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SĖDIMĄ DARBĄ DIRBANČIŲJŲ KAKLO IR VIRŠUTINĖS NUGAROS DALIES 

SKAUSMO IR FIZINIO AKTYVUMO SĄSAJA SU PLAŠTAKOS IR PIRŠTŲ RAUMENŲ 

JĖGA 

SANTRAUKA 

Raktaţodţiai: Sėdimas darbas, kaklo ir viršutinės nugaros dalies skausmas, pirštų ir 

plaštakos jėga, fizinis aktyvumas. 

Tyrimo problema: Ilgai trunkanti sėdima padėtis prie kompiuterio, kartu su netinkama 

darbo vietos ergonomika, yra vienos pagrindinių prieţasčių, lemiančių kaulų raumenų sistemos 

skausmų atsiradimą (Janwantakul et al., 2009). Tačiau, ne visada įmanoma pritaikyti darbo vietą 

pagal ergonominius principus, tinkančius kiekvienam dirbančiajam, ir, kai nesilaikoma darbo vietos 

ergonominių principų, darbuotojai daţnai būna priversti prisitaikyti prie prastų darbo sąlygų (Ghosh 

et al., 2010). Daţniausiai yra rekomenduojama pakeisti darbo pobūdį ar darbo aplinką, arba ieškoti 

būdų, kaip geriau prisitaikyti, pakeičiant darbo padėtį pagal ergonomikos principus (Voerman et al., 

2007).  

Hipotezė: manome, kad ilgai sėdint įsitempia viršutinės nugaros dalies raumenys ir sąlygoja 

nervų, įnervuojančių ranką, uţspaudimą, dėl ko gali sumaţėti plaštakos raumenų jėga, bet fiziškai 

aktyvių asmenų, nors ir dirbančių sėdimą darbą, plaštakos ir pirštų raumenų jėga turėtų būti 

didesnė, nei fiziškai neaktyvių asmenų. 

Tyrimo tikslas: nustatyti sėdimą darbą dirbančių kaklinės stuburo ir viršutinės nugaros 

dalies skausmų ir fizinio aktyvumo sąsajas su plaštakos ir pirštų jėga. 

Tyrimo uţdaviniai:   

1. Nustatyti kaklo ir viršutinės nugaros dalies skausmų paplitimą.  

2. Įvertinti sėdimą darbą dirbančių ţmonių fizinį aktyvumą. 

3. Nustatyti tiriamųjų plaštakos ir pirštų jėgą. 

4. Nustatyti koreliacinius ryšius tarp vertintų rodiklių. 

Tyrimo metodai: buvo apklausiami sėdimą darbą dirbantys asmenys, kurie sėdėdami praleidţia ne 

maţiau kaip 4 valandas per dieną, buvo prašoma uţpildyti anketą, kuri yra sudaryta, remiantis 

keliais klausimynais: galvos, kaklo ir veido skausmo klausimynu (Head, Neck and Facial Pain), 

Örebro kaulų – raumenų skausmo klausyminu (Örebro Musculoskeletal Pain Screening), 

alternatyvios medicinos pradinių paciento skausmų klausimynu (Alternative Medicine Integration 

Initial Patient Pain), kaklo negalios indekso klausimynu (The Neck Disability Index) ir tarptautiniu 

fizinio aktyvumo (2009) klausimynu.  

Tyrime dalyvavo 112, sėdimą darbą dirbantys asmenys. Atrinktos tik tos anketos, kuriose 

buvo nurodyta pirštų ir plaštakos jėga ir paţymėta, kad asmuo sėdimą darbą dirba ne maţiau kaip 4 

valandas per dieną. 4 asmenys atsisakė matuotis pirštų ir plaštakos jėgą. Kriterijus atitiko 80 
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respondentų. Jiems buvo matuojama pirštų ir plaštakos jėga, naudojant Hydraulic Pinch Gauge ir 

rankinį Baseline Smedley spring dinamometrus. 

