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Santrauka 
Tikslas – išanalizuoti vaikams  įtariamų kvėpavimo sutri-
kimų miego metu paplitimą Kauno miesto vaikų populia-
cijoje ir įvertinti jų sąsajas su galimais rizikos veiksniais.
Metodika. Į tyrimą įtraukti 2-18 m. amžiaus 385 tiria-
mieji. Atlikta anoniminė anketinė apklausa, kurią sudarė 
dvi dalys: 1) atviro ir uždaro tipo klausimai apie vaiko 
amžių, lytį, miego įpročius, lėtines ligas, vartojamus me-
dikamentus ir  2) Mičigano universiteto mokslininkų su-
kurtas Vaikų miego klausimynas. Tiriamieji, Vaikų miego 
klausimyne surinkę  ≥8 teigiamų atsakymų, buvo priski-
riami vaikų, kuriems įtariami kvėpavimo sutrikimai miego 
metu, grupei. Atlikta šios tiriamosios grupės analizė ir 
nustatytos sąsajos su galimais rizikos veiksniais.
Rezultatai. Į tyrimą buvo įtraukti 385 respondentai, iš 
kurių 121 (31,4 proc.) įtarti kvėpavimo sutrikimai miego 
metu. Šių tiriamųjų pasiskirstymas amžiaus grupėse sta-
tistiškai reikšmingai nesiskyrė (p=0,675). Kvėpavimo 
sutrikimai miego metu statistiškai reikšmingai dažniau 
įtarti mergaitėms, negu berniukams (p<0,001). Vaikai, ku-
riems įtarti kvėpavimo sutrikimai miego metu, peršalimo 
ligomis vidutiniškai sirgo dažniau (atitinkamai 2,32 k/m. 
ir 1,4 k/m.). Statistiškai reikšmingai dažniau kvėpavimo 
sutrikimai miego metu įtarti vaikams, kurių padidėjusios 
tonzilės ir adenoidai (p=0,041), serga endokrininėmis 
(p<0,001) ir psichinėmis ligomis (p=0,003).
Išvados. Naudojant Vaikų miego klausimyną, kvėpavimo 
sutrikimai miego metu įtarti 31,4 proc. Kauno miesto 
vaikų. Visose amžiaus grupėse kvėpavimo sutrikimai 
miego metu tikėtini vienodai, tačiau mergaitėms įtariami 
dažniau. Padidėjusios tonzilės ar adenoidai, psichikos ir 

endokrininės ligos – dažniausi vaikų kvėpavimo sutrikimų 
miego metu rizikos veiksniai.

Įvadas
Kvėpavimo sutrikimai miego metu – tai yra sindromai, 

kuriems priskiriamos obstrukcinė ir centrinė miego apnėja 
bei miego hipoventiliacijos sindromas [1]. Vaikams daž-
niausiai nustatoma obstrukcinė miego apnėja (OMA), ku-
rios metu sustoja kvėpavimas dėl padidėjusio pasipriešinimo 
viršutiniuose kvėpavimo takuose, o įvykio metu kvėpavimo 
raumenų darbas išlieka [2]. Centrinės miego apnėjos metu 
kvėpavimas sustoja  dėl centrinės nervų sistemos kvėpavimo 
centro slopinimo, todėl įvykio metu nedirba ir kvėpavimo 
raumenys [3]. Miego hipoventiliacijos sindromas vaikams 
nustatomas atvejais, kai ≥25 proc. miego laiko registruojama 
hiperkapnija (pCO2 >50 mmHg) [1, 2].

Vaikų kvėpavimo sutrikimų miego metu dažnis įvairiose 
šalyse skirtingas ir nustatomas nuo 2 iki 17 procentų populia-
cijos  [2,4,5]. Lietuvoje šių sutrikimų dažnis vaikų populia-
cijoje nėra žinomas. Visame pasaulyje kvėpavimo sutrikimai 
miego metu, ypač OMA sindromas vaikams, dažnai lieka 
nediagnozuotas, o vaikai patiria negydytų sutrikimų pase-
kmes [6-8]. Nutukimas, augimo sulėtėjimas, naktinė enurezė, 
elgesio sutrikimai bei blogesni akademiniai pasiekimai – tai 
tik maža negydyto OMA sindromo pasekmių, nustatomų 
vaikams, dalis [8-10].

