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Santrauka
Nugaros skausmai (NS) yra aktuali problema šių 
dienų medicinoje. Per gyvenimą juos patiria iki 
80% suaugusių žmonių. NS dažniausiai atsiranda 
mokykliniame amžiuje, o iki 18 metų pasiekia suau-
gusių paplitimo rodiklius. Nugaros skausmai patirti 
vaikystėje padidina suaugusių NS riziką.
Darbo tikslas buvo įvertinti nugaros skausmų pa-
plitimą tarp Lietuvos vaikų bei nustatyti nugaros 
skausmų sąsajas su vaikų fizinio išsivystymo rodi-
kliais.
Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 103 vaikai (54 
mergaitės ir 49 berniukai), nuo 7 iki 17 metų (vi-
durkis (± standartinis nuokrypis) – 12,78±2,58 m.). 
Tirti vaikai atsakė į klausimą dėl patirtų NS. Ver-
tinti antropometriniai duomenys, liemens raumenų 
ištvermė, laikysena, pusiausvyra.
Rezultatai. Nugaros skausmų paplitimas buvo dide-
lis – 62,1%. Su amžiumi daugėja NS patyrusių vai-
kų: tarp 7-11 metų vaikų NS patyrė 41,9%, 12-14 
m.- 62,8%, 15-17 m.- 85,7% (χ2=12,06, p=0,002). 
Kūno masės indeksas (KMI) svyravo nuo 12,65 kg/
m2 iki 30,53 kg/m2, vidurkis 19,57±3,40 kg/m2. Pa-
tyrusių NS vaikų ūgis, svoris ir KMI buvo didesnis 
nei NS nepatyrusių, tačiau, atmetus amžiaus įtaką, 
ryšio tarp NS ir ūgio, svorio bei KMI neliko. Ver-
tinant svorio ir ūgio santykį pagal procentilių me-
todą patikimo ryšio su nugaros skausmais taip pat 
nerasta. Liemens raumenų ištvermė: pilvo lenkėjų 
– 54,92±51,83 s, nugaros tiesėjų – 77,49±39,91 s, 
dešinio šono raumenų – 34,85±18,91 s, kairio šono 
– 36,04±21,46 s, santykis tarp lenkėjų ir tiesėjų – 
0,74±0,51, santykis tarp dešinio arba kairio šono ir 
nugaros tiesėjų – 0,52±0,33, santykis tarp dešinio 
ir kairio šonų – 1,20±1,05. Amžius teigiamai veikė 
visų keturių raumenų grupių ištvermę. Tarp berniu-
kų buvo didesnė šoninių raumenų ištvermė. Atlikus 
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regresinę analizę ir atmetus amžiaus įtaką, gauta, 
kad liemens raumenų ištvermė neturi patikimos įta-
kos NS atsiradimui. Vaikų laikysenos įvertinimai 
svyravo nuo 22 iki 48 balų, vidurkis 39,79±5,22 
balo. Blogą laikyseną turėjo 3 (2,9%) vaikai, pa-
tenkinamą – 39 (37,9%), gerą – 45 (43,7%), puikią 
– tik 16 (15,5%) vaikų. Laikysenai teigiamos įtakos 
turėjo visų keturių liemens raumenų grupių didesnė 
ištvermė. Vaikų laikysena neturėjo įtakos nugaros 
skausmams. „Flamingo“ testo metu pusiausvyrai 
išlaikyti vaikams reikėjo nuo 1 iki 16 bandymų, 
vidutiniškai 5,48±4,63 bandymo. Geresne pusiaus-
vyra pasižymėjo vaikai turintys didesnę liemens 
raumenų ištvermę. Ryšio tarp pusiausvyros ir NS 
neradome.
Išvados. Nugaros skausmus vaikystės laikotarpiu 
patiria dauguma vaikų, paplitimas didėja su am-
žiumi. Liemens raumenų grupių ištvermės santykiai 
skiriasi nuo rekomenduojamų. Daugiau negu treč-
dalio vaikų laikysena yra patenkinama arba bloga. 
Didžiausią susirūpinimą kelia pečių juostos bei 
kaklo ir viršutinės stuburo dalies segmentai. Lai-
kysena tiesiogiai priklauso nuo liemens raumenų 
ištvermės. Tirtų vaikų pusiausvyra vertinama 7,29 
balo iš dešimties. Pusiausvyra tiesiogiai priklauso 
nuo liemens raumenų ištvermės. Antropometriniai 
duomenys, liemens raumenų ištvermė, laikysena ir 
pusiausvyra neturi įtakos nugaros skausmų papliti-
mui vaikų amžiuje.