Rezultatai: Apibendrinant pagrindinius rezultatus, galima teigti, jog skausmus jautė visi 

respondentai. Daţniausiai buvo minima skausmų lokalizacija kaklo, viršutinės nugaros dalies ir 

galvos srityse. Daugiausiai buvo jaučiami silpni ar vidutinio stiprumo skausmai, kurie kartodavosi 

retai ar kartais, ir trukdavo minutėmis ar valandomis. Vidutiniškai, intensyviai fiziškai aktyvūs buvo 

beveik visi respondentai, vyrai daugiau uţsiėmė labai intensyvia ir intensyvia fizine veikla, nei 

moterys. Vyrų ir moterų pirštų ir plaštakos jėga statistiškai patikimai skyrėsi, o lyginant moterų ar 

vyrų tarpusavyje dominuojančios ir nedominuojančios rankos pirštų ar plaštakos jėga statistiškai 

reikšmingai nesiskyrė. Statistiškai, silpna koreliacija buvo nustatyta tarp skausmo ir fizinio 

aktyvumo, ir skausmo bei pirštų ir plaštakos jėgos.  

Išvados:  

1. Didţioji dauguma tiriamųjų skundėsi kaklo ir viršutinės nugaros dalies skausmais, moterys  

reikšmingai daţniau nei vyrai. 

2. Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų buvo fiziškai aktyvus, nereikšmingai fiziškai 

aktyvesni buvo vyrai, jiems teko daugiau dirbti labai intensyvų ar intensyvų darbą nei moterims. 

3. Moterų plaštakos ir pirštų raumenų jėga buvo reikšmingai maţesnė nei vyrų.  

4. Tiriamųjų, kurių fizinis aktyvumas buvo didesnis pirštų ir plaštakos jėga buvo didesnė, o kaklo ir 

viuršutinės nugaros dalies skausmas buvo maţesnis.  
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NECK AND UPPER BACK PAIN AND PHYSICAL ACTIVITY CORRELATION WITH 

STRENGTH IN HANDS AND FINGERS FOR SEDENTARY JOB EMPLOYEES 

SUMMARY 

Key words: sedentary job, neck and upper back pain,  hands and fingers strength,  physical 

activity.  

The research issue: prolonged sitting position at work using a computer, along with poor 

workplace ergonomics is one of the main reasons causing development of musculoskeletal pains 

(Janwantakul et al., 2009). In case of  non – compliance with the principles of workplace ergonomic 

requirements, employees are often forced to adapt to poor working conditions (Ghosh et al., 2010). 

In most cases, it is recommended to change the nature of the work or the work environment, or to 

look for ways to better adapt by changing the working position according to ergonomic principles 

(Voerman et al., 2007).  

Testing objective: establish the cervical spine and upper back, pain and physical activity 

correlation with  the dominant hand fingers  and hand strength for the sedentary job employees.  

Tasks of the testing:   

1. To establish the neck and upper back pain prevalence.   

2. To evaluate the physical activity of the persons engaged in sedentary job.  

3. To identify the dominant hand palm and fingers strength.  

4. To determine the correlation between the estimated parameters.  

Hypothesis: it is considered that the hand and finger strength is lower of physically inactive 

individuals or of the persons engaged in sedentary job as they more often have complaints about the 

neck and upper back pain, than the sedentary workers, but physically active individuals.  

The following methods applied: the sedentary job employees have  been questioned, who 

spend sitting at least 4 hours a day and they were asked to fill in a form that is developed  on the 

basis of  the number of questionnaires: Head, Neck and Facial Pain, Örebro Musculoskeletal Pain 

Screening,  Alternative Medicine Integration Initial Patient Pain, and The Neck Disability Index and 

International Physical Activity (2009) questionnaire. The fingers  and hand strength was  measured 

in 80 selected respondents, using the Hydraulic Pinch Gauge  and manual Baseline Smedley  spring 

dynamometers.  