Polisomnografija – tai tyrimas, laikomas auksiniu stan-
dartu, diagnozuojant kvėpavimo sutrikimus miego metu 
[1,2,6,10,11]. Tyrimas brangus, atimantis daug laiko, visame 
pasaulyje vis dar ne dažnai naudojamas vaikams, todėl būtina 
nustatyti aiškias šio tyrimo atlikimo indikacijas [11]. M. D. 
Chervin su bendraautoriais Mičigano universitete sukūrė 
Vaikų miego klausimyną,  skirtą 2-18 m. amžiaus vaikų, pa-
tiriančių kvėpavimo sutrikimus miego metu, identifikavimui 
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bendrojoje populiacijoje [12]. Vaikų miego klausimyną sudaro 
22 klausimai, o nustačius ≥8 teigiamus atsakymus, galima 
įtarti kvėpavimo sutrikimus miego metu vaikams (jautrumas 
- 85 proc., specifiškumas – 87 proc.) [12]. Kiti klausimynai, 
naudojami vaikų miego medicinoje - Vaikų miego įpročių 
klausimynas (angl. Children‘s Sleep Habits Questionnaire, 
CSHQ), Tayside vaikų miego klausimynas (angl. The Tayside 
children‘s sleep questionnaire) bei  Epworth mieguistumo 
skalė (angl. Epworth Sleepiness Scale Children) [13-15].

Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, vaikai nepakankamai tiriami 
dėl kvėpavimo sutrikimų miego metu, jie neatpažįstami ben-
drojoje vaikų populiacijoje. Šis tyrimas yra pirmasis, kuriame 
vertinamas vaikams įtariamų kvėpavimo sutrikimų miego 
metu paplitimas Lietuvoje, analizuojama šių sutrikimų są-
saja su galimais rizikos veiksniais, siekiant pagerinti vaikų 
kvėpavimo sutrikimų miego metu diagnostiką. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti įtariamų kvėpavimo sutri-
kimų miego metu paplitimą Kauno miesto vaikų populiacijoje 
ir įvertinti jų sąsajas su galimais rizikos veiksniais.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atsitiktinės atrankos būdu parinkome Kauno miesto ug-

dymo įstaigas ir šių įstaigų vadovams išsiuntėme pasiūlymą 
dalyvauti tyrime. Tyrime sutiko dalyvauti 9 Kauno miesto 
ugdymo įstaigos (2 ikimokyklinės ugdymo įstaigos, 7 mo-
kyklos) – Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla – darželis, 
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, Kauno Žaliakalnio 
progimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimna-
zija, Kauno Suzukio pradinė mokykla, Kauno Jono Jablonskio 
gimnazija, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, 
Kauno lopšelis – darželis „Nežiniukas“, Kauno lopšelis – 
darželis „Vyturėlis“. Tyrimas atliktas gavus Kauno regioninio 
biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą Nr. BE-2-66.

Pateikiami duomenys yra pirmoji numatomo tyrimo dalis.
Tiriamųjų kontingentas. Į tyrimą įtraukti asmenys, ku-

rie lankė tyrime sutikusias dalyvauti Kauno miesto ugdymo 
įstaigas,  ne jaunesni nei 2 ir ne vyresni nei 18 metų. Pagal                    
Lietuvos registrų centro duomenis apskaičiuotas minima-
lus imties dydis, kuris būtų reprezentatyvus Kauno miesto 
vaikų populiacijai. 2021 metų sausio mėn. Registrų centro 
duomenimis, Kauno miesto savivaldybėje registruota 52171 
0 – 17 metų amžiaus grupės gyventojų. Nustatyta reprezen-
tatyvi Kauno miestui tiriamųjų imtis – 381 tiriamasis (pagal 
Krejcie ir Morgan imties dydžio lentelę). Tyrime dalyvavo    
385 vaikai.

Tyrimo metodai. Atlikta anoniminė anketinė apklausa. 
Jeigu vaikas buvo <16 metų, anketinę apklausą atliko jo tėvai, 
o ≥16 metų tiriamieji galėjo anketą pildyti patys arba leisti   
ją  užpildyti savo tėvams. Tyrimo anketą sudarė dvi dalys. 
Pirmąją dalį sudarė atviro bei uždaro tipo klausimai apie 
vaiko amžių, lytį, miego įpročius, lėtines ligas, vartojamus 

medikamentus. Antrąją anketos dalį sudarė Mičigano univer-
siteto mokslininkų sukurtas Vaikų  miego klausimynas  (angl. 
U-M Pediatric Sleep Questionnaire – PSQ).

