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Raktažodžiai: vaikų laikysena, liemens raumenų iš-
tvermė, plokščiapėdystė, stuburo paslankumas, kūno ma-
sės indeksas.

Santrauka
Skeleto-raumenų sistemos sutrikimus lemia spartus 
vaikų augimas tam tikrais periodais, netaisyklin-
ga laikysena, mažas fizinis aktyvumas, nepritaikyti 
suolai mokinio ūgiui, sunkios bei didelės kuprinės, 
netaisyklingas kuprinių nešiojimas ir kt.
Tyrimo tikslas. Įvertinti pradinių klasių (pirmų-an-
trų) moksleivių laikyseną, ieškoti netaisyklingos 
laikysenos  tarpusavio sąsajų su fizinėmis ypatybė-
mis: liemens raumenų ištverme, pėdų būkle, stuburo 
paslankumu, kūno masės indeksu.
Tyrimo metodika. 2015m. pavasarį Kauno pradinė-
je mokykloje buvo ištirta 123 pirmų - antrų klasių 
moksleivių (69 mergaitės, 54 berniukai). Tiriamų-
jų amžius 7-8 metai. Tyrimo metu buvo atlikti an-
tropometriniai matavimai bei vertinama moksleivių 
laikysena pagal vizualinę laikysenos vertinimo sa-
gitalioje ir frontalioje plokštumose metodiką. Taip 
pat buvo matuojamas stuburo paslankumas pirmyn 
ir į šonus, testuojama statinė pilvo, nugaros bei šo-
ninių liemens raumenų ištvermė. Plantografijos me-
todu tiriamos moksleivių pėdos (plokštumo koefi-
cientas). Duomenys tvarkomi SPSS bei Excel pro-
gramomis.
Rezultatai. Normalų kūno masės indeksą turi dau-
guma berniukų (68%) ir mergaičių (75%), antsvorį 
turi 20% berniukų bei 11% mergaičių, nutukę yra 
9% mergaičių ir 8% berniukų. 13% mergaičių ir 
22% berniukų laikysena įvertinta kaip puiki, 44% 
mergaičių ir 46% berniukų laikysena įvertinta gerai, 
o 43% mergaičių ir 32% berniukų laikysena įvertin-
ta patenkinamai. Plokščiapėdystė nustatyta 21,1% 
moksleivių, o suplokštėjusios pėdos – 26,8%. Pras-
tesni stuburo paslankumo ir statinės liemens raume-
nų ištvermės rezultatai susiję su didesniu kūno ma-
sės indeksu (KMI).
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Išvados. Vertinant visų vaikų (neatskiriant berniu-
kų ir mergaičių) raumenų ištvermę, gauti rezulta-
tai rodo, kad mažesnė nugaros raumenų (p<0,05) 
ir dešinės pusės šoninių liemens raumenų ištvermė 
(p<0,05) tiesiogiai susijusi su didesniu KMI. Vaikai, 
kurie turi didesnę dešinės pusės liemens raumenų 
ištvermę, atitinkamai turi išvystytus visus liemens 
raumenis (p<0,001). Blogesnį stuburo paslankumą 
pirmyn turi vaikai, kurių yra silpni dešinės pusės 
šoniniai liemens raumenys (p<0,05). Laikysena ge-
resnė didesnio ūgio bei didesnį KMI turinčių vaikų 
(p<0,05). Vertinant laikysenos ir lyties įtaką nuga-
ros raumenų ištvermei, berniukai turėjo didesnę iš-
tvermę nei mergaitės (p<0,05). Tiek berniukai, tiek 
mergaitės, turintys didesnį KMI, atitinkamai turėjo 
ir didesnį pėdų plokštumo koeficientą (p<0,05).