 Results: summarizing the main results, it can be stated that the pain was felt by all 

participants. The most commonly mentioned pain location was in the neck, upper back and head 

areas. The weak or moderate pain was most sensed, which repeated rarely or occasionally, and it 

usually lasted for minutes or hours. On average, intensely physically active were almost all the 

respondents, more men than women were engaged in very intensive and intensive activities. Men 

and woman hand and finger strength was statistically significant difer from each other, while men 
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and women dominant with nondominat hand strenght relation was no significantly relation. 

Statistically, a weak correlation was found between pain and physical activity, and pain and fingers 

and hand strength.    

Conclusions: 

1 The wast majority survey of participants compliened of neck and upper back pain, women – 

significantly more often than men. 

2. Most survey respondents were phisically active, not so significantly, men were more phisicaly 

active. they had to do more very extensyve and intensyve work than woman. 

3. Woman‘ s had and finger muscle strength was significantly less than men.  

4. Subjects whose physical activity was higher, finger and hand strength was higer and the neck and 

upper back pain was less. 
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ĮVADAS 

 

Darbo vietos neretai yra kuriamos, nesilaikant ergonominių principų ir neatsiţvelgiant į 

faktą, kad dirbantys ţmonės gali būti skirtingo ūgio, skirtingo sudėjimo bei skirtingo fizinio 

pajėgumo lygio. Siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą bei sukurti daugiau komforto, svarbu 

atsiţvelgti į šiuos minėtus skirtumus. Kai nesilaikoma ergonominių principų reikalavimų, 

darbuotojai daţnai būna priversti prisitaikyti prie prastų darbo sąlygų (Ghosh et al., 2010). 

Tačiau, nors ir didelis dėmesys pastaraisiais metais skiriamas ergonomikai darbo vietose, 

nusiskundimai dėl kaulų raumenų sistemos susirgimų, susijusių su darbo pobūdţiu, išlieka rimta 

problema, reikalaujanti naujo poţiūrio ir naujoviškesnių priemonių (Voerman et al., 2007).  

Pastaruoju metu, didelį susirūpinimą kelia padidėjęs kaulų raumenų sistemos sutrikimų 

paplitimas tarp darbuotojų, dėl to kyla poreikis kuo labiau pritaikyti darbo vietą taip, kad būtų 

uţtikrinta saugi darbo aplinka ir darbuotojų sveikata (Franco, 2010). 

Su darbu susijusios ligos ir suţeidimai pastaruoju metu yra plačiai aptarinėjami. Remiantis 

PSO statistiniais duomenimis, kiekvienais metais visame pasaulyje yra pateikiama 217 milijonų 

atvejų, susijusių su darbo ligomis ir 250 milijonų atvejų, susijusių su suţeidimais darbe, įskaitant 

330 000 mirčių (Franco, 2010). 

Pirmieji aprašyti atvejai, susiję su profesija ir silpna sveikata, siekia net 17 amţių, juos 

aprašė italų medikas, profesinių ligų tėvu pakrikštytas, B. Ramazzini. Jis yra pirmasis iš medicinos 

atstovų, kuris susiejo darbo aplinką ir pobūdį su darbininkų sveikata. Jis nustatė, kad darbininkų 

sveikatai įtakos turi ne tik darbo aplinka (chemikalai, nešvari darbo aplinka ir pan.), bet ir ilgai 

trunkantys, stiprūs ir nereguliarūs judesiai ar ilgalaikė vienoda kūno padėtis. B. Ramazzini teigė, 

kad laikysena darbo metu, pasikartojantys judesiai ir daiktų kėlimas turi tiesioginę įtaką darbuotojų 

sveikatai (Franco, 2010). 

Temos aktualumas. Nusiskundimai dėl kaulų raumenų skausmų ar susirgimų, kurie susiję 

su darbo pobūdţiu, yra įvairios kilmės. Jie gali būti biomechaniniai, psichosocialiniai ir labai 

individualūs, todėl turi būti parenkamos atitinkamos intervencijos, kuriomis siekiama sumaţinti 

jaučiamus simptomus. Daţniausiai yra rekomenduojama pakeisti darbo pobūdį ar darbo aplinką, 

arba ieškoti būdų, kaip geriau prisitaikyti, pakeičiant darbo padėtį pagal ergonomikos principus 

(Voerman et al., 2007).  