Vaikų miego klausimyno naudojimas. Vaikų miego 
klausimynas naudotas tyrime, gavus autorių sutikimą versti 
jį į lietuvių kalbą ir naudoti klinikinėje praktikoje bei tyrimų 
tikslais. Atliktas dvigubas klausimyno vertimas iš anglų į 
lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas. Vertimą atliko nepriklau-
somi asmenys ir vertėjai. Klausimyną sudaro 22 klausimai 
apie vaikų kvėpavimo, mieguistumo dienos metu, elgesio ir 
kitus simptomus. Į klausimus galima atsakyti „taip“, „ne“ 
ir „nežinau“. Tiriamieji, Vaikų miego klausimyne surinkę 
≥8 teigiamus atsakymus, buvo priskiriami vaikų, kuriems 
įtariami kvėpavimo sutrikimai miego metu, grupei [12].

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinės 
analizės programinį paketą (IBM SPSS 26.0). Statistinio 
reikšmingumo vertinimui pasirinktas reikšmingumo lygmuo 
p<0,05. Nagrinėjamų kokybinių požymių pasiskirstymui 
imtyje įvertinti buvo naudojami aprašomosios duomenų sta-
tistikos parametrai – absoliutus (n) ir procentinis dažnis (%). 
Kiekybiniai duomenys pateikti kaip vidurkiai ir standartinė 
paklaida (SE). Kokybinių parametrų tarpusavio ryšiui tarp 
grupių įvertinti naudotas Pearson chi kvadrato testas. Kie-
kybinių parametrų vidurkių skirtumų patikimumui įvertinti 
naudotas Stjudento t testas.

Rezultatai
Į tyrimą buvo įtraukti 385 respondentai, 180 (46,8 proc.) 

berniukų ir 205 (53,2 proc.) mergaitės. Tiriamųjų amžiaus 
vidurkis – 12,04 metų (min. – 2, maks. – 18; SE ± 0,2883). 
Iš visų tiriamųjų 23,9 proc. vaikų buvo 2-7 metų, 22,6 proc. 
– 8-12 metų, 53,5 proc. 13-18 metų. Tyrimo dalyvių pasis-
kirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes statistiškai reikšmingai 
nesiskyrė (p=0,065) (1 lentelė). Nustatyta, kad 58,2 proc. 
tiriamųjų (n=224) miegojo vieni kambaryje.

Tiriamojoje imtyje 121 vaikui (31,4 proc.) įtarti kvėpa-
vimo sutrikimai miego metu (t. y. tiriamieji, miego klau-
simyne surinkę  ≥8 balus). Šių tiriamųjų pasiskirstymas 
amžiaus grupėse statistiškai reikšmingai nesiskyrė (2-7 m. 
amžiaus grupėje nustatyta 34,8 proc. tiriamųjų, 8-12 m. – 28,7 
proc, 13-18 m. – 31,1 proc., p=0,675). Kvėpavimo sutrikimai 
miego metu statistiškai reikšmingai dažniau įtarti mergai-
tėms (n=81; 39,5 proc.), negu berniukams (n=40; 22,2 proc.), 
(p<0,001). Vaikų, kuriems įtarti kvėpavimo sutrikimai miego 
metu, dažnis pagal lytį 2-7 m. amžiaus grupėje statistiškai 
reikšmingai nesiskyrė (p=0,588). Kitose amžiaus grupėse 
šie sutrikimai įtarti dažniau mergaitėms (8-12 m. amžiaus 
grupėje p=0,036, 13-18 m. - p=0,001) (1 lentelė).

Vaikai, kuriems įtarti kvėpavimo sutrikimai miego metu, 
peršalimo ligomis vidutiniškai sirgo 2,32 kartus per metus 
(min. – 0, maks. – 12; SE ± 0,17), o vaikai, kuriems šie su-
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trikimai neįtarti, sirgo vidutiniškai 1,4 kartus per metus (min. – 0, maks. – 10; 
SE ± 0,095). Iš visų tiriamųjų 7,3 proc. (n=28) buvo padidėjusios tonzilės ar 
adenoidai, 21,8 proc. (n=84) vaikų sirgo viena iš lėtinių ligų: alerginiu rinitu 
(40,5 proc.), astma (21,4 proc.), psichikos ligomis (20,2 proc.), endokrininė-
mis ligomis (7,1 proc.), širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (6,0 proc.), 
nervų-raumenų ligomis (3,6 proc.), Dauno sindromu (1,2 proc.).