Įvadas
Ilgėjant pradinių klasių moksleivių ekrano laikui, ma-

žėjant bendram fiziniam aktyvumui, labai svarbu laiku di-
agnozuoti raumenų – skeleto sistemos problemas, kurios 
ypač pradeda ryškėti, kai vaikai pradeda lankyti mokyklą, 
didžiąją dienos laiko dalį praleisdami mokyklos suole. 
Skeleto-raumenų sistemos sutrikimus lemia spartus vai-
kų augimas tam tikrais periodais, netaisyklinga laikyse-
na, mažas fizinis aktyvumas, nepritaikyti suolai mokinio 
ūgiui, sunkios bei didelės kuprinės, netaisyklingas kuprinių 
nešiojimas ir kt. (1). Kauno visuomenės sveikatos biuro 
2014m. duomenimis, pirmų klasių mokiniams nustatyti 
31,1% skeleto – raumenų sistemos sutrikimai. Vertinant 
skeleto-raumenų sistemos sutrikimus pagal klases (amžių), 
nustatytas tendencingas šių sutrikimų skaičiaus didėji-
mas kartu su mokinio amžiumi, pradinėse klasėse (I-IV) 
skeleto-raumenų sutrikimai nustatyti vidutiniškai kas tre-
čiam moksleiviui (33%). Pagal dažnumą skeleto-raumenų 
sistemos sutrikimai tarp Kauno miesto moksleivių užima 
antrąją vietą. Atlikta analizė parodė, kad skeleto-raumenų 
sistemos sutrikimų turinčių mokinių skaičius 2014 metais 
nežymiai sumažėjo (1).

Vilniaus miesto vaikų sergamumo struktūroje 2012 
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m. stebėti tokie neigiami pakitimai: 2012 m. (lyginant su 
2011 m.) Vilniaus m. vaikams (amžiaus grupėje iki 17 
metų) registruota daugiau skoliozės (2011 m. – 1,6 proc., 
2012 m. – 2,8 proc.), nenormalios laikysenos atvejų (2011 
m. – 4,2 proc., 2012 m. – 4,3 proc.) Mažiau registruota 
deformuojančių dorsopatijų atvejų (2011 m. – 2,7 proc., 
2012 m. – 2,6 proc.)(2).

Mokslininkai analizuoja vaikų laikyseną įvairiais as-
pektais. 2005 metais atlikto tyrimo rezultatai rodo, jog 
pagrindiniai laikysenos nukrypimai 1-4 klasių mokslei-
viams: kelio sąnario deformacijos, vidinė klubo rotacija, 
kelio hiperekstenzija, juosmens hiperlordozė, kulkšnies 
valgus deformacija, pečiai nevienodame aukštyje, šoninis 
dubens pasvirimas, dubens pasvirimas į priekį, skoliozė, 
liemens rotacija, krūtininė hiperkifozė, pečių pritrauki-
mas, atitrauktos mentės, vidinė pečių rotacija ir galvos 
pakrypimas. Dažniausiai laikysenos pakitimai atsiranda 
mokykliniame amžiuje, kai kurie jų gali išsitaisyti vaikui 
augant, tačiau kai kurie pakitimai yra asimetriniai ir gali 
sukelti neigiamą poveikį gyvenimo kokybei vaikystėje ir 
suaugus, todėl svarbu tėvus ir mokytojus supažindinti su 
netaisyklingos laikysenos problemomis (3). Netaisyklin-
ga vaikų laikysena sąlygoja įvairias ligas, pasireiškiančias 
vėlesniame amžiuje. Vienas iš būdų gerinti laikyseną gali 
būti liemens stabilumo didinimas, kadangi didesnė liemens 
raumenų ištvermė turi įtakos geresnei laikysenai (4).

Tyrimo tikslas: įvertinti pradinių klasių (pirmų-antrų) 
moksleivių laikyseną, ieškoti netaisyklingos laikysenos  
tarpusavio sąsajų su fzinėmis ypatybėmis: liemens raume-
nų ištverme, pėdų būkle, stuburo paslankumu, kūno masės 
indeksu (KMI).

