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Santrauka
Priekinė galvos padėtis yra vienas dažniausių stuburo ka-
klinės dalies laikysenos sutrikimų, sukelianti neigiamus 
pokyčius visame žmogaus kūne. Tyrimo tikslas – įver-
tinti gydytojų odontologų žinias apie priekinės galvos 
padėties įtaką kaklo ir galvos skeleto ir raumenų siste-
mai. Tyrimo medžiaga ir metodai. Į tyrimą įtraukti 105 
bendrosios praktikos gydytojai odontologai ir gydytojai 
odontologai specialistai, atlikta anoniminė anketinė ap-
klausa bei statistinė analizė.
Rezultatai. Remiantis anketinės apklausos duomenimis, 
87,62 proc. respondentų sudarė bendrosios praktikos 
gydytojai odontologai, 43,81 proc.  apklaustųjų - iki 34 
metų amžiaus. Nustatyta, kad 75,2 proc.  respondentų 
teisingai įvertino taisyklingą galvos padėtį, tačiau į klau-
simus apie PGP ryšį su apatinio žandikaulio padėtimi, 
sukeliamo skausmo sritimis, galvos ir kaklo raumenų 
būklę teisingai atsakė tik apie 50 proc. tyrimo dalyvių. 
15,2 proc.  gydytojų odontologų žino bendros kūno lai-
kysenos ryšį su kramtomaisiais raumenimis.

Įvadas
Taisyklingą laikyseną apibūdina kaulų ir raumenų pu-

siausvyra, kai reikalingos minimalios jėgos ir kūnas yra 
tvirčiausioje padėtyje, galva yra svarbus šios pusiausvyros 
elementas [1]. Priekinė galvos padėtis (PGP) apibrėžiama 
išorinės klausomosios angos priekine pozicija peties atžvil-
giu. Tai dažnas stuburo kaklinės dalies laikysenos sutrikimas 
sagitalinėje plokštumoje, įvairaus pobūdžio nustatomas įvai-
riose populiacijose [2,3]. Klinikiniuose tyrimuose nustatyta, 
kad PGP paplitimas svyruoja nuo 60 iki 75 procentų [4–6]. 
Vienas pagrindinių veiksnių, galinčių lemti šią galvos padėtį 
− kvėpavimo per nosį sutrikimai, su tuo susiję kompensa-
ciniai mechanizmai [7]. Be to, šiandieninėje visuomenėje 
PGP paplitimo didėjimas vis labiau siejamas su sumažėjusiu 

fiziniu aktyvumu, ilgalaikiu buvimu specifinėje padėtyje 
naudojantis telefonu ir kompiuteriu, galvai esant privers-
tinėje protrakcinėje padėtyje. Literatūroje dažnesnė PGP 
nustatyta tarp darbuotojų, kurie naudojasi kompiuteriais, 
lyginant su kitų specialybių tiriamaisiais [8,9]. Svarbu, jog 
ši laikysenos problema aktuali gydytojams odontologams 
dėl netaisyklingos darbo ergonomikos [10].

 Galvos padėties anomalijos neigiamai veikia visą žmo-
gaus kūną [3]. PGP sukelia įtampą sąnariuose, raumenyse 
ir sausgyslėse, ypač kaklo, pečių ir nugaros srityse. Ši gal-
vos pozicija gali riboti kaklo judesius, sukelti kaklo ar (ir) 
galvos skausmus, neigiamai veikti kūno balansą. Pastebėta 
PGP sąsaja su SAŽS sutrikimais, okliuzijos stabilumo po-
kyčiais, ortodontinėmis anomalijomis, skeletiniais viso kūno 
pokyčiais [3,11]. 1983 metais Michael W. Darnell pateikė 
apibendrintą chronologinę kūno pokyčių eigą, esant PGP 
(1 pav.) [7].