ĮVADAS
Nugaros skausmai (NS) yra aktuali problema šių dienų 

medicinoje. Per gyvenimą juos patiria nuo 54% iki 80% su-
augusių žmonių. Tai yra viena dažniausių priežasčių kreip-
tis į gydytojus, o išlaidos gydymui yra 60% didesnės nei NS 
nepatiriančių asmenų (1). Pastaruoju metu daugelio autorių 
tyrimai patvirtina, kad ir vaikų amžiuje nugaros skausmų 
paplitimas taip pat yra didelis. Iki 18 metų NS patiria nuo 
4,7% iki 74,4% vaikų (2). NS dažniausiai atsiranda anks-
tyvame mokykliniame amžiuje, vėliau su amžiumi nuose-
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kliai daugėja vaikų patyrusių NS. Ilgalaikio stebėjimo metu 
gauta, kad 9 metų amžiuje NS buvo patyrę 33% vaikų, 13 
metų – 28%, 15 metų – 48% (3). Paprastai vaikų nugaros 
skausmai nebūna stiprūs ir praeina be gydymo. T. Sato su 
bendraautoriais (2008) atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 
81,9% vaikų su NS nepatiria jokių apribojimų savo veiklo-
je, ir tik 4,2% turėjo praleisti pamokas dėl NS (4). Tačiau 
vaikystėje patirti NS yra linkę kartotis (nuo 1/3 iki 60,5%) 
bei tapti lėtiniais (11,3%), taip pat tai yra vienas svarbiau-
sių rizikos veiksnių NS atsirasti suaugus (2-6). Todėl norint 
suprasti suaugusių NS paplitimą ir priežastis yra svarbu nu-
statyti faktorius, kurie lemia nugaros skausmų atsiradimą ir 
progresavimą vaikų amžiuje. Nors atliekama daug tyrimų, 
išlieka neaiškūs NS atsiradimo patofiziologiniai mechaniz-
mai (7). Daug dėmesio skiriama vaikų antropometriniams, 
fizinio išsivystymo rodikliams. Atliktų tyrimų rezultatai 
dėl lyties, ūgio, svorio, KMI, liemens raumenų ištvermės, 
laikysenos ir pusiausvyros įtakos nugaros skausmams nėra 
vienareikšmiai (2-14). Dauguma autorių rekomenduoja to-
liau tęsti tyrimus vaikų nugaros skausmus veikiančių fak-
torių nustatymui bei patvirtinimui.

Darbo tikslas: įvertinti nugaros skausmų paplitimą 
tarp Lietuvos vaikų bei nustatyti nugaros skausmų sąsajas 
su vaikų fizinio išsivystymo rodikliais. 

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI
Atliktas momentinis tyrimas 2011 m. gruodžio 1-22 d. 

sveikatingumo ir sporto klubuose Vilniuje. Tikslinę popu-
liaciją sudarė 103 Vilniaus miesto moksleiviai: 54 (52,4%) 
mergaitės ir 49 berniukai (47,6%). Tiriamųjų amžius svy-
ravo nuo 7 iki 17 metų, amžiaus vidurkis 12,78±2,58 m.

Apklausos metu buvo užduodamas klausimas dėl patir-
tų nugaros skausmų.

Fizinio išsivystymo įvertinimui buvo naudojamas ūgio 
ir svorio matavimas. Kūno svorio vertinimo objektyvumas 
buvo nustatytas remiantis apskaičiuotu kūno masės indek-
su (svoris(kg)/ūgis(m)²) ir jį lyginant su literatūroje patei-
kiamais populiacijos rodikliais (15).