Tyrimo medžiaga ir metodai
2015m. balandžio mėnesį Kauno pradinėje mokykloje 

“Papartis” buvo atliktas momentinis pirmų – antrų klasių 
moksleivių laikysenos ir fizinių ypatybių tyrimas, vėliau 
atliktas jo vertinimas. Buvo ištirta 123 pirmų - antrų klasių 
moksleivių (69 mergaitės, 54 berniukai). Tiriamųjų amžius 
7-8 metai. 

Kiekvienam moksleiviui individualiai buvo pateiktos 
žodinės rekomendacijos,  pristatant konkretaus moksleivio 
tyrimo rezultatus apie laikyseną, raumenų ištvermę, pėdų 
būklę, kūno masės indeksą bei stuburo paslankumą. Vi-
siems moksleiviams buvo pateiktos bendros rekomendaci-
jos, kaip koreguoti netaisyklingą laikyseną, kaip pasirinkti 
tinkamą fizinį krūvį, kaip taisyklingai sėdėti, kaip gerinti 
lankstumą, kaip taisyklingai nešioti kuprinę bei kaip pasi-
rinkti tinkamą avalynę.

Tyrimo metu buvo vertinama moksleivių laikysena pa-
gal vizualinę laikysenos vertinimo sagitalioje ir frontalioje 

plokštumose metodiką pagal W.W.K. Hoeger. Pradžioje 
įvertinama atskirų kūno dalių: galvos, pečių, stuburo, kelių, 
čiurnos padėtis frontalioje plokštumoje ir kaklo, viršutinės 
stuburo dalies, liemens, pilvo, apatinės stuburo dalies padė-
tis sagitalinėje plokštumoje. Kiekviena atskira kūno dalies 
padėtis vertinama balais, kurie sumuojami atlikus visų ats-
kirų kūno dalių vertinimą (gerai – 5 balai, patenkinamai – 3 
balai, blogai – 1 balas). Atsižvelgiant į gautą balų sumą, lai-
kysena gali būti vertinama: puiki (50-45), gera (44-40), pa-
tenkinama (39-30), bloga (29-20) ar labai bloga (<19). (5).

Buvo matuojamas stuburo paslankumas pirmyn bei į 
šonus. (4,6-8.). Matuojant stuburo paslankumą pirmyn, 
skaičiuotas trūkstamas atstumas centimetrais nuo didžiųjų 
rankų pirštų iki grindų. Matuojant stuburo paslankumą į abi 
puses, pirmiausia išmatuojamas atstumas nuo didžiųjų ran-
kų pirštų iki grindų, tada prašoma pasilenkti į šoną (stebint, 
kad neatliktų kompensacinių lenkimosi į priekį judesių),  
apskaičiuojamas skirtumas tarp šių matavimų.

Buvo testuojama statinė pilvo, nugaros bei šoninių lie-
mens raumenų ištvermė pagal modifikuotą McGill testa-
vimo metodiką (9). Liemens raumenų ištvermės testas lai-
komas išlaikytu, jei be kompensacinių judesių moksleivis 
sugeba išlaikyti padėtį 30s. Rezultatai neatspindi santykio 
tarp atskirų raumenų grupių, tačiau parodo, kurie raumenys 
yra silpnesni. 

Matuojami antropometriniai duomenys (ūgis, svoris), 
pagal juos skaičiuojamas kūno masės indeksas, vertinamas 
pagal populiacijos procentilių metodą: per mažas svoris – 
mažiau nei 5-ta procentilė, normalus svoris – tarp 5-tos ir 
85-tos procentilės, antsvoris – tarp 85-tos ir  95-tos procen-
tilės ir nutukimas – virš 95-tos procentilės (10). 

