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Santrauka
Atlikta vaikų nuo 2 iki 6 metų amžiaus tėvų anoniminė anketinė apklausa Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iš 334 tirtų vaikų, kurių amžius svyravo nuo 2 iki 6 metų, 162 buvo mergaitės
ir 172 berniukai. 74,93% tiriamųjų turėjo bent vieną netaisyklingą įprotį: po 1 arba 2 įpročius turėjo
24,48% vaikų, 3 – 16,12%, 4 – 5,97%, 5 – 2,69%,
visai netaisyklingų įpročių neturėjo 25,07% vaikų.
32,2% tiriamųjų kvėpuoja pro burną, dantimis griežia 15,6% vaikų, nagus kramto 15,2%, skruostus bei
lūpas kramto 7,5 % ir 4,8% vaikų čiulpia pirštą. Netaisyklinga laikysena stebėta 20,2%, netaisyklinga
artikuliacija – 35,8% tiriamųjų.
Išvados: 74,93% vaikų stebėtas vienas ir daugiau
tirtų netaisyklingų įpročių. Dažniausiai nustatomas
kvėpavimo pro burną, rečiausiai – piršto čiulpimo
įprotis.
Įvadas
Prižiūrint vaikų dantų ir visos burnos sveikatą labai
svarbu kreipti dėmesį ne tik į bendrą dantų būklę, bet ir stebėti sąkandžio formavimąsi. Aktyviai besiformuojant žandikauliams, nuolat papildomai veikiančios jėgos gali lemti
netaisyklingą žandikaulių išsivystymą ir jų deformaciją, o
tai gali tapti netaisyklingo sąkandžio priežastimi [1]. Tam
įtakos turi įvairūs vaikų netinkami įpročiai, tokie kaip: piršto čiulpimas, griežimas dantimis, lūpų bei skruostų čiulpimas ir kramtymas, kvėpavimas pro burną, nagų kramtymas
ir kiti. Išskiriama pakankamai nemažai šių netinkamų vaikų įpročių, juos bandoma susisteminti nuo XX a. pradžios.
Išlieka įvairių skirtingų autorių sukurtų šių įpročių suskirstymų, iš kurių geriausiai žinomos William James, Sydney
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

Finn’o, Earnest Klein’o, Brash‘o, Morris ir Bohana klasifikacijos. [2,3] Norint atskirti šiuos netaisyklingus įpročius,
galima padalinti juos į tris pagrindines grupes: čiulpimo
įpročius (liežuvio, piršto čiulpimas), funkcines anomalijas (kvėpavimas pro burną, netaisyklinga artikuliacija)
bei kūno padėties ir laikysenos sutrikimus, kurie taip pat
turi įtakos sąkandžio anomalijų formavimuisi. Visi išvardinti vaikų įpročiai, veikiantys burnos ir veido minkštųjų
audinių struktūras, sukelia neįprastą spaudimą dantims ir
apydančiui. Šių įpročių sukelti padariniai priklauso nuo jų
intensyvumo, trukmės ir veiksmo pasikartojimo – moksliškai įrodyta, jog tam tikrą veiksmą atliekant 4-6 valandas
per parą, atsiras pokyčių dantų lanke [4]. Svarbu atkreipti
dėmesį į tai, kad sąkandžio anomalijos, sąlygotos netinkamų įpročių, savaime išnykti gali tik tuo atveju, jei vaikas
atpratinamas nuo tam tikro įpročio. Remiantis literatūros
duomenimis, galima teigti, kad stomatognatinės sistemos
pokyčiai kurį laiką išlieka net nutraukus žalingo įpročio
veikimą, todėl rekomenduojama čiulpimo įpročių (piršto,
lūpų, skruostų, įvairių daiktų) atsisakyti iki vaikui sukanka 3 metai arba dar anksčiau [5]. Moksliniai tyrimai taip
pat rodo, kad netaisyklingo įpročio atsisakius iki 3-6 metų,
dentoalveoliniai pokyčiai dažniausiai būna grįžtami. Tuo
tarpu netinkamam įpročiui tęsiantis toliau, pakinta nuolatinių dantų dygimo kryptis, keičiasi dantų lankų pločiai –
formuojasi netaisyklingas sąkandis, kuriam ištaisyti reikės
ortodontinio gydymo [4,6-7].
Atliktos studijos rodo, jog netaisyklingų įpročių paplitimas tarp vaikų yra itin didelis – remiantis tyrimų duomenimis, tiriant pradinių klasių mokinius, užfiksuota netaisyklinga elgsena 87,9% moksleivių [8]. Nors didžioji dalis
studijų atliekama tiriant vyresnio amžiaus vaikus, tyrimai,
atlikti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, rodo, kad netaisyklingos elgsenos paplitimas svyruoja nuo 1,1% iki 67,9%.
Toks didelis netinkamos elgsenos tarp vaikų paplitimas
patvirtina faktą, jog tėvams bei gydytojams odontologams
būtina laiku pastebėti netaisyklingus vaiko įpročius ir tai-
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kyti profilaktikos priemones, kurios leistų įpročio atsisakyti. Tokiu būdu koreguojant netinkamą vaiko elgseną, bus
galima išvengti gresiančios patologijos ir sudėtingo ortodontinio gydymo ateityje [9].
Tyrimo tikslas: ištirti kvėpavimo pro burną ir kitų netaisyklingų įpročių paplitimą tarp ikimokyklinio amžiaus
vaikų.
Tyrimo medžiaga ir metodai
2015 m. atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų anoniminė anketinė apklausa atsitiktinai pasirinktose šešiose
Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrimui
gautas LSMU Bioetikos centro leidimas. Siekiant nustatyti
reikiamą tiriamųjų skaičių, kad būtų gauti patikimi duomenys, paskaičiavus su 90 proc. pasikliautiniu lygmeniu, 5,4
proc. paklaida buvo nustatyta minimali 324 tiriamųjų imtis.
Anketa buvo parengta iš 33 uždaro ir atviro tipo klausimų. Surinkti reikiamai informacijai apie netaisyklingus
vaikų įpročius tėvų buvo klausiama apie jų pobūdį, dažnį,
trukmę. Duomenys gauti ir vertinti iš raštiškai tėvų atsakytų anketų formų, prieš tai gavus tėvų/teisėtų globėjų raštišką sutikimą.
Naudojant Microsoft Excel 2013 programinį paketą,
anketos duomenys buvo suvesti, susisteminti, sudarytos diagramos. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM
SPSS v.19 programinį paketą.
Tyrimų rezultatai
Atsitiktinės atrankos būdu pasirinkti 334 ikimokyklinio