Ilgai trunkanti sėdima padėtis prie kompiuterio, kartu su netinkama darbo vietos 

ergonomika, yra vienos pagrindinių prieţasčių, lemiančių kaulų raumenų sistemos skausmų 

atsiradimą (Janwantakul et al., 2009). 
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Hipotezė: Hipotezė: manome, kad ilgai sėdint įsitempia viršutinės nugaros dalies raumenys 

ir sąlygoja nervų, įnervuojančių ranką, uţspaudimą, dėl ko gali sumaţėti raumenų jėga, bet fiziškai 

aktyvūs asmenys, nors ir dirbantys sėdimą darbą, turėtų turėti didesnę jėgą ir nejausti skausmų nei 

tik sėdimą darbą dirbantys, fiziškai neaktyvūs asmenys.  

Tyrimo tikslas: nustatyti sėdimą darbą dirbančių kaklinės stuburo ir viršutinės nugaros 

dalies skausmų ir fizinio aktyvumo sąsajas su plaštakos ir pirštų jėga. 

Tyrimo uţdaviniai:  

1 Nustatyti kaklo ir viršutinės nugaros dalies skausmų paplitimą. 

2. Įvertinti sėdimą darbą dirbančių ţmonių fizinį aktyvumą. 

3. Nustatyti tiriamųjų plaštakos ir pirštų jėgą. 

4. Nustatyti koreliacinius ryšius tarp vertintų rodiklių. 

 



 10 

1. LITERATŪROS APŢVALGA 

 

1.1 Skausmas ir jo prieţastys 

Skausmas yra vienas iš organizmo „kalbos su mumis“ pagrindinių elementų. Kai 

organizmas siunčia skausmo signalą, vadinasi yra sutrikimas ir reikalinga pagalba ar atidesnė 

prieţiūra tai sričiai. Skausmas yra nemalonus sensorinis jutimas ir emocinis potyris. Skausmą 

sukelia įvairios prieţastys ir ţmonės į jį reaguoja skirtingai (Hamilton, 2010).  

Vyrauja dvi pagrindinės skausmų atsiradimo prieţasčių teorijos: raumenų ir psichologinė.  

 Raumenų teorija aiškina, kad skausmus gali sukelti raumenų disbalansas, aktyvūs 

trigeriniai taškai, sutrikusios raumens funkcijos (Omoigui, 2007). 

 Psichologinė teorija skausmą ir jo simptomus sieja su stresu, emocine įtampa, 

susijaudinimu, pvz., teigiama, kad vienas iš streso poţymių yra dantų grieţimas naktį (Omoigui, 

2007). 

Skausmas, kurį sukelia audinių paţeidimai, vadinamas nociceptiniu, o skausmas, kurį 

sukelia nervų paţaida, vadinamas neuropatiniu. Nors daţniausiai skausmą sukelia audinių paţaida, 

bet raumenų skausmus išprovokuoja ir trigeriniai taškai, esantys skaudamoje srityje (Hamilton, 

2010). 

Skausmo pobūdis būna: geliantis, aštrus, pulsuojantis. Jis gali būti laikinas, priepuolių tipo 

arba pastovus. Skausmą pablogina judėjimas arba net juokimasis; netgi gilus kvėpavimas gali 

sustiprinti skausmą (Hamilton, 2010).   

Skausmas skirstomas į lėtinį ir ūmų. Ūmus skausmas atsiranda staiga ir yra ribotos trukmės. 

Jis daţniausiai pasireiškia, kai yra traumuojami kaulai, raumenys, vidaus organai. Lėtinis skausmas 

trunka ilgiau nei ūmus ir sunkiai pasiduoda gydymui. Lėtinis skausmas daţniausiai siejamas su 

ligomis, taip pat su paţeistais audiniais ir labai daţnai, − su nervų paţaida (Hamilton, 2010). 