Plantografijos metodu buvo tiriamos moksleivių pėdos.  
Iš pėdos spaudo galima spręsti apie pėdų atramos plotą, jo 
santykį su pėdos ilgiu, pločiu ir nustatyti plokščiapėdystės 
laipsnį. Skaičiuojamas pėdos plokštumo koeficientas. Per 
spaudo vidinio krašto tolimuosius taškus išvedame liestinę 
AB. Ji padalijama pusiau, iš vidurio taško C skersai ants-
paudo išvedamas statmuo CD. Apskaičiuojamas pėdos in-
deksas: I=ED/CD*100%. 

Pėda normali, jei indeksas mažesnis nei 50%, suplokš-
tėjusi – jei 50-60%, ir plokščia – jei daugiau nei 60% (11).

Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant “SPSS 
21.0” programą. Rodiklių skirtumai laikyti statistiškai 
reikšmingi, kai p<0,05. Ryšiai tarp veiksnių nustatyti re-
miantis Spearmen’o metodu apskaičiuojant koreliacijos 
koeficientą.

Rezultatai
Antropometriniai duomenys. Tirtų vaikų ūgis svyra-

vo: nuo 116 iki 151 cm. Berniukų ūgio vidurkis 133,33±7,44 
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cm, o mergaičių ūgio vidurkis 133,28 ± 6,97cm. Svoris 
svyravo nuo 23 kg iki 64 kg ; berniukų svorio vidurkis 
30,02 ± 6.14 kg , o mergaičių 30,38 ± 6,55 kg. KMI svyra-
vo nuo 12, 80 iki 29,60. Berniukų 16,81 ± 2,23, mergaičių 
16,89 ± 2,55. Pagal KMI galime spręsti, kiek tiriamųjų vai-
kų yra normalaus, per mažo kūno svorio arba turi antsvorį, 
yra  nutukę (1 pav.).

Liemens raumenų statinė ištvermė. Dešinės pusės 
šoninių raumenų ištvermės testo neišlaikė 21 mergaitė 
(30,88%) ir 16 berniukų (30,19%). Kairės pusės šoninių 
raumenų ištvermės testo neišlaikė 18 mergaičių (26,47%)  
ir 11 berniukų (20,76%). Daugiau nei pusei moksleivių 
(55,56% mergaičių ir 54,55% berniukų), kurie turi nusilpu-
sius kairės pusės šoninius raumenis, kairysis petis yra aukš-
čiau nei dešinysis ir sumažėjęs kairysis talijos trikampis, o 
toms mergaitėms (33,33%) ir berniukams (50%), kurie turi 
nusilpusius dešinės pusės šoninius raumenis – atvirkščiai, 
dešinysis petis yra aukščiau, sumažėjęs dešinysis talijos 
trikampis. Nugaros raumenų ištvermės testo neišlaikė  9 
mergaitės (13,24%) ir 4 berniukai (7,55%). Esant nugaros 
raumenų silpnumui ir mergaitėms (77,78%), ir berniukams 
(75%) nusilpę ir kiti liemens raumenys. Pilvo raumenų iš-
tvermės testo neišlaikė 6 mergaitės (8,82%)  ir 3 berniu-
kai (5,66%). Esant pilvo raumenų silpnumui ir mergaitėms 
(100%), ir berniukams (66,67%) nusilpę yra ir kiti liemens 
raumenys. Mergaitėms (83,33%) ir berniukams (100%), 
kurie turi nusilpusius pilvo raumenis, padidėja juosmeninė 
lordozė. Berniukų liemens raumenų statinė ištvermė šiek 
tiek didesnė nei mergaičių.

Vertinant visų vaikų (neatskiriant berniukų ir mergaičių) 
raumenų ištvermę, pastebėta, kad kuo didesnis yra KMI, 
tuo mažesnė yra nugaros raumenų ištvermė (p<0,05) ir de-
šinės pusės šoninių liemens raumenų ištvermė (p<0,05). 
Taip pat vaikai, kurie turi stiprius nugaros raumenis, turi ir 
stiprius šoninius (dešinės ir kairės pusės) liemens raumenis 
(p<0,001). Vaikai, kurie turi didesnę dešinės pusės liemens 
raumenų ištvermę, atitinkamai turi išvystytus visus liemens 
raumenis (p<0,001). Vaikai, turintys stipresnius liemens 
lenkiamuosius raumenis, turi ir stipresnius abiejų pusių šo-
ninius liemens raumenis (p=<0,05). 

