atstovių nepa-
tenkintos krūtinės dydžiu. Net 
80 % vyrų per pirmą susitikimą 

su moterimi įdėmiai nužiūri 
jos krūtis. 

Grožio standartai
JAV mokslininkai nustatė svarbiausias priežastis, 
dėl kurių dailiosios lyties atstovės ryžtasi gultis 
po grožio chirurgo peiliu. Tai bendras nepasi-
tenkinimas kūnu, noras atsikratyti tam tikrų 
defektų (tarkime, atlėpusių ausų), socialinė at-
skirtis (pavyzdžiui, vaikystėje patirtos patyčios) 
ir masinės informacijos priemonių pateikiami 
idealai. Stipriausias iš šių veiksnių – nepasiten-
kinimas savo kūnu.
Krūtų didinimo operacijos – populiariausios 
grožio operacijos Europoje ir JAV. Statistika 
byloja, kad Lietuvoje per metus krūtis didina 
apie 500 22–65 m. amžiaus moterų. Iš visų 
plastinės chirurgijos operacijų krūtų didini-
mas – populiariausia mūsų šalyje ir sudaro apie 
60 % šių operacijų. Lietuvos plastinės chirurgi-
jos specialistų teigimu, moterys drąsėja. Jeigu 
anksčiau lietuvaitės dažniausiai norėdavo B ar 
C, tai dabar C, kartais ir D dydžio krūtinės. Be 
krūtų didinimo, labai dažnos ir riebalų nusiur-
bimo operacijos, pilvo, vokų plastika bei krūtų 
mažinimas. Ši tendencija ryški visoje Europoje. 
Įdomu, kad didžiulė ir nenatūraliai iškili krūti-
nė, pagal dabartines stiliaus tendencijas, nema-

dinga. Pirmenybė teikiama natūralumui. Ame-
rikietės, palyginti su europietėmis, renkasi kur 
kas didesnius ir ne taip natūraliai atrodančius 
krūtų implantus. 
Garsus Didžiosios Britanijos plastinės chirur-
gijos specialistas Patrickas Malluci, ištyrinėjęs 
apsinuoginusių modelių nuotraukas, pateikė 
įžvalgą, kad tobuliausios – krūtys, kurių viršu-
tinė dalis šiek tiek mažesnė už apatinę, o spene-
liai truputį nukreipti į viršų. Tačiau kiekvienas 
vyras turi savo skonį, ypač kalbant apie moters 
krūtinės dydį. Didžiojoje Britanijoje atliktos 
kelių tūkstančių vyrų apklausos atskleidė, kad 
53 % jų patinka vidutinio dydžio krūtinė. 14 % 
pirmenybę teikia didelėms krūtims, o 5 % gra-
žiausia maža krūtinė. Likusieji 28 % krūtinės 
dydžiui neteikia didelės reikšmės. Lietuvoje 
vykdyta apklausa parodė, kad 62 % vyrų mano, 
jog didesnę krūtinę turinčios moterys yra sek-
sualesnės. Mokslininkai taip pat nustatė, kad 
stipriajai lyčiai iš ekonomiškai mažiau išsivys-
čiusių šalių labiau patinka didžiakrūtės. Dar 
įdomiau, kad aktyviau tokių moterų dairosi ir 
išalkę stipriosios lyties atstovai. 

•	 40	%	vyrų	ir	80	%	moterų	nepaten-
kinti	savo	išvaizda.	
•	 Tik	2	%	dailiosios	kaip	atrodo	lyties	at-
stovių	visiškai	patenkintos.	
•	 Apie	80	%	moterų	dėvi	netinkamo	dy-
džio	liemenėles.
•	 Apklausų	duomenimis,	bent	25	%	jų	
svarsto	apie	plastinę	operaciją.	40	%	ją	
tikrai	darytų,	jeigu	būtų	nemokama	ir	
visiškai	saugi.
•	 Švedijos	 mokslininkai	 nustatė,	 kad	
krūtis	pasididinusios	moterys	žudosi	net	
3	kartus	dažniau	nei	natūralių	savinin-
kės.	Taip	pat	3	kartus	 labiau	rizikuoja	
mirti	nuo	alkoholio	arba	narkotikų.	
•	 Lietuvos	vyrams	dažniausiai	atlieka-
ma	nosies	formos	ar	akių	vokų	korekcija	
bei	 riebalų	nusiurbimas.	Moterys	daž-
niausiai	pageidauja	didinti	krūtis,	ko-
reguoti	akių	vokus,	nusiurbti	riebalus	ir	
išlyginti	raukšles.

ĮDOMU

Ar keičiasi krūtų plastinės chirurgijos mados? 
Kokios formos ir dydžio krūtų dabar dažniau-
siai moterys pageidauja?
Mano pacientės vis dažniau renkasi natūralią iš-
vaizdą. Jos nenori, kad matytųsi atlikta operacija. 