Liemens raumenų statinės jėgos ištvermės vertini-
mas (16). Tyrimo metu buvo vertinama nugaros, pilvo, 
dešinės bei kairės pusės liemens raumenų statinė ištver-
mė sekundėmis (s). Apskaičiuoti santykiai tarp: 1) pil-
vo ir nugaros raumenų statinės ištvermės; 2) dešinės ir 
kairės liemens pusės raumenų statinės ištvermės; 3) de-
šinės (ar kairės) liemens pusės raumenų statinės ištver-
mės santykis su nugaros raumenų statine ištverme. Kuo 
santykis tarp pilvo ir nugaros bei dešinės ir kairės pusės 
liemens raumenų statinės ištvermės artimesnis vienetui, 
tuo didesnis  liemens stabilumas. O dešinės (ar kairės) 
liemens pusės raumenų statinės ištvermės santykis su 

nugaros raumenų ištverme neturi būti didesnis už 0,75.
Laikysena buvo vertinama pagal vizualinę laikysenos 

vertinimo sagitalioje ir frontalioje plokštumose metodiką 
pagal W.W.K. Hoeger (17). Atskirų kūno dalių padėtys ver-
tinamos nuo 1 iki 5 balų: 5 – gerai, 3 – patenkinamai, 1 
– blogai. Iš pradžių vertinamos atskiros kūno dalys: galva, 
pečiai, stuburas, dubuo, keliai, čiurnos frontalioje plokš-
tumoje ir kaklo, viršutinės stuburo dalies, liemens, pilvo, 
apatinės stuburo dalies padėtys sagitalioje plokštumoje. 
Surinkus 45 ir daugiau balų, laikysena vertinama puikiai, 
jei 40–44 – gera laikysena, jei 30–39 – vidutiniška laiky-
sena, jei 20–29– patenkinama ir bloga laikysena, jei balų 
skaičius siekia 19 ir mažiau.

Pusiausvyra buvo vertinama „Flamingo“ testu (18). 
Vertinimui skaičiuojama, kiek reikėjo bandymų tiriamajam 
išlaikyti pusiausvyrą per 1 balansavimo minutę.

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS pro-
graminę įrangą (16.0 versija).

REZULTATAI
Nugaros skausmas. Nugaros skausmus yra patyrę 

62,1% apklaustų vaikų. Mergaitės nugaros skausmą nuro-
dė dažniau (67,9%) nei berniukai (57,1%), tačiau skirtumas 
nėra statistiškai patikimas (p=0,26). Su amžiumi daugėja 
nugaros skausmus patyrusių vaikų: tarp 7-11 metų vai-
kų NS patyrė 41,9%, 12-14 m.- 62,8%, 15-17 m.- 85,7% 
(chi2=12,06, p=0,002).

Antropometriniai duomenys. Tirtų vaikų ūgis svyra-
vo nuo 124 cm iki 193 cm, vidurkis 161,53±14,00 cm. 
Svoris buvo nuo 23 iki 89,5 kg, vidurkis 52,00±14,37 kg. 
KMI svyravo nuo 12,65 kg/m2 iki 30,53 kg/m2, vidurkis 
19,57±3,40 kg/m2. Vertinant antropometrinius rodiklius pa-
tikimo skirtumo tarp mergaičių ir berniukų nerasta. Patyru-
sių NS vaikų ūgis (165,67±12,98 cm), svoris (55,48±12,67 
kg) ir KMI (20,14±3,16 kg/m2) buvo didesnis nei nepatyru-
sių (155,67±13,88 cm, p=0,001; 46,20±15,51 kg, p=0,001; 
18,55±3,62 kg/m2, p=0,021), tačiau, atmetus amžiaus įta-
ką, ryšio tarp NS ir ūgio, svorio bei KMI neliko. Kadangi 
KMI nėra tikslus rodiklis vaikų amžiuje, svorio priklauso-
mybę nuo ūgio vertinome ir pagal procentilių metodą. La-
bai mažo svorio (žemiau 3‰) buvo 3 (2,9%) vaikai, mažo 
svorio (nuo 3‰ iki 10‰) – 10 (9,7%), tarp 10‰ ir 25‰ 
– 14 (13,6%), tarp 25‰ ir 50‰ – 28 (27,2%), tarp 50‰ ir 
75‰ – 21 (20,4%), tarp 75‰ ir 90‰ – 15 (14,6%), didelio 
svorio (90‰ – 97‰) – 9 (8,7%), labai didelio svorio (per 
97‰) – 3 (2,9%). Tarp mažo ir labai mažo svorio vaikų 
NS patyrė 69,2%, tarp 10‰ ir 90‰ – 61,0%, per 90‰ – 
66,7%. Vertinant svorio ir ūgio santykį pagal procentiles 
patikimo ryšio su nugaros skausmais nerasta.