Stuburo paslankumas. Lyginant stuburo paslankumo 
skirtumo į abi puses rezultatus tarp berniukų ir mergaičių 
staitistiškai reikšmingo skirtumo nerasta.

Vertinant stuburo paslankumo pirmyn rezultatus (skai-
čiuotas trūkstamas atstumas iki grindų, cm) ir atmetus ly-
ties įtaką, pastebėtas ryšys tarp silpnos dešinės pusės lie-
mens raumenų ištvermės ir stuburo paslankumo pirmyn, 
kuo didesnis trūkstamas atstumas iki grindų – tuo mažesnė 
dešinės pusės liemens raumenų ištvermė (p<0,05). Taip pat 
šis ryšys stebimas ir tarp liemenį lenkiančių ir  kairės pusės 

liemens raumenų, tačiau skirtumas nėra statistiškai reikš-
mingas. Vaikų, kurių KMI yra didesnis, stuburo paslan-
kumas pirmyn yra mažesnis (p<0,05). Mergaičių stuburo 
paslankumas pirmyn šiek tiek didesnis nei berniukų, tačiau 
skirtumas statistiškai nereišmingas.

Laikysena. Moksleivių laikysenos vertinimo rezultatai 
pateikti 2 pav. Stebėtas vidutiniškai stiprus koreliacinis ry-
šys tarp didesnio vaikų ūgio ir geresnių laikysenos vertini-
mo rezultatų. Mergaičių, turinčių puikią laikyseną, stuburo 
paslankumo į šonus skirtumas buvo didesnis nei berniukų 
(3,22±2,69 prieš 1,63±1,15). Berniukai, kurių svoris dides-
nis, turi ir geresnę kūno laikyseną (32,5±5,20kg). Mažiau 
sveriančių berniukų laikysena įvertinta kaip gera arba pa-
tenkinama (28,96±4,86kg). Tačiau šis skirtumas nėra sta-
tistiškai reikšmingas (p>0,05). 

Vertinant laikysenos ir lyties įtaką nugaros raumenų 
ištvermei, berniukai turėjo didesnę ištvermę nei mergaitės 
(p<0,05). Taip pat įvertinta abiejų veiksnių (lyties ir laiky-
senos) tarpusavio sąveika (p<0,05) – mergaitės, turinčios 
puikią laikyseną nugaros raumenų ištvermės testą išlaikė 
blogiau nei berniukai.

Pėdų plokštumas.  Berniukų pėdų plokštumo koefici-

1 pav. Mergaičių ir berniukų pasiskirstymas pagal KMI

2 pav. Moksleivių laikysenos vertinimo rezultatai
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ento vidurkis 49,24 ± 16,81, mergaičių 49,94 ± 16,43. Tiek 
berniukai, tiek mergaitės, turintys didesnį KMI, atitinka-
mai turėjo ir didesnį pėdų plokštumo koeficientą (p<0,05). 
Stebėtas ryšys tarp didesnio pėdų plokštumo koeficiento ir 
silpnos liemens lenkėjų statinės ištvermės.

Rezultatų aptarimas
Mūsų atliktame tyrime neaptiktas ryšys tarp netaisy-

klingos laikysenos ir mažos raumenų ištvermės. Rezultatai 
sutampa su kitų mokslininkų atliktu tyrimu: ieškota izome-
trinės ir dinaminės raumenų jėgos bei statinės ir dinaminės 
laikysenos sąsajų, nerastas statistiškai reikšmingas ryšys 
tarp šių dviejų komponentų (12).