Plastinės chirurgijos specialistas Darius Radzevičius
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Specialisto komentaras 

KRŪTŲ
grožio

Šiek tiek istorijos
Ideali krūtų forma bėgant metams keitėsi, pri-
klausomai nuo skirtingoms epochoms būdingų 
grožio idealų ir madų. Akmens amžiuje vyrus 
žavėjo pagal šių dienų standartus nutukusios, 
milžiniškas krūtis ir didžiulius pilvus turėjusios 
moterys. Senovės Egipte gražiausiomis laikytos 
didelės, minkštos ir nukarusios krūtys, o seno-
vės Graikijoje – nedidelės, apvalios bei standžios. 
Ankstyvaisiais viduramžiais dailiausiomis laiky-
tos mažos, toli viena nuo kitos nutolusios krū-
tys. Renesanso ir baroko epochose – putlios ir 
pakeltos aukštyn. Beveik visą XX a. vertintos iš-
raiškingos krūtys. Nors Pirmojo pasaulinio karo 
metais ir po jo Europoje bei JAV buvo madingos 
damos plokščiomis krūtimis, tačiau po Antrojo 
pasaulinio karo į madą vėl grįžo klasikinė gita-
ros formos figūra su išraiškinga krūtine. Kino 
industrija ėmė formuoti seksualios didžiakrūtės 
stereotipą. 1960 m. įdėti pirmieji silikoniniai 
krūtų implantai. Saugiais jie pripažinti tik 2006 
metais. 1964 m. išmėginti ir pirmieji implantai, 
pripildyti fiziologinio skysčio. 

Implantai, kuriuos naudojame, yra minkšti. Čiuo-
piasi beveik taip pat kaip natūrali pieno liauka. 
Lietuvoje populiarios krūtų mažinimo operaci-
jos? Dėl kokių priežasčių jos atliekamos?
Krūtų mažinimo operacija atliekama siekiant 
pagerinti pacienčių sveikatą. Ši operacija tikrai 
dažna, nes po jos moterų sveikata ir gyvenimo 
kokybė gerokai pagerėja. Itin didelės krūtys nėra 
tik estetinė problema. Po šios operacijos pacientės 
atsikrato liemenėlės nuospaudų, nugaros skaus-
mų, tampa lengviau judėti ir sportuoti.
Kaip nustatyti, kokio dydžio ir formos krūtinė 
atrodytų gražiausiai?
Dažnai krūtinės formos ir papildomų randų ne-
galima pakeisti. Krūtų formą lemia genetiniai 
veiksniai. Implantai tik padidina krūtis. Paren-
kant tinkamus implantus labai svarbu atsižvelgti 
į pacientės ūgį, krūtinės ląstos formą ir plotį, spe-
nelių bei areolių vietą bei audinių elastingumą. 

Didelė krūtinė – ne visada privalumas. Ypač 
jei ji milžiniška ar neproporcinga. Specialistai 
teigia, kad per didelės krūties apibrėžimą ga-
lima taikyti tuo atveju, kai viena krūtis sveria 
daugiau nei 1500 gramų. Tai lemia įgimtas di-
delis riebalinės ląstelienos kiekis krūtyse. Šiuo 
atveju galima atlikti redukcinę mamoplastiką – 
operaciją, skirtą sumažinti dideles krūtis ir 
pakeisti jų formą. Plastinė krūtų mažinimo 
operacija dažniausiai atliekama medicininiais 
tikslais, tam tikrais atvejais ji gali būti kompen-
suojama valstybės. Itin didelės krūtys gali kelti 
psichologinių kompleksų bei fizinį diskomfortą, 
gali tapti ir medicininių problemų priežastimi. 
Didžiakrūtės dažnai kenčia dėl kaklo, nugaros, 

stuburo skausmų, joms sunku rasti tinkamą 
liemenėlės ir drabužių dydį, jaučia diskomfor-
tą sportuodamos. Mažinant krūtis labai dažnai 
jos ir pakeliamos. Per šią operaciją pašalinamas 
odos perteklius, o pieno liaukos ir speneliai 
pakeliami aukščiau. Ideali krūties forma – kai 
areolė ir spenelis nekabo žemiau pokrūtininės 
raukšlės. Taip pat labai dažnai kartu atliekamas 
ir areolių bei spenelių mažinimas. Krūtų maži-
nimas – sudėtinga operacija, trunkanti net kelis 
sykius ilgiau nei krūtų didinimas. Žaizdos sugy-
ja per porą savaičių, tačiau krūtys formą įgauna 
maždaug praėjus 4–6 mėnesiams. Sumažinus 
krūtis lieka tikimybė, kad vėliau jų dydis gali pa-
kisti, tarkime, priaugus svorio arba po nėštumo. 

Krūtų mažinimo ypatumai

 70 % DAILIOSIOS LYTIES ATSTOVIŲ 
NEPATENKINTOS KRŪTINĖS DYDŽIU.

tendencijos 
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