1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių

2 pav. Netaisyklingų įpročių paplitimas

amžiaus vaikai, kurių amžius svyravo nuo 2 iki 6 metų. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių matomas diagramoje.
Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 4 metai (1 pav.).
Netaisyklingų įpročių paplitimas. Tiriant įpročių paplitimą buvo pasirinkti šeši netaisyklingi įpročiai: piršto
čiulpimas, nagų kramtymas, griežimas dantimis, įvairių
daiktų kramtymas bei čiulpimas, kvėpavimas pro burną,
skruostų bei lūpų kramtymas. Ištyrus 334 vaikus, buvo
gauta, jog 25,07% vaikų nebuvo stebėtas nė vienas tirtas
netaisyklingas įprotis. Tuo tarpu 74,93% tiriamųjų turėjo
bent vieną netaisyklingą įprotį. Gautais duomenimis, labiausiai paplitusi netaisyklinga elgsena tarp ikimokyklinio
amžiaus vaikų yra kvėpavimas pro burną – trečdalis tiriamųjų kvėpuoja pro burną. Mažiausiai paplitusi netaisyklinga elgsena yra piršto čiulpimas – tik 4,8% ikimokyklinio
amžiaus vaikų tėvai nurodė, kad jų vaikas čiulpia pirštą.
Tiriamųjų pasiskirstymas matomas 2 pav.
Įvertinus duomenis apie netaisyklingą vaiko laikyseną
ir artikuliaciją, nustatyta, jog mažiau nei trečdalio vaikų
laikysena netaisyklinga ir šiek tiek daugiau nei trečdalis
vaikų neaiškiai taria tam tikrus garsus. Toks tiriamųjų pasiskirstymas stebimas 3 pav.
Ištyrus, kiek įpročių turėjo ikimokyklinio amžiaus vaikai, matoma, jog didžioji dalis jų turi 1 arba 2 netaisyklingus įpročius. Mažiausiai vaikų stebėti visi 6 žalingi įpročiai
– tokie tiriamųjų dalis sudarė tik 1,19 proc. Toks tiriamųjų
pasiskirstymas parodytas 4 pav.