Kitų mokslininkų atliktas tyrimas parodė, jog nutuki-
mas vaikystėje yra susijęs sagitaline laikysena paauglystė-
je. Ypač didelis ryšys buvo tarp didelio nutukimo ir hiper-
lordozinės bei pakumpusios laikysenos paauglystėje (tirti 
3, 5, 10 ir 14 metų vaikai)(13).  Šiame tyrime ryšio tarp 
nutukimo ir hiperlordozinės laikysenos nepastebėta.

Atliktame tyrime puikią laikyseną turėjo 13% mergai-
čių ir 22% berniukų. Kituose tyrimuose laikysenos pakiti-
mai nustatyti 79,7% visų tiriamųjų (amžius 7-17 m.) (14). 
Kaip ir mūsų atliktame tyrime, reikšmingas ryšys paste-
bėtas tarp moteriškos lyties ir krūtininės kifozės. (14). O 
kitame straipsnyje – priešingai – didesnį krūtininės kifozės 
pasikartojimą turėjo berniukai (15).

Atliktame tyrime 79,6% moksleivių turi bent vieną asi-
metriją. Tai yra žymiai daugiau, negu Mitchel ir kt. gautuo-
se tyrimo rezultatuose (60% tiriamųjų) (16).

Mokslininkų atliktame 4-7 m. vaikų tyrime gauti rezul-
tatai rodo, jog nei KMI, nei lytis neturi įtakos pėdų spau-
dimo taškams (17). Kiti mokslininkai tyrė faktorius,  turin-
čius įtakos plokščiapėdystei vaikystėje. Sąsajų ieškota tarp 
amžiaus, lyties, nutukimo, sąnarių laisvumo, W sėdėjimo 
įpročių ikimokyklinio amžiaus vaikams.  Buvo tiriama 
abipusė ir vienpusė plokščiapėdystė. Plokščiapėdystės pa-
sireiškimas mažėjo su amžiumi, didėjo augant svoriui bei 
buvo dažnesnė berniukams nei mergaitėms. Vaikai, turintys 
didesnį sąnarių laisvumą bei W sėdėjimo įpročius, taip pat 
turėjo didesnę plokščiapėdystės riziką (18). Mūsų atlikta-
me tyrime taip pat pastebėta, kad plokščiapėdystė dažnesnė 
berniukams nei mergaitėms, taip pat susijusi su didesniu 
kūno masės indeksu. Tačiau kiti mokslininkai, priešingai, 
nerado ryšio tarp per didelio KMI ir plokščiapėdystės, jų 
išvados: priešingai nei tikėtasi, ir priešingai nei rodo kitų 
mokslininkų rezultatai – vaikai, turintys antsvorį, rečiau 
turi plokščias pėdas. (Tirti 7-10 metų Australijoje gyvenan-
tys vaikai)(19). Kitas tyrimas, atliktas 2012 m., apie plokš-
čiapėdystės paplitimą parodė: plokščiapėdystė nustatyta 
30,9% 3 – 5 metų vaikams, tačiau su amžiumi ji ryškiai ma-

žėja (15,7% 3 – 10 metų  vaikams) (20).  Mūsų atliktame 
pradinių klasių moksleivių tyrime plokščiapėdystė nusta-
tyta 21,1% moksleivių, o suplokštėjusios pėdos – 26,8%. 

Mūsų tyrimo rezultatai iš dalies sutampa su kitų moksli-
ninkų tyrimo rezultatais, kad stuburo paslankumas, šoninių 
liemens bei pilvo raumenų statinė ištvermė, skirtingų lie-
mens raumenų statinė ištvermė yra tiesiogiai susiję. Ly-
tis turėjo reikšmingos įtakos tiriamiesiems požymiams – 
berniukų nugaros ir kairės pusės liemens raumenų statinė 
ištvermė buvo reikšmingai didesnė nei mergaičių, tuo tarpu 
mergaičių stuburo paslankumas, išskyrus paslankumą pir-
myn, buvo geresnis nei berniukų (p<0,05)(8). 