Statistiškai reikšmingai dažniau kvėpavimo sutrikimai miego metu įtarti 
vaikams, kuriems buvo padidėjusios tonzilės ir adenoidai (p=0,041), sirgo 
endokrininėmis (p<0,001) ir psichinėmis ligomis (p=0,003). Tiriamųjų, sergan-
čių astma, alerginiu rinitu, širdies ir kraujagyslių bei nervų-raumenų ligomis, 
kvėpavimo sutrikimų miego metu dažnis statistiškai reikšmingai nesiskyrė 
(2 lentelė).

Rezultatų aptarimas
Straipsnyje pristatėme įvairaus amžiaus Kauno miesto vaikams įtariamų 

kvėpavimo sutrikimų paplitimą miego metu. Toks darbas šalyje inicijuotas 
pirmą kartą ir yra viena iš sudėtinio tyrimo apie Lietuvos vaikų kvėpavimo 
sutrikimus miego metu dalių.

Vaikų miego klausimyno pagal R. D. Chervin [12] pagalba nustatėme, 

kad net trečdalis 2- 18 metų vaikų turėjo 
simptomų, būdingų kvėpavimo sutriki-
mams miegant. Nei vienas iš apklaus-
tųjų niekada nebuvo dėl to konsultuotas 
specialisto, nors klausimyno autoriai yra 
nustatę, kad teigiamai atsakiusius  į 8 ir 
daugiau klausimų, rekomenduojama siųsti 
vaiką pulmonologo konsultacijai. Panašius 
duomenis aprašė ir P. Jalan su bendraauto-
riais, kurie nustatė, kad 25 proc. bendros 
populiacijos vaikų galimai turi kvėpavimo 
sutrikimų miego metu [16]. Atsakymai į 
klausimus leidžia atpažinti simptomus, 
būdingus kvėpavimo sutrikimams miego 
metu bei įvertinti platesnio tyrimo poreikį 
ir skubumą [12, 17]. Nors klausimynas 
yra pakankamai jautrus ir specifiškas, šio 
tyrimo nepakanka diagnozuoti miego ap-
nėjos sindromą. Auksinis standartas, patvir-
tinantis miego apnėjos sindromą ir jos sun-
kumo laipsnį yra polisomnografijos tyrimas 
[11,12,17]. Indikacijas polisomnografijos 
tyrimui nustato vaikų pulmonologas [2].

Tyrimo metu nustatėme, kad beveik 60 
proc. vaikų miega vieni kambaryje, todėl ti-
kėtina, kad tėvai nepastebi vaikų kvėpavimo 
sutrikimų miego metu ir dėl to nesikreipia 
į šeimos gydytoją.

Lietuvoje kvėpavimo sutrikimų miego 
metu dažnis vaikams nėra žinomas, tačiau 
akivaizdu, kad vaikai dėl šių sutrikimų ti-
riami nepakankamai. 

G. Gulotta ir bendraautorių atliktoje 
apžvalgoje nustatyta, kad dažniau miego ap-
nėja nustatoma 2-8 metų berniukams [18]. 
Mūsų tyrimo metu įtariamų kvėpavimo su-
trikimų miego metu paplitimas skirtingose 
amžiaus grupėse statistiškai reikšmingai 
nesiskyrė, tačiau dažnesnis buvo 8-12 ir 
13-18 m. mergaitėms. Šio amžiaus grupių 
mergaičių duomenis galėjo nulemti kitų 
rizikos veiksnių paplitimas. 

Nustatėme, kad vaikai, kuriems įtariami 
kvėpavimo sutrikimai miego metu, dažniau 
sirgo peršalimo ligomis. Virusinės viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijos dėl sukeliamo 
gleivinių paburkimo nosiaryklėje dažnai 
prisideda prie OMA išsivystymo, o negy-
dyta OMA yra svarbus vaikų sunkių kvėpa-
vimo takų infekcijų  rizikos veiksnys [19].