Tiek lėtinį, tiek ūmų skausmą įtakoja ţmogaus mintys bei nusiteikimas ir atvirkščiai, − 

skausmas gali turėti įtakos ţmogaus mintims bei jo psichologinei būklei. Daţniausiai skausmas 

būna labai varginantis. Ypatingai ţmogaus savijautą įtakoja lėtinis skausmas, kadangi jis būna ilgai 

trunkantis, arba net pastovus ir neretai siejamas su tokių sutrikimų atsiradimu, kaip depresija ar 

nerimas (Hamilton, 2010). 

Psichologiniai faktoriai, įtakojantys skausmų atsiradimą, yra stresas, nerimas ir nervinė 

įtampa. Psichologinis stresas gali dar labiau sustiprinti jaučiamus skausmus (Hamilton, 2010). 

Psichologiniai faktoriai taip pat veikia psichogeninį skausmą, o kai kuriais atvejais, psichologinė 

būsena iššaukia skausmus (Hamilton, 2010). 

A. Vikat su bendraautoriais (2000) pastebėjo, kad net ir psichosocialinės problemos turi 

įtakos skausmams bei jų atsiradimui.  
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Kaulų raumenų skausmai yra daţna, biuruose dirbančių ţmonių problema (Tuchin, 2008). 

K. Jacobs and N. A. Baker (2002) nustatė tiesioginį ryšį tarp ilgalaikio darbo kompiuteriu ir kaulų 

raumenų sutrikimų bei diskomforto jausmo. 

Nusiskundimai dėl viršutinių galūnių kaulų raumenų skausmų, susijusių su darbo pobūdţiu, 

tapo įprastu reiškiniu vakarų šalių pramonės darbininkų tarpe. Nyderlanduose apie 15 proc. visų 

dirbančių ţmonių patiria daug nemalonių kaklo, pečių, rankų simptomų, pasireiškiančių ir 

apibūdinamų kaip skausmas, tirpimas ar dilgčiojimas. 1998 metais apie 8 proc. visų Olandijos 

dirbančių ţmonių turėjo nedarbingumo paţymėjimus dėl su darbo pobūdţiu susijusių kaulų 

raumenų susirgimų, o 2 proc. iš jų nedirbo ilgiau nei po 4 savaites (Voerman et al., 2007). 

Beveik visos hipotezės apie raumenų skausmus teigia, kad skausmas atsiranda dėl ląstelių 

suaktyvinimo. Teigiama, kad skausmo atsiradimo mechanizmai yra susiję su hipoksija (deguonies 

trūkumu organizme), energijos trūkumo poveikiu, kalcio susikaupimu ląstelės viduje ir galiausiai, 

dėl raumenų ląstelių paţeidimo. Tačiau, elektromiografo pagalba nepavyko patikimai nustatyti 

prieţasčių ir sąsajų tarp skausmo ir raumenų suaktyvinimo. Skausmo patogenezė skausmo 

atsiradimą aiškina sensorinių nervų suţadinimu, kurie informaciją apie galimą audinių suţeidimą 

netiesiogiai perduoda į nervų sistemą, nociceptoriams (jutimo receptoriams) (Knardahl, 2002). 

Taigi, ilgalaikis ţemo slenksčio motorinių neuronų aktyvavimas, ilgai netaisyklingai sėdint, 

nepaaiškina raumenų skausmo genezės. Yra patikimų įrodymų dėl raumenų ląstelių paţeidimo ir su 

darbu susijusio raumenų skausmo, todėl skaidulų veikla gali būti veikiau skausmo pasekmė, o ne 

prieţastis. Yra hipotezė, teigianti, kad nedidelė raumenų veikla sukelia kraujagyslių nociceptorių 

(jutiminių receptorių) sąveiką su raumenų jungiamuoju audiniu ir taip sukelia skausmą (Knardahl, 

2002).  