Mūsų atliktame tyrime juosmeninė hiperlordozė nusta-
tyta kiek mažesniam moksleivių skaičiui, negu kitų moks-
lininkų pateiktuose rezultatuose – 71%. (7) Tačiau mūsų 
atliktame tyrime kaip nesusiję faktoriai su juosmenine lor-
doze: pilvo raumenų stiprumas, stuburo lankstumas. Tad 
negalime daryti tokios pačios išvados, kad silpni pilvo rau-
menys ir nelankstumas yra tiesiogiai susiję su juosmenine 
hiperlordoze. Mokslininkų atlikto vaikų ir paauglių juos-
meninės hiperlordozės paplitimo bei susijusių faktorių tyri-
mo rezultatai rodo, jog juosmeninė hiperlordozė nustatyta 
buvo 78% moksleivių (7). Susiję faktoriai su hiperlordoze: 
moteriška lytis, pilvo raumenų stiprumas ir lankstumas, ne-
susiję faktoriai: liemens mobilumas ir ūgis. 

Lietuvių mokslininkų atliktas vaikų nugaros skausmų ir 
fizinio išsivystymo sąsajų vertinimas parodė: tarp berniukų 
buvo didesnė šoninių raumenų ištvermė. Vaikų laikysenos 
įvertinimai svyravo nuo 22 iki 48 balų, vidurkis 39,79±5,22 
balo. Blogą laikyseną turėjo 3 (2,9%) vaikai, patenkinamą 
– 39 (37,9%), gerą – 45 (43,7%), puikią – tik 16 (15,5%) 
vaikų. Laikysenai teigiamos įtakos turėjo visų keturių lie-
mens raumenų grupių didesnė ištvermė (4). Mūsų atlik-
tame tyrime laikysenos įvertinimai buvo žymiai geresni, 
negu prieš tai minėtame tyrime: nuo 32 iki 50, vidurkis 
40,67±3,56. Patenkinamą laikyseną turėjo 46 (37,4%) vai-
kai, gerą – 56 (45,5)%, puikią –  21 (17,1%) vaikas. Mūsų 
tyrimo duomenimis, laikysenai neturėjo didelės įtakos visų 
keturių liemens raumenų grupių didesnė ištvermė. 

Antropometrinių duomenų rezultatai kiek skiriasi nuo 
kitų mokslininkų atliktų tyrimų rezultatų, tačiau skiriasi 
tiriamųjų amžius. Antsvoris mūsų tyrime  nustatytas 20% 
berniukų bei 11% mergaičių  (28% 14 – 15metų) (21). Pa-
gal lietuvių autorių atlikto tyrimo rezultatus, laikysenos pa-
kitimų yra žymiai mažiau tarp vyresnio amžiaus (14 – 15 
metų) vaikų – tik 15%, kai tuo tarpu mūsų atliktas tyrimas 
parodė, jog laikysenos pakitimus turi 82,9% pirmų – antrų 
klasių moksleivių, tik 17,1% moksleivių laikysena įvertinta 
kaip puiki (21).

Labai svarbios vaikų laikysenos formavimuisi yra pre-
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vencinės programos tiek jiems, tiek jų tėvams (2,14,22-24).
Norint atlikti išsamesnį bei nuodugnesnį tyrimą, ieš-

kant netaisyklingos laikysenos sąsajų ne tik su fizinėmis 
ypatybėmis, bet ir su fiziniu aktyvumu, laisvalaikio leidimo 
būdais, laiku, praleidžiamu sėdint, reikia naudoti klausimy-
nus, kuriuose vaikai nurodytų, kiek laiko per savaitę spor-
tuoja, kiek laiko praleidžia prie ekrano, ar turi nusiskundi-
mų, susijusių su sveikata. Taip pat reikėtų tirti ergonomines 
padėtis, kaip vakai sėdi prie kompiuterio, mokyklos suole, 
kaip ir kokio svorio nešioja kuprines. Naudinga būtų atei-
tyje pakartoti tyrimą su tais pačiais vaikais po 1-2 metų, 
tuomet galima būtų ištirti amžiaus įtaką laikysenai bei ti-
riamoms fizinėms ypatybėms.