Padidėjusios tonzilės ir adenoidai yra 

Mergaitės,
n (proc.)

Berniukai, 
n (proc.)

p reikšmė

Amžius
2-7 m. (n=92, 23,9 %) 54 (58,7) 38 (41,3)

0,0658-12 m. (n=87, 22,6 %) 37 (42,5) 50 (57,5)
13-18 m. (n=206, 53,5 %) 114 (55,3) 92 (44,7)
Vaikų miego klausimynas: ≥8 balai 
(n=121, 31,4 %)

81 (39,5) 40 (22,2 
proc.)

p<0,001

2-7 m. (n=32, 26,4 %) 20 (62,5) 12 (37,5) p=0,588
8-12 m. (n=25, 20,7 %) 15 (60) 10 (40) p=0,036
13-18 m. (n=64, 52,9 %) 46 (71,9) 18 (28,1) p=0,001

Ligos Vaikų miego klau-
simynas: ≥8 balai,  

n (proc.)

Vaikų miego klau-
simynas: <8 balai,

n (proc.)

Iš viso, 
n (proc.)

p 
reikšmė

Tonzilių ir                       
adenoidų padidė-
jimas

19 (67,9) 9 (32,1) 28 (7,3) p=0,041

Alerginis rinitas 10 (29,4) 24 (70,6) 34 (8,8) p=0,791
Astma 6 (33,3) 12 (66,7) 18 (4,7) p=0,858
Psichikos ligos 11 (64,7) 6 (35,3) 17 (4,4) p=0,003
Endokrininės 
ligos

6 (100) 0 (0) 6 (1,6) p<0,001

Širdies ir krauja-
gyslių ligos

3 (60) 2 (40) 5 (1,3) p=0,166

Nervų-raumenų
ligos

2 (66,7) 1 (33,3) 3 (0,8) p=0,334

1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį.

2 lentelė. Vaikų ligų ir įtariamų kvėpavimo sutrikimų miego metu sąsajos. 
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dažniausias vaikų OMA rizikos veiksnys [2,6,18]. OMA 
2- 8 m. vaikams dažniausiai išsivysto dėl adenoidų hiper-
trofijos, nes šiame amžiaus tarpsnyje nustatomas gausiausias 
adenoidų audinio kiekis, sukeliantis kliūtį oro srovei viršu-
tiniuose kvėpavimo takuose [18]. Neabejotina, kad tonzilių 
hipertrofija kartu su kitais OMA rizikos veiksniais (nutu-
kimas, mažas apatinis žandikaulis ar kt.) nulemia kliniškai 
reikšmingo OMA sindromo išsivystymą, tačiau   daugelis 
aukštos kokybės mokslinių tyrimų koreliacijos tarp tonzilių 
dydžio ir OMA sunkumo laipsnio nenustatė [2,18].

Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, endokrininėmis ligomis 
sergantiems vaikams statistiškai reikšmingai dažniau įtarti 
kvėpavimo sutrikimai miego metu. Endokrininės sistemos 
ligos, sukeliančios nutukimą ar anatominius viršutinių kvėpa-
vimo takų pokyčius, gali sukelti OMA sindromą arba nulemti 
sunkesnį šio sutrikimo laipsnį [2,18,20]. OMA sindromo 
riziką didina ir gydymas insulinu arba augimo hormonu  [20]. 
Nustatyta, kad yra abipusė asociacija tarp endokrininių ligų 
ir OMA – negydyta OMA gali sukelti nutukimą, metabolinį 
sindromą, dislipidemiją, sumažinti jautrumą insulinui [8,20].

Sisteminių apžvalgų duomenimis psichinės ligos, tokios 
kaip dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas bei de-
presija, gali būti negydytų kvėpavimo sutrikimų miego metu 
vaikystėje pasekmė [2,8, 21]. Hipoksija, atsirandanti šių 
sutrikimų metu, gali sukelti neurocheminius pokyčius smege-
nyse (ypač prefrontalinėje žievėje), elgesio sutrikimus [21]. 
M.S. Wise ir bendraautorių apžvalgoje pateikiami duomenys, 
kad net lengvo laipsnio kvėpavimo sutrikimai miego metu 
gali būti siejami su elgesio sutrikimais [22]. Vaikų miego 
klausimyne 6 iš 22 klausimų skirti atpažinti vaikų elgesio su-
trikimų simptomus, būdingus kvėpavimo sutrikimams miego 
metu [12], todėl akivaizdu, kad psichinės ligos ir kvėpavimo 
sutrikimai miegant turi glaudžias sąsajas. Mes nustatėme, 
kad vaikams, sergantiems psichinėmis ligomis, statistiškai 
reikšmingai dažniau buvo įtarti kvėpavimo sutrikimai miego 
metu ir tai pagrindžia ankstesnių tyrimų įrodymus bei šių 
vaikų papildomo konsultavimo ir ištyrimo poreikį.