3 pav. Netaisyklingos laikysenos ir artikuliacijos paplitimas

4 pav. Netaisyklingų įpročių kiekio paplitimas
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Diskusija
Netaisyklingi vaikų įpročiai – piršto čiulpimas, nagų
kramtymas, lūpos ir skruostų čiulpimas, griežimas dantimis, kvėpavimas pro burną ir kiti – gali lemti veido ir
žandikaulių sistemos patologijų vystymąsi. Todėl nuolat
atliekami tyrimai, siekiant nustatyti įpročių, galinčių daryti
neigiamą įtaką veido ir žandikaulių sistemos vystymuisi,
paplitimą tarp vaikų.
Šios studijos metu ištyrus 334 ikimokyklinio amžiaus
vaikus nuo 2 iki 6 metų, gauti duomenys, jog beveik 75%
tirtų vaikų turėjo bent vieną netaisyklingą įprotį, kai tuo
tarpu 25,07% vaikų nebuvo stebėtas nė vienas tirtas netaisyklingas įprotis. Studija įrodo didelį netaisyklingų įpročių paplitimą tarp 2-6 metų amžiaus vaikų Kauno miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Anksčiau atlikti tyrimai
rodo dar didesnį netaisyklingų įpročių paplitimą – Motta
L.J. ir kiti nustatė 87,4% netaisyklingų įpročių paplitimą
tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų [10], tuo tarpu tiriant
vaikus Indijoje nuo 3 iki 5 metų gautas 47,2% netaisyklingos elgsenos paplitimas [1].
Tyrimo metu gauti rezultatai rodo, jog labiausiai tarp
ikimokyklinio amžiaus vaikų paplitęs netaisyklingas įprotis yra kvėpavimas pro burną (32,2%), tuo tarpu rečiausiai
pasitaikanti netaisyklinga elgsena buvo piršto čiulpimas
(4,8%), kas prieštarauja Nanda ir kitų tyrimui – jų gauti
duomenys apibrėžė piršto čiulpimą kaip labiausiai tarp
ikimokyklinio amžiaus vaikų paplitusį įprotį, taip pat ir R.
Quashie-Williams ir kitų studija, kurios metu taip pat labiausiai paplitusiu laikytas piršto čiulpimo įprotis nustatytas beveik 50% tiriamųjų [11]. Mokslininkas Rashmi ir kiti
savo studijos Indijoje metu nustatė, kad labiausiai tarp 3-5
metų amžiaus vaikų paplitęs netaisyklingas įprotis buvo
liežuvio kramtymas ir čiulpimas (29,5%), o antroje vietoje pagal dažnumą – kvėpavimo pro burną įprotis (26,2%),
kuris koreliavo su šoninio kryžminio sąkandžio patologija. Kvėpavimo pro burną įprotis yra vienas iš etiologinių
faktorių, veikiančių normalų veido augimo ir vystymosi
procesų sutrikimus. Studijos įrodo, jog vaikams, kvėpuojantiems pro burną, stebimi morfologiniai stomatognatinės
sistemos pokyčiai [1]. Todėl svarbu diagnozuoti kvėpavimo pro burną ir kitus netaisyklingus vaikų įpročius ir imtis
profilaktikos priemonių, kurios leistų išvengti veido ir žandikaulių sistemos vystymosi patologijų ateityje.
Yra ir daugiau studijų, įrodančių ryšį tarp vaikų netaisyklingų įpročių ir sąkandžio patologijų. Savo tyrime N.
Pruthi ir kiti nustatė ne tik didelį sąkandžio patologijų paplitimą tarp moksleivių Indijoje (52,7%) ir jų ortodontinio
gydymo poreikį, bet ir įrodė, kad netinkami įpročiai – kvėpavimas pro burną ar liežuvio kaišiojimas – turi reikšmingą
įtaką formuojantis vaiko sąkandžiui – tokia netinkama elg-

sena padidina priekinių dantų susigrūdimo, atviro sąkandžio, tarpų tarp dantų atsiradimo tikimybę. Tą patvirtina
ir S.J. Minor tyrimas, įrodantis, kad sąkandžio anomalijas
sukelia netaisyklingi vaikų įpročiai ankstyvame amžiuje
[12,13]. Todėl svarbu laiku pastebėti netinkamą elgseną ir
ją koreguoti, norint išvengti sąkandžio anomalijų ateityje –
taigi kartu su dideliu netaisyklingų įpročių paplitimu didėja
ne tik veido ir žandikaulio sistemos vystymosi anomalijų ,
bet ir jų ortodontinio gydymo poreikis.
Išvados
Atlikus tyrimą ir ištyrus 334 ikimokyklinio amžiaus
nuo 2 iki 6 metų vaikus, gautas didelis netinkamų įpročių
paplitimas – 74,93% tiriamųjų buvo stebėtas vienas ir daugiau tirtų netaisyklingų įpročių. Didžioji dalis jų turi 1 arba
2 netaisyklingus įpročius. Labiausiai tarp ikimokyklinio
amžiaus vaikų Kauno mieste paplitęs kvėpavimo pro burną
įprotis (32,2%), o rečiausiai sutinkamas buvo piršto čiulpimo įprotis (4,8%). Tuo tarpu tik ketvirtadaliui, 25,07%
vaikų, nebuvo stebėtas nė vienas tirtas netaisyklingas įprotis.
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PREVALENCE OF ORAL BREATHING AND OTHER
DELETERIOUS ORAL HABITS AMONG
PRESCHOOL-AGE CHILDREN
M. Borisovaitė, K. Lopatienė
Key words: children, preschool, oral deleterious habits, prevalence, malocclusion.
Summary
Purpose: To record the prevalence of oral breathing and other
deleterious oral habits among preschool-age children.

Methods: Parents of 334 preschool-age children were anonymously examined by giving the questionnaire to fill out. They
were explained the purpose of the survey, a consent to use the
information was received.
Results: 334 children were analysed: the estimated average
of age was 4,22 ± 1,31 years. 74.93% of children had some form
of deleterious oral habit: 1 or 2 habits were observed 24,48%
of children, 3 - 16,12%, 4 – 5,97%, 5 – 2,69%, 25,07% had no
deleterious oral habits. 32,2% were mouth-breathers, 15,6% are
bruxists, 15,2% bite their nails, cheeks and lips are chewing 7,5%
and 4,8% suck their finger. Irregular posture observed in 20,2%,
and poor articulation in 35,8% of children.
Conclusions: 74,93% of children have some form of deleterious
oral habit. Mouth-breathing is the most common and thumb sucking
is the least common deleterious oral habit.
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