 

1.2 Kaklo ir viršutinės nugaros dalies, pečių lanko skausmai ir jų atsiradimo 

prieţastys 

Viršutinės nugaros dalies skausmas yra kildinamas iš pasikartojančių rotacinių judesių, 

netaisyklingos laikysenos, virškrūvių ar paţaidos pvz., ilgai netaisyklingai sėdint prie stalo, 

viršutinės nugaros dalies raumenys gali įsitempti ir tapti nepaslankūs (sustingę) (Deros et al, 2010). 

Skausmai galvos kaklo srityje yra siejami su lytimi, gyvenimu be partnerio, nuovargiu darbo 

pabaigoje, daţnai pasikartojančiais veiksmais darbo metu, taip pat darbo vietos ergonomika ir 

didelio susikaupimo reikalaujančiu darbu. Prisitaikymas prie nepatogios laikysenos didina riziką 

patirti kaklo skausmus, pvz.: išlaikant pastoviai į priekį palenktą galvą ir ištiestą kaklą. Patiriamas 

raumenų įtempimas yra siejamas su raumenų pervargimu. Toks galvos laikymas palenktoje padėtyje 

apkrauna kaklo ir pečių juostos raumenis. Biuruose daţniausiai dirbama kompiuteriu, o atliekamas 

darbas su dokumentais, reikalauja nuolatinio šių raumenų įtempimo. Uţsitęsusi raumenų veikla 
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įvardijama kaip rizikos faktorius kaulų raumenų skausmams atsirasti. Toks maţo intensyvumo, bet 

ilgai trunkantis kaklo ir pečių juostos raumenų darbas sąlygoja Ca
2+

 jonų susikaupimą ir 

homeostazės palaikymo sutrikdymą. Taip dirbančiuose raumenyse sutrinka kraujo apytaka ir 

metabolinių medţiagų šalinimo mechanizmas. Tokie fiziologiniai pokyčiai sukelia raumenų 

diskomfortą. Sėdėjimas daugiau kaip 95 proc. darbo laiko, taip pat silpni bei neištvermingi kaklo 

raumenys buvo labiausiai susiję su kaklo skausmais (Janwantakul et al., 2009 ). 

Lėtinis kaulų raumenų skausmas blogina gyvenimo kokybę, sumaţina darbo galimybes bei 

komforto jausmą ir trukdo aktyviam socialiniam gyvenimui. Daugelis mechanizmų, tokių kaip 

skausmingumas, hyperalgezija ir plintantis skausmas, ar padidėjęs jautrumas turi būti pastebėti. 

Lėtinis kaulų raumenų skausmas daţniausiai pasireiškia pečių juostoje (Binderup et al., 2010). 

Besitęsiantys viršutinės nugaros dalies skausmai taip pat siejami ir su amţiumi, daţnu 

liemens lenkimu, taip pat su psichine įtampa, pvz., su darbu, kur reikia priiminėti sprendimus, 

nuolat bendrauti su kitais darbuotojais ar klientais, taip pat su tiesioginiu stresu darbe ir daţnais 

konfliktais namuose (Janwantakul et al., 2009 ). 

P. Janwantakul su bendraautoriais (2009) vieni iš pirmųjų darbą ir skausmus viršutinėje 

nugaros dalyje susiejo su bio – psichosocialinias veiksniais. Nustatyta, kad bendravimas su kitais 

bendradarbiais turi įtakos viršutinės nugaros dalies skausmų atsiradimui. Šis teiginys aiškinamas 

taip, kad bendraujant su kitais gali daugiau susidaryti papildomų stresinių situacijų, nei dirbant 

pavieniui. Taigi, streso vaidmuo ir įtaka raumenų skausmo atsiradimui yra pripaţįstama 

(Janwantakul et al., 2009 ). 

Analizuojant mechaniniu poţiūriu, tai krūtininė stuburo dalis turi maţą judesių amplitudę 

dėl to, kad yra susijungusi su šonkaulių lanku. Kita vertus, lenkiant liemenį krūtininės stuburo 

dalies judesiai yra nereikalingi. Tačiau, pasikartojantis liemens lenkimas gali įtakoti krūtininės 

dalies struktūrų paţeidimų atsiradimą, ypač veikiant išorinėms jėgoms (Janwantakul et. al., 2009). 

Pastaruoju metu kaklo skausmas tapo daugeliui būdinga, epidemiologinio pobūdţio 

problema. Viena iš prieţasčių yra sėdimas gyvenimo būdas, susijęs su ilgalaikiu kompiuterio 

naudojimu kasdienėje veikloje (Lisiński et al., 2005).  

Olandijoje nugaros ir kaklo, pečių juostos skausmai yra viena iš prieţasčių, sukeliančių 

laikiną nedarbingumą. Rizikos faktoriai, kurie sukelia šiuos skausmus, gali būti skirstomi į fizinius 

ir psichologinius. Fiziniai: kaklo skausmas gali būti siejamas su tiesiogine trauma į kaklo sritį, 

degeneracinėmis ligomis, uţdegiminiais procesais, bet daţniausiai skausmai siejami su laikysena, 

stresu, įtampa, lemiančia raumenų spazmų atsiradimą, trigerinių taškų formavimąsi, nervų 

uţspaudimą, uţdegiminius procesus, rankų tirpimus (Diepenmaat et el., 2006). 

Daţniausi nusiskundimai, susiję su kaklo sritimi ir pečių juosta, yra bukas ar geliantis 

skausmas, diskomforto jausmas, daţniausiai kylantis dėl minkštųjų audinių, sausgyslių, raumenų, 
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sąnarių, kaulų ar nervų paţaidos. Simptomai gali būti klasifikuojami pagal jų kilmę: nociceptiniai ar 

neuropatiniai. Nociceptinis skausmas daţniausiai apibūdinamas kaip vietinis, nes jis kyla iš 

raumenų, kaulų, sąnarių, sausgyslių. Neuropatinis skausmas daţniausiai kyla iš pačių nervų 

paţaidos, sunkesniais atvejais, skausmas pasireiškia kartu su jutimų sumaţėjimu ar netekimu, 

propriocepcijos sutrikimais. Nervas gali būti traumuojamas uţspaudimo ar stipraus tempimo metu 

(Rehn, 2004). 

Kaklo raumenis įnervuoja pirmieji kaklo segmentai, tai motoriniai nervai, kurių tempimas ar 

suspaudimas gali sąlygoti skausmus. Bet kurio nervo uţspaudimas ar tempimas gali įtakoti galvos 

ar kaklo uţpakalinės dalies skausmų atsiradimą. Empiriškai, būtų sunku izoliuoti skausmą, 

atsirandantį dėl trigerinių taškų, raumenų įtampos, ar nuo nervų uţspaudimo atsiradusį skausmą 

(Pidcoe & Mayhew, 2003). 

Autoriai apibūdina skausmo atsiradimą kaip prastos laikysenos pasekmę, kuri ir sąlygoja 

raumenų įtampos atsiradimą. Ţmonėms su padidinta krūtinine kifoze, kurių galva būna atsikišusi į 

priekį, priekinės kūno linijos atţvilgiu, kaklas yra kompensacinėje hiperekstenzijoje, kas lemia 

kaklą tiesiančių raumenų sutrumpėjimą. Skausmo mechanizmą taip pat gali išprovokuoti 

nenormaliai didelės kompresijos jėgos, veikiančios sąnarines fasetes (Pidcoe & Mayhew, 2003). 

Kaklo raumenų ilgis priklauso nuo galvos padėties, todėl svarbu yra išlaikyti galvą ir kaklą 

neutralioje padėtyje, kad būtų sumaţinta apkrova kaklą tiesiantiems raumenims. Pakeitus laikyseną, 

pasikeičia galvos svorio centras kaklo slankstelių sukimosi taško atţvilgiu. Pavyzdţiui, išlaikant 

galvos padėtį tiesiai, yra maţiau apkraunami slanksteliai ir raumenys. Nustatyta, kad staigesnis 

kaklo judesys savaime padidina trapecinių raumenų aktyvavimą. Galvą laikant tiesiai, savaime 

sumaţėja trapecinių raumenų veikla. Aukščiau pakėlus kompiuterio ekraną, dirbančiojo kaklo –

stuburo laikysena būna ţymiai tiesesnė, o raumenims tenka maţesnė apkrova. Šis pavyzdys rodo, 

kad yra įvairių būdų, kaip galima pakeisti raumenų veiklą, palyginti neţymiai pakeitus darbo 

aplinką (Pidcoe & Mayhew, 2003). 

Kaklo ir pečių skausmai gali būti klasifikuojami įvairiai. Kai kurie ţmonės jaučia tik kaklo 

arba tik pečių skausmus, kai tuo tarpu kiti jaučia skausmą abiejose srityse. Kaklo skausmų 

prieţastys gali būti įvairios, pvz., pakitusi kaulų ar sąnarių padėtis, trauma, netaisyklinga laikysena, 

degeneracinės ligos, augliai, raumenų įtampa. Tačiau, viena iš pagrindinių kaklo ir pečių juostos 

minkštųjų audinių skausmų atsiradimo prieţasčių yra raumenys ir jų funkcijos sutrikimai. Bet nėra 

vieningos nuomonės, kuri iš išvardintų struktūrų lemia skausmų atsiradimą. Diagnostiniai metodai 

patvirtina, kad skausmus sukelia ne viena prieţastis ir ne viena struktūra. Daţniausios struktūros, 

lemiančios skausmų atsiradimą yra: raiščiai, tarpslanksteliniai diskai, nervai, fascijos, sąnarių 

kapsulės (Ariëns et al., 2001; Dalton, 2002). 
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1.3 Su skausmu susiję kaulų raumenų sistemos pokyčiai 

Daţnas kompiuterių naudojimas darbe sąlygoja paplitusius kaulų raumenų sistemos 

skausmus kakle, viršutinėse galūnėse ir nugaroje. Daugelis autorių nurodo, kad yra teigiama 

koreliacija tarp laiko, praleidţiamo sėdint prie kompiuterio ir kaklo skausmų. Paţymima, kad biuro 

darbuotojams daţnai tenka atlikti uţduotis rankomis, kas yra laikoma rizikos faktoriumi skausmams 

atsirasti. Darbe daţnai galima patirti psichosocialinį stresą. Triukšminga darbo aplinka taip pat yra 

rizikos veiksnys, sukeliantis kaulų raumenų sistemos skausmus (Janwantakul et al., 2009). 

Keli neseniai atlikti, gyventojų apklausa pagrįsti tyrimai parodė, kad ţmonės daţnai 

skundţiasi skausmais keliose kūno vietose. Skausmas įvairiose kūno vietose buvo daţniau minimas, 

nei skausmas vienoje konkrečioje vietoje (Kamaleri et al., 2008).  

Pagrindinė skausmo pasireiškimo keliose kūno vietose prieţastis yra ta, kad vienas vietinis 

skausmas lydi kitą, nepriklausomai nuo tos skausmo vietos (Croft et al., 2007). 

Yra įrodymų, kad skausmas turi stiprų tiesioginį poveikį gebėjimui dirbti. Tyrimais 

nustatyta, kad dėl įvairių vietų skausmų ir negalėjimo dirbti buvo imama daugiau laikinojo 

nedarbingumo lapelių ar invalidumo pensijų. Nedaug yra ţinoma apie skausmo, pasireiškiančio 

keliose kūno vietose, daromą poveikį ir savęs vertinimą dėl atliekamo darbo kokybės (IJzelenberg 

& Burdorf, 2004). 

Taigi, skausmas keliose kūno vietose yra paplitęs reiškinys: vidutiniškai skausmas keliose 

kūno vietose pasireiškia jau nuo 20 metų ir tęsiasi vėlesniame amţiuje. Su amţiumi keičiasi 

skausmo įtaka atliekamam fiziniam darbui, todėl darbo ir išėjimo į pensiją planai keičiasi. Skausmo 

keliose