Mūsų atlikto tyrimo duomenimis astma, alerginis rinitas, 
širdies ir kraujagyslių ligos bei nervų- raumenų ligos nebuvo 
siejamos su įtariamais kvėpavimo sutrikimais miego metu. 
Kiti autoriai taip pat teigia, kad alerginis rinitas ir astma 
nesiejami šiais sutrikimais, nebent alerginės ligos nėra pakan-
kamai kontroliuojamos ir (ar) yra kitų OMA rizikos veiksnių 
[22]. Mūsų tirtoje populiacijoje buvo tik pavieniai tiriamieji, 
kurie sirgo širdies ir kraujagyslių bei nervų-raumenų ligomis, 
todėl negalėjome pakankamai įvertinti šių ligų sąsajų su 
kvėpavimo sutrikimais miego metu. Literatūroje nurodoma, 
kad apie 60 proc. vaikų, sergančių nervų-raumenų ligomis, 
miego metu patiria kvėpavimo sutrikimų [23].

Išvados
1. Kvėpavimo sutrikimus miego metu galima įtarti treč-

daliui Kauno miesto vaikų, kuriuos reikėtų siųsti specialisto 
konsultacijai dėl indikacijų papildomam ištyrimui.

2. Visose amžiaus grupėse kvėpavimo sutrikimai miego 
metu tikėtini vienodai, tačiau mergaitėms šie sutrikimai įta-
riami dažniau.

3. Padidėjusios tonzilės ar adenoidai, psichikos ir endo-
krininės ligos buvo dažniausi Kauno miesto vaikų kvėpavimo 
sutrikimų miego metu rizikos veiksniai.
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PREVALENCE OF CHILDREN SLEEP RELATED 
BREATHING DISORDERS AND ITS ASSOCIATIONS 

WITH POSSIBLE RISK FACTORS
G. Liakaitė, I. Iščiukaitė, R. Jezukevičienė, 

L.Vaidelys, V. Misevičienė
Keywords: sleep related breathing disorders, sleep apnea, po-

lysomnography, pediatric sleep questionnaire.
Summary
The aim of the study was to analyze the prevalence of suspec-

ted sleep related breathing disorders in Kaunas children population 
and evaluate its’ associations with possible risk factors.

Methods. The study involved 385 2-18 year old children. The 
analysis of a questionnaire survey was performed. The question-
naire survey was divided into two parts: (1) open-ended and clo-
sed-ended questions about the child‘s age, gender, sleep habits, 
chronic diseases and medication; (2) Pediatric Sleep Question-
naire (PSQ) developed by University of Michigan researchers. Su-
bjects who scored ≥8 positive answers in the PSQ were assigned 
to a group of children with suspected sleep related breathing disor-
ders. The analysis of the group and evaluation of associated risk 
factors were performed.

Results. The study involved 385 respondents of which 121 
(31,4%) children had suspected sleep related breathing disorder. 
The distribution of children with suspected sleep related breathing 
disorders did not statistically significantly differ among three age 
groups (p = 0.675). Sleep related breathing disorders were statisti-
cally significantly more common in girls (p<0,001). Children with 
suspected sleep related breathing disorders had a higher average 
incidence of respiratory infections (2,32 times per year and 1,4 ti-
mes per year, respectively). Susptected sleep related breathing di-
sorders were more common in children with enlarged tonsils and 
adenoids (p=0,041), patients with endocrine disorders (p<0.001) 
and mental illness (p=0,003).

Conclusion. Sleep related breathing disorders were suspected 
for 31,4% children in Kaunas city using PSQ. Sleep related bre-
athing disorders are equally common in all age groups, but more 
common in girls. Enlarged tonsils and adenoids, mental illness and 
endocrine diseases are the most common risk factors for sleep-di-
sordered breathing.
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