PGP yra polietiologinės kilmės kompleksinė laikysenos 
anomalija, būdinga ne tik suaugusiems, bet ir jauniems, au-
gantiems pacientams. Svarbu pastebėti ir pradėti spręsti pro-
blemą kuo anksčiau, kol formuojasi laikysena, veido kaulai, 
kvėpavimo įpročiai ir sąkandis. Gydytojai odontologai gali 
padėti koreguodami sąkandį, gydydami SAŽS sutrikimus, 
pastebėdami netaisyklingą kvėpavimą ir siųsdami pas tinka-
mus specialistus, primindami taisyklingos laikysenos svarbą 
ir ją skatinančius pratimus. Atsižvelgiant į šio kūno laiky-
senos sutrikimo neigiamą įtaką žmogaus bendrai sveikatai 
ir problemos tendenciją opėti, kyla klausimas, ar gydytojai 
odontologai žino apie PGP įtaką kaklo ir galvos skeleto ir 
raumenų sistemai?

Tyrimo tikslas – įvertinti gydytojų odontologų žinias 
apie priekinės galvos padėties įtaką kaklo ir galvos skeleto 
ir raumenų sistemai.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti gautas LSMU Bioetikos centro leidimas. 

Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklausos būdu. Ty-
rimo anketą sudarė 9 uždaro tipo klausimai (4 bendrieji ir 
5 specialieji). 4 specialieji klausimai turėjo vieną teisingą 
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atsakymo variantą, 1 spe-
cialusis klausimas - kelis. 
Klausimai - originalūs, su-
daryti remiantis moksline 
literatūra. Tyrimas vyk-
dytas 2020 m. gruodžio – 
2021 m. liepos mėnesį so-
cialine tinkle ,,Facebook“ 
bei privačiose odontologi-
nėse klinikose. Tyrimo da-
lyviai - bendrosios prakti-
kos gydytojai odontologai 
ir gydytojai odontologai 
specialistai. Respondentai 
atrinkti atsitiktine tvarka, 
neatsižvelgiant į jų amžių, 
lytį ir rasę. Į tyrimą įtraukti 
visi, kurie sutiko dalyvauti 
ir atsakė į visus klausimus. 
Nevisiškai atsakytos anke-
tos į tyrimą neįtrauktos. Ty-
rime buvo galima dalyvauti 
tik vieną kartą. Prieš tyrimą 
visi respondentai buvo su-
pažindinti su tyrimo tikslu, 
informuoti, jog dalyvavi-
mas tyrime anonimiškas, 
o atsakymai bus skelbiami 
tik apibendrinti. Duomenų 
statistinė analizė atlikta 
naudojant IBM SPSS Sta-
tistics programą (versija 
25, Niujorkas, JAV). Gauti 
duomenys analizuoti tai-
kant vidurkių, procentinių 
dažnių metodus ir Chi-kva-
drato (χ2), Student‘s  t testą 
dviems nepriklausomoms 
imtims, bei Spearman ko-
reliaciją. 

Tyrime dalyvavo 105 
respondentai (bendrosios 
praktikos odontologai ir 
gydytojai odontologai 
specialistai), daugiausia 
moterys (81%). Didžiąją 
respondentų dalį sudarė 
bendrosios praktikos gydy-
tojai odontologai (87,62%), 
odontologai specialistai su-

darė 12,38 procento. Daugiausia respondentų 25–34 metų (43,81%), 35–44 metų (23,81%), 
45–54 metų (12,38%), 18–24 metų (9,52%), 55–64 metų (7,62%), o mažiausiai tų, kuriems 
daugiau nei 65 metai (2,86%). 

1 pav. Kūno pokyčių chronologinė seka, esant priekinei galvos padėčiai. Modifikuota pagal Michael 
W. Darnell (1983)

2 pav. Teisingos respondentų žinios apie priekinės galvos padėtį (%)
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Tyrimo rezultatai
Vertinant gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų 

žinias apie PGP, nustatyta - 75,2 proc.  respondentų žino, kad taisy-
klinga galvos padėtis yra tuomet, kai išorinė klausomoji anga tiesiai 
virš peties. Rasta statistiškai reikšminga neigiama koreliacija tarp 
teisingo atsakymo į šį klausimą ir apklaustųjų amžiaus. Vertinant 
ryšį tarp kramtomųjų raumenų ir pėdos pronacijos, nustatyta, kad 
15,2 proc.  respondentų žino, jog kramtomojo ir smilkininio raumenų 
aktyvumas yra sumažėjęs, esant išlenktiems pėdos skliautams. Šių 
žinių koreliacija su amžiumi neigiama, tačiau ji statistiškai nereikš-
minga. Žinios apie PGP ryšį su apatinio žandikaulio retruzija buvo 
teisingos tik 47,6 proc.  respondentų. Jos statistiškai reikšmingai 
neigiamai koreliavo su amžiumi. Vertinant netaisyklingos laikysenos 
neigiamą poveikį, 47,6 proc.  tyrimo dalyvių žinojo, kad PGP gali 
sukelti skausmus galvos, kaklo, SAŽS, akių ir nugaros srityje. Tei-
singas atsakymas su amžiumi koreliavo teigiamai, tačiau statistiškai 
nereikšmingai (2 pav. ir 1 lentelė).

Įvertintos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specia-
listų žinios apie PGP sukeliamą įtampą galvos ir kaklo raumenyse. 
Atsakydami į šį klausimą, respondentai galėjo pasirinkti kelis tei-
singus atsakymus. 55,2 proc.  respondentų žinios apie PGP suke-
liamą viršutinių paliežuvio raumenų susitraukimą teisingos. 47,6 
proc.  apklaustųjų žinojo, jog galvai esant protrakcinėje padėtyje, 
susitraukia kramtomasis, smilkininis, medialinis sparninis raumuo. 
48,6 proc.  respondentų žinios teisingos, kad ši netaisyklinga galvos 
laikysena sukelia pakaušinio kaktos raumens pakaušinio pilvelio 
susitraukimą. Teisingai nurodytas ryšys tarp PGP ir pakaušinio kak-
tos raumens pakaušinio pilvelio statistiškai reikšmingai teigiamai 
koreliavo su teisingai nurodytu ryšiu tarp PGP ir paliežuvio raumenų 
bei kramtomojo, smilkininio, medialinio sparninio raumenų (2 pav. 
ir 2 lentelė).

Rezultatų aptarimas 
Atlikus apklausą nustatyta, kad tyrimo daugumą 

sudarė iki 5 metų patirties turintys gydytojai odon-
tologai. Pastebėta, kad gavus Spearman koreliaci-
jos koeficientus, dažniausiai jaunas gydytojo amžius 
teigiamai koreliavo su didesniu teisingų atsakymų 
kiekiu.

Mokslinėje literatūroje yra duomenų, jog taisy-
klingos laikysenos sutrikdymas apatinėse galūnėse 
gali sukelti kaklo ir galvos skeleto – raumenų siste-
mos pokyčius. Pavyzdžiui, esant plokščiapadystei dėl 
pasikeitusio kūno gravitacijos centro būdinga PGP 
[12]. Patyrus kelio kryžminio raiščio traumą, galima 
galvos ekstenzija, padidėjęs kramtomojo raumens, 
smilkininio raumens priekinės dalies, galinių kaklo 
raumenų, SGR, apatinio ir viršutinio trapecinio rau-
mens aktyvumas [13,14]. Be to, Rothbart A. Brian 
nustatė, kad pėdos pronacijos sukelta klubakaulio ro-
tacija, juosmeninės lordozės ir krūtininės kifozės pa-
didėjimas lemia vidurinio veido trečdalio sumažėjimą 
[15,16]. PGP siejama su Angle II klasės sąkandžio 
anomalija ir vertikalaus veido aukščio padidėjimu, o 
netaisyklinga apatinio žandikaulio padėtis prisideda 
prie kūno laikysenos nestabilumo [7,13].

PGP sukeliami skeletiniai pokyčiai kaklo ir 
galvos srityje yra kaklinės stuburo dalies apatinio 
segmento fleksija ir pakaušinio segmento hipereks-
tenzija. Dėl sumažėjusio tarpo tarp pakauškaulio ir 
Atlanto vyksta nervų ir kraujagyslių kompresija. Šie 
procesai gali sukelti nugaros, kaklo, galvos skausmą. 
Pakaušiniai raumenys, stengdamiesi išlaikyti galvą 
priekyje, ilgą laiką būna susitraukę, todėl gali susi-
daryti skausmingi miofascijiniai trigeriniai taškai 
viršutinėje trapecinio raumens dalyje, sukamajame 
galvos, pakaušiniuose ir smilkininiame raumenyse. 
Skausmas gali plisti epikranijine fascija iki kaktos 
ir akių srities [11].