Išvados
1. Vertinant visų vaikų (neatskiriant berniukų ir mer-

gaičių) raumenų ištvermę, pastebėta, kad kuo didesnis 
KMI, tuo mažesnė nugaros raumenų (p<0,05) ir dešinės 
pusės šoninių liemens raumenų ištvermė (p<0,05).

Vaikai, kurie turi didesnę dešinės pusės liemens raume-
nų ištvermę, atitinkamai turi išvystytus visus liemens rau-
menis (p<0,001).

2. Atmetus lyties įtaką, pastebėtas tiesioginis ryšys 
tarp silpnos dešinės pusės liemens raumenų ištvermės ir 
sumažėjusio stuburo paslankumo pirmyn (p<0,05).

3. Laikysena geresnė didesnio ūgio bei didesnį KMI 
turinčių vaikų (p<0,05). Vertinant laikysenos ir lyties įtaką 
nugaros raumenų ištvermei, berniukai turėjo didesnę iš-
tvermę nei mergaitės (p<0,05).

4. Tiek berniukai, tiek mergaitės, turintys didesnį KMI, 
atitinkamai turėjo ir didesnį pėdų plokštumo koeficientą 
(p<0,05).
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EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL 
CHILDREN’S PHYSICAL PECULIARITIES  
 L. Simonaitienė, S. Ulevičiūtė, A. Jagelavičiūtė 

Key words: children‘s posture, trunk muscles endurance, 
flatfoot, body mass index, spine mobility.

Summary 
The disorders of the musculoskeletal system are determined 

by rapid children‘s growth, poor posture, low physical activity, 
benches not fit for children‘s height, large and heavy backpacks, 
lopsided wearing of backpacks etc. 

Purpose of study: to evaluate posture of primary school children 
(1st – 2nd grade) and find poor posture interconnectedness with 
physical peculiarities: trunk muscle endurance, feet conditions, 
spine mobility, body mass index (BMI).

Methods: 123 school children (69 girls and 54 boys) from 1st 
to 2nd grade aged 7 to 8 years were investigated in Kaunas primary 
school in spring of 2015. Anthropometric measurements were 
collected and children’s postures were assessed by visual evaluation 
of posture in the sagittal and frontal plane methodologies. Also, 
spine mobility forward, backward and from side to side,  as well as 
static endurance of abdomen and oblique muscles was measured. 
The data were analyzed using Excel and SPSS.

Results:  68% of boys and 75% of girls have normal BMI, while 
20% of boys and 11% of girls are overweight and 8% of boys and 
9% of girls are obese.  13% of girls and 22% of boys showed great 
body posture, 44% of girls’ and 46% of boys’ body posture was 
evaluated as good and 43% of girls and 32% of boys as satisfactory.  
Flatfoot was discovered in 21,1% of students and flattened foot to 
26,8% of students. The results of poorer spine mobility and trunk 
muscle static endurance are related with higher KMI.

Conclusions: received results of all children (without separation 
of girls and boys) show that lower back (p<0,05)  and right upper 
torso muscle endurance (p<0,05)  is directly associated with higher 
BMI. Children who have higher trunk muscle endurance of the 
right side respectively have developed all trunk muscles (p<0,001).  
Children with weak right side torso muscles have worse forward 
spine mobility (p<0,05). Children who are taller and have higher 
BMI have better posture (p<0,05).  The assessment of posture and 
influence of gender for spinal muscular endurance was higher for 
boys than for girls (p<0,05).  Both boys and girls with higher BMI 
respectively have greater feet flatness ratio (p<0,05),
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