Liemens raumenų ištvermė. Liemens stabilumui įver-
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tinti matavome liemens raumenų ištvermę. Gauti rezul-
tatai: pilvo lenkėjų ištvermė – 54,92±51,83 s, nugaros 
tiesėjų – 77,49±39,91 s, dešinio šono raumenų ištvermė 
– 34,85±18,91 s, kairio šono – 36,04±21,46 s, santykis 
tarp pilvo lenkėjų ir nugaros tiesėjų ištvermės – 0,74±0,51, 
santykis tarp dešinio šono raumenų ir nugaros tiesėjų iš-
tvermės – 0,52±0,33, santykis tarp kairio šono raumenų ir 
nugaros tiesėjų ištvermės – 0,52±0,33, santykis tarp deši-
nio ir kairio šonų raumenų ištvermės – 1,20±1,05. Amžius 
veikė visų keturių raumenų grupių ištvermę. Gautos tei-
giamos amžiaus ir raumenų grupių ištvermės koreliacijos: 
pilvo lenkėjų – r=0,34, p<0,001, nugaros tiesėjų – r=0,21, 
p=0,031, dešinio šono – r=0,24, p=0,017, kairio šono – 
r=0,25, p=0,013. Raumenų grupių ištvermių santykiams 
amžius įtakos neturėjo (p>0,05). Berniukų raumenų ištver-
mė buvo didesnė visose raumenų grupėse, patikimi skir-
tumai gauti lyginant šoninių raumenų ištvermę bei kairio 
šono raumenų ir nugaros tiesėjų ištvermės santykį (1 len-
telė). Rezultatai gauti vertinant liemens raumenų ištvermę 
ir nugaros skausmus pateikti 1 lentelėje. Tarp NS patyrusių 
vaikų visų liemens raumenų grupių ištvermė buvo didesnė 
(patikimas skirtumas gautas vertinant pilvo lenkėjų ištver-
mę), o liemens raumenų grupių ištvermės santykiai (pilvo/
nugaros, deš./kair. šonų) buvo artimesni pageidaujamiems 
rodikliams. Atlikus regresinę analizę ir atmetus amžiaus 
įtaką, gauta, kad liemens raumenų ištvermė neturi patiki-
mos įtakos nugaros skausmų atsiradimui.

Laikysena. Vaikų laikysenos įvertinimai pagal Hoeger 
pasiūlytą metodiką svyravo nuo 22 iki 48 balų, vidurkis 
39,79±5,22 balo. Nei vienas vaikas negavo maksimalaus 
įvertinimo (50 balų). Blogą laikyseną (20-29 balai) turė-
jo 3 (2,9%) vaikai, patenkinamą – 39 (37,9%), gerą – 45 
(43,7%), puikią – tik 16 (15,5%) vaikų. Amžius neturėjo įta-
kos laikysenai. Mergaičių laikysenos vidutinis įvertinimas 
(38,96±5,54 balo) buvo žemesnis nei berniukų (40,69±4,74 

balo). Laikysenos įvertinimo grupės pagal lytį pateiktos 1 
paveiksle. Visi 3 blogos laikysenos atvejai buvo tarp mer-
gaičių. Tačiau patikimo laikysenos sutrikimų skirtumo tarp 
lyčių nerasta. Laikysenai įtakos turėjo raumenų ištvermė 
– gautos teigiamos koreliacijos tarp laikysenos įvertinimo 
ir visų raumenų grupių ištvermės: pilvo lenkėjų – r=0,24, 
p=0,013, nugaros tiesėjų – r=0,22, p=0,023, dešinio šono 
– r=0,26, p=0,009, kairio šono – r=0,34, p<0,001. Bendras 
laikysenos įvertinimas tarp patyrusių NS (39,77±5,53 balo) 
ir nepatyrusių NS (39,79±4,79 balo) nesiskyrė, p=0,867.

Atskirų kūno segmentų įvertinimas pateikiamas 2 len-
telėje. Atskiri kūno segmentai retai buvo vertinami blogai 
(1 balas) – 8 (7,8%) vaikams liemens ir apatinės stuburo 
dalies, 9 (8,7%) – kaklo ir viršutinės stuburo dalies. Dau-
giausia gerų įvertinimų gauta kelių ir čiurnų segmente – 
83 (80,6%) vaikams, kojų segmente – 75 (72,8%). Yra 
segmentų, kur geras įvertinimas buvo retas: pečių juostos 
– 24 (23,3%) vaikams, kaklo ir viršutinės stuburo dalies 
– 38 (36,9%). Vertinant atskirus segmentus, berniukų įver-
tinimai buvo geresni visuose segmentuose, išskyrus kaklą 
ir viršutinę stuburo dalį. Kaip ir vertinant bendrą laikyse-
ną, ryšio tarp atskirų kūno segmentų įvertinimo ir nugaros 
skausmų nerasta.

Pusiausvyra. Pusiausvyrai 1 minutę išlaikyti vaikams 
reikėjo nuo 1 iki 16 bandymų, vidutiniškai 5,48±4,63 ban-
dymo. Dažniausiai užtekdavo 1-o bandymo pusiausvyrai 
išlaikyti – 28 vaikams. Pavertus rezultatus balais (koreguo-
ti pagal amžių), gauti įvertinimai nuo 2 iki 10 balų, vidu-

Mergaitės
vidurkis±SD, s

Berniukai
vidurkis±SD, s

Patyrė NS
vidurkis±SD, s

Nepatyrė NS
vidurkis±SD, s

Pilvo lenkėjų 
ištvermė

47,98±40,90 62,57±61,22 35,66±23,88 67,03±60,11
p=0,550 p=0,001*

Nugaros tiesėjų 
ištvermė

75,85±41,93 79,29±37,90 73,74±40,02 80,36±39,92
p=0,665 p=0,420

D. šono raumenų 
ištvermė

30,83±17,20 39,20±19,87 34,08±16,14 35,38±20,58
p=0,025* p=0,743

K. šono raumenų 
ištvermė

30,38±20,00 42,16±21,50 33,57±15,95 37,56±24,22
p=0,005* p=0,321

Pilvo/nugaros 
santykis

0,72±0,47 0,77±0,55 0,58±0,43 0,84±0,53
p=0,846 p=0,048*

D. šono/nugaros 
santykis

0,49±0,35 0,55±0,31 0,57±0,41 0,48±0,28
p=0,131 p=0,040*

K. šono/nugaros 
santykis

0,46±0,20 0,60±0,34 0,56±0,37 0,50±0,31
p=0,030* p=0,318

Deš./kair. šonų 
santykis

1,32±1,32 1,07±0,62 1,31±1,47 1,13±0,71
p=0,148 p<0,001*

1 lentelė. Liemens raumenų ištvermės, lyties ir nugaros skausmų ry-
šiai

15,5%

37,9%
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Abi lytys
Mergaitės
Berniukai

1 pav. Bendras laikysenos įvertinimas.

2 lentelė. Atskirų kūno segmentų laikysenos įvertinimo rezultatai.

Segmentas 1 balas 3 balai 5 balai
Galva 2 (1,9%) 58 (56,3%) 43 (41,7%)
Pečių juosta 5 (4,9%) 74 (71,8%) 24 (23,3%)
Stuburas 2 (1,9%) 53 (51,5%) 48 (46,6%)
Dubuo 1 (1,0 %) 47 (45,6%) 55 (53,4%)
Keliai ir čiurnos 2 (1,9%) 18 (17,5%) 83 (80,6%)
Kaklas ir viršutinė stuburo 
dalis 9 (8,7%) 56 (54,4%) 38 (36,9%)

Liemuo 8 (7,8%) 40 (38,8%) 55 (53,4%)
Pilvas 5 (4,9%) 30 (29,1%) 68 (66,0%)
Apatinė stuburo dalis 8 (7,8%) 33 (32,0%) 62 (60,2%)
Kojos 4 (3,9%) 24 (23,3%) 75 (72,8%)
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tiniškai 7,29±2,29 balo. Mergaičių pusiausvyra (4,89±4,26 
bandymo, 7,58±2,09 balo) buvo geresnė nei berniukų 
(6,12±4,97 bandymo, 6,98±2,46 balo), tačiau skirtumas ne-
buvo patikimas. Amžius, antropometriniai rodikliai taip pat 
neturėjo įtakos pusiausvyrai. Pusiausvyrai įtakos turėjo lie-
mens raumenų ištvermė: pilvo lenkėjų (r=0,26, p=0,012), 
nugaros tiesėjų (r=0,33, p=0,001), dešinio šono raumenų 
(r=0,44, p<0,001), kairio šono raumenų (r=0,42, p<0,001). 
Liemens raumenų grupių ištvermės santykiai pusiausvyrai 
įtakos neturėjo. Taip pat nerasta ryšio tarp pusiausvyros ir 
laikysenos. Nugaros skausmus patyrusių vaikų pusiausvy-
ros įvertinimas (5,24±4,42 bandymo arba 7,48±2,27 balo) 
buvo nežymiai geresnis nei NS nepatyrusių (6,00±4,99 
bandymo arba 6,81±2,27 balo), tačiau skirtumas nėra sta-
tistiškai patikimas.  

REZULTATŲ APTARIMAS
Tarp tirtų vaikų nustatėme didelį nugaros skausmų pa-

plitimą (62,1%). Su amžiumi didėja nugaros skausmų pa-
plitimas, kas atitinka kitų autorių gaunamus duomenis (2-4, 
6, 7). Šiame tyrime mergaitės (67,9%) dažniau nei berniu-
kai (57,1%) patyrė NS, tačiau patikimo skirtumo tarp lyčių 
negavome nei lygindami visus tiriamuosius, nei atskirose 
amžiaus grupėse. Dauguma autorių randa didesnį nugaros 
skausmų paplitimą tarp mergaičių (4-6, 8-10). Kai kurie 
autoriai pateikia duomenis apie dažnesnius berniukų nuga-
ros skausmus, dažniausiai jaunesniame amžiuje apatinėje 
nugaros dalyje (7). Įvertinus atskirų nugaros dalių skausmų 
paplitimą skirtingame amžiuje, gauta, kad 9 metų amžiuje 
berniukai dažniau nei mergaitės patiria nugaros apatinės 
dalies skausmus (7% ir 2%), tačiau 15 metų amžiuje jau 
mergaitės dažniau nei berniukai patiria nugaros skausmus 
tiek vertinant bendrai (54% ir 39%), tiek atskirose nugaros 
srityse (3).

Atliktame tyrime neradome ryšio tarp antropometrinių 
rodiklių ir nugaros skausmų (atmetus amžiaus įtaką). Mūsų 
gauti rezultatai sutampa su kitų autorių rezultatais (6, 11, 
12). Dalis autorių randa didesnio ūgio, svorio (7, 9) arba 
didesnio KMI (8, 13) neigiamą įtaką nugaros skausmams 
vaikystėje. Tačiau atliktame prospektyviniame tyrime 
gauta, kad viršsvoris paauglystėje neturėjo įtakos nugaros 
skausmų atsiradimui suaugus (13).

Liemens raumenų ištvermė yra vienas iš dažnai tiriamų 
faktorių, galinčių turėti įtakos nugaros skausmams. Daž-
niausiai tiriama liemens tiesėjų ir/arba lenkėjų ištvermė. 
Literatūros duomenimis, liemens tiesėjų rodikliai gauna-
mi panašūs arba didesni, mergaičių ištvermė didesnė nei 
berniukų: 84,2±60,5 s ir 77,8±60,1 (5), 148,9±66,9 s ir 
147,9±57,3 s (9), 1,4±1,1 min. ir 1,3±1,0 min. (10). Lie-
mens lenkėjų ištvermė paprastai testuojama skaičiuojant 

atsilenkimų kiekį per 30-60 s. Literatūros duomenimis, 
berniukų liemens lenkėjų ištvermė yra didesnė nei mergai-
čių (5, 14, 19). Dažniausiai randama, kad didesnė liemens 
tiesėjų ištvermė sumažina nugaros skausmų riziką (9, 10). 
Kiti autoriai nustatė, kad berniukų liemens tiesėjų ištver-
mė nebuvo susijusi su NS, o tarp mergaičių tiek per maža, 
tiek per didelė ištvermė buvo susijusi su NS (5). Liemens 
lenkėjų didesnė ištvermė gali ir sumažinti (14), ir padidinti 
(5) nugaros skausmų atsiradimo tikimybę. Gauti duomenys 
dar kartą įrodo, kad svarbu įvertinti visų liemens raumenų 
grupių ištvermę, jų tarpusavio santykius. Šiame tyrime tirtų 
vaikų liemens raumenų grupių ištvermės santykiai skiriasi 
nuo rekomenduojamų. Tačiau Lietuvoje galima įžvelgti ir 
teigiamų tendencijų: per dešimt metų stebėtas pilvo rau-
menų ištvermės padidėjimas visose amžiaus grupėse (19).  

Užsienio autoriai, naudoję panašų laikysenos įvertini-
mo būdą, gavo panašius į mūsų rezultatus: normalią lai-
kyseną turėjo 56,2% vaikų, vidutiniai laikysenos sutriki-
mai stebėti 42,98% vaikų, sunkūs – 0,83% (20). Lietuvoje 
atlikto tyrimo su 11-12 metų vaikais gauti rezultatai buvo 
geresni: puikią laikyseną turėjo 40,1% vaikų, gerą – 35,4%, 
patenkinamą – 21,9%, blogą – 2,5% (21). Skirtingai nei 
mūsų atliktame tyrime, mergaičių laikysena buvo patiki-
mai geresnė. Vertinant atskirus segmentus stebimos pana-
šios probleminės sritys, kurios rečiausiai vertintos gerai 
(5 balai): pečių juosta (52,5% (20), 52,25% (21), kaklas 
ir viršutinė stuburo dalis (56,1% (20), 46,85%(21). Dau-
giausia gerų įvertinimų surinkusios sritys taip pat kartojasi: 
keliai ir čiurnos (81,3% (20), 85,59% (21), kojos (77,3% 
(20). Geresni ankstesnio tyrimo (20) rezultatai gali būti 
susiję su mažesniu tirtų vaikų amžiumi (11-12 metų), ka-
dangi greito augimo metu paauglystėje laikysenos sutriki-
mai progresuoja. Mažiausiai gerų įvertinimų gaunančios 
sritys atkreipia dėmesį į dažniausias problemas (ilgalaikis/
netaisyklingas sėdėjimas pamokose, prie kompiuterio, ku-
prinių nešiojimo būdas ir svoris, kt.), galimus jų sprendimo 
būdus. Vienas iš būdų gerinti laikyseną gali būti liemens 
stabilumo didinimas, kadangi didesnė liemens raumenų iš-
tvermė turi įtakos geresnei laikysenai. Nors yra duomenų, 
kad blogesnė laikysena gali turėti įtakos nugaros skausmų 
atsiradimui (10), mes tokio ryšio neradome.

Bendras pusiausvyros įvertinimas tarp tirtų vaikų yra 
geras. Literatūros šaltiniuose randami duomenys apie pras-
tesnius rodiklius: 13 metų mergaičių – 10,85±5,79 bandy-
mo, berniukų – 12,08±5,41 (22). Lyties atžvilgiu tendencija 
panaši – mergaičių pusiausvyra geresnė. Kaip ir vertinant 
kitus fizinio išsivystymo rodiklius, ryšio tarp pusiausvyros 
ir NS neradome.

Nugaros skausmai prasideda anksti vaikystėje bei vei-
kia NS paplitimą ir sunkumą suaugus. Tačiau iki šiol lieka 
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neaiškūs NS atsiradimo patofiziologiniai mechanizmai. Ti-
riant vaikų fizinių rodiklių įtaką nugaros skausmams daž-
nai gaunami nepastovūs rezultatai, neretai prieštaraujantys 
vieni kitiems. Net ir įrodžius atskirų faktorių įtaką NS, ran-
dama, kad jie tik iš dalies paaiškina NS atsiradimą (5). To-
dėl yra reikalingi tolimesni prospektyviniai tyrimai, kurie 
apimtų atskiras NS rizikos veiksnių sritis (fizinės savybės, 
gyvenimo būdo ir psichosocialiniai veiksniai), įvertintų jų 
tarpusavio sąveikas bei įvertintų jų įtaką skirtingoms vaikų 
NS grupėms.

IŠVADOS
1. Nugaros skausmus vaikystės laikotarpiu patiria 

dauguma vaikų, paplitimas didėja su amžiumi.
2. Liemens raumenų grupių ištvermės santykiai ski-

riasi nuo rekomenduojamų.
3. Daugiau negu trečdalio vaikų laikysena yra pa-

tenkinama arba bloga. Didžiausią susirūpinimą kelia pečių 
juostos bei kaklo ir viršutinės stuburo dalies segmentai. 
Laikysena tiesiogiai priklauso nuo liemens raumenų ištver-
mės.

4. Tirtų vaikų pusiausvyra vertinama 7,29 balo iš 
dešimties (5,48 bandymo išlaikyti pusiausvyrą „flamingo“ 
testo metu). Pusiausvyra tiesiogiai priklauso nuo liemens 
raumenų ištvermės.

5. Antropometriniai duomenys, liemens raumenų 
ištvermė, laikysena ir pusiausvyra neturi įtakos nugaros 
skausmų paplitimui vaikų amžiuje.
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ASSOCIATION BETWEEN BACK PAIN AND PHYSICAL DEVE-
LOPMENT IN CHILDREN

Juozas Raistenskis, Romualdas Sinkevičius, Lina Varnienė, 
Judita Doveikienė
Key words: children, back pain, physical development, trunk muscles 

endurance, posture, balance.
Summary
The aim of the study was to evaluate lifetime prevalence of back pain 

(BP) in Lithuanian children, and back pain associations with physical de-
velopment factors.

Methods: The study included 103 children (54 girls and 49 boys) from 
7 to 17 years old, with mean age 12,78±2,58 years. The children answered 
the question about back pain. Measures of anthropometric factors, trunk 
muscles endurance, body posture and balance were performed.

Results: The lifetime prevalence of back pain is large – 67,1%. The 
lifetime prevalence rates increase steadily with age: in the age of 7-11 
years – 41,9%, 12-14 years – 62,8%, 15-17 years – 85,7% (chi2=12,06, 
p=0,002). Body mass index (BMI) was from 12,65 kg/m2 to 30,53 kg/m2, 
mean 19,57±3,40 kg/m2. Anthropometric factors had no associations with 
BP after adjusting for age. Trunk muscles endurance: abdominal flexors – 
54,92±51,83 s, back extensors – 77,49±39,91 s, right side – 34,85±18,91 
s, left side – 36,04±21,46 s, ratio of flexors and extensors – 0,74±0,51, 
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ratio of right or left side and extensors – 0,52±0,33, ratio between right 
and left sides – 1,20±1,05. Age had positive relationship to trunk muscles 
endurance in all groups. After the age influence was excluded, we did not 
find associations between trunk muscle endurance and BP. Bad body pos-
ture had 3 (2,9%) children, satisfactory – 39 (37,9%), good – 45 (43,7%), 
excellent – only 16 (15,5%) children. Bigger trunk muscles endurance had 
positive influence on better posture. We found no associations between 
posture and BP. Results of the Flamingo test were from 1 to 16 attempts, 
mean 5,48±4,63. Bigger trunk muscles endurance had positive influence 
on better static balance. We found no associations between static balance 
and BP.

Conclusions: The lifetime prevalence of back pain is large, the life-
time prevalence rates increase steadily with age. Trunk muscles endur-

ance ratios differ from recommended. More than one third of children 
had satisfactory or bad posture. Most disorders appeared in the following 
segments: shoulder girdle, neck and upper spine. Balance was rated 7,29 
points from 10. Balance was influenced by trunk muscles endurance. An-
thropometric factors, trunk muscles endurance, posture, balance had no 
associations with back pain in children.
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