Esant PGP, sutrinka kramtyme dalyvaujantys rau-
menys.  Dėl apatinio žandikaulio galinės padėties 
įsitempia šoninis sparninis raumuo, galima sąnarinio 
disko priekinė dislokacija, gausiai vaskuliarizuotos 
ir inervuotos retrodiskinės srities kompresija [7]. 
Didelė įtampa susidaro ir kituose kramtomuosiuose 
raumenyse: vidiniame sparniniame, kramtomajame, 
smilkininiame raumenyje – stebimas šių raumenų 
aktyvumo padidėjimas. Atlikus elektromiografinį ty-
rimą nustatyta – kramtomojo ir smilkininio raumenų 
aktyvumas kramtant didesnis esant PGP, nei tiesiai 
galvos padėčiai. Dėl šios galvos padėties, kramtyme 
dalyvaujantis ir sąkandžio taisyklingumą lemiantis 

Kintamieji Amžius (%)
Teisingai nurodyta:
Taisyklinga galvos padėtis
Ryšys tarp kramtomojo ir smilkininio raumenų 
aktyvumo ir išlenktų pėdos skliautų
Apatinio žandikaulio padėtis esant PGP
Sritys, kuriose gali pasireikšti skausmai esant PGP

  rs
-.008
-.073
-.204*
 .065

1 lentelė. Teisingai atsakytų klausimų ryšys su amžiumi.
rs – koreliacijos koeficientas; **p < 0,01. Statistiškai reikšminga koreliacija pažymėta paryškintu 
šriftu.

Teisingai nurodytas ryšys tarp PGP ir: pakaušinio kaktos 
raumens pakaušinio 
pilvelio 

paliežuvio raumenų kramtomojo, smilkini-
nio, medialinio sparninio raumenų

  rs .415**
.409**

2 lentelė. Teisingai pasirinktų atsakymų tarpusavio ryšys.
rs – koreliacijos koeficientas; **p < 0,01. Statistiškai reikšminga koreliacija pažymėta paryš-
kintu šriftu.
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raumuo – liežuvis – nusileidžia žemyn ant burnos dugno, su-
darydamas sąlygas atsirasti ortodontinėms anomalijoms [17].

Remiantis moksline literatūra ir apklausa, galima teigti, 
kad į šią temą reikėtų gilintis labiau. Gydytojai odontologai, 
kaip ir jų pacientai, potencialiai turi PGP, tačiau visapusiškai 
sprendžiant problemą, svarbus šeimos gydytojų, ortopedų 
traumatologų, ausų, nosies ir gerklės gydytojų, kinezite-
rapeutų bei kitų medicinos sričių specialistų įsitraukimas. 

Išvados
1. Priekinė galvos padėtis yra kompleksinė problema, 

susijusi su viso kūno laikysenos pokyčiais ir sukelianti įvairių 
neigiamų pasekmių.

2. Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad di-
džioji dalis respondentų nustato taisyklingą galvos padėtį, 
tačiau žinios apie PGP ryšį su apatinio žandikaulio padėtimi, 
sukelto skausmo sritimis, galvos ir kaklo raumenų būkle, yra 
vidutinės. Nustatytas žinių apie bendros kūno laikysenos ryšį 
su kramtomaisiais raumenimis trūkumas.
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THE ASSESSMENT OF DENTISTS’ KNOWLEDGE 
ABOUT FORWARD HEAD POSTURE

G. Zokaitė, I. Gasiūnienė, K. Lopatienė  
Keywords: forward head posture, musculoskeletal disorders, 

head and neck posture.
Summary
Forward head posture is one of the most common cervical spine 

disorders causing negative changes in the human body. The aim 
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of the study – to assess knowledge of dental practitioners about 
the effects of forward head posture on the musculoskeletal system 
of neck and head. 

Materials and methods: altogether 105 dentists were assessed. 
An anonymous survey was carried out and the statistical analysis 
was conducted. The results of the study revealed that 43.81% of the 
respondents were general dental practitioners under the age of 34. 
It was observed that 75.2% of the participants identified the correct 
head posture. However, only ~50% of the respondents answered 
correctly to the questions about the relationship between forward 

head posture and position of the mandible, areas of pain and con-
dition of muscles of head and neck. 15.2% of the dentists knew 
the relationship between body posture and masticatory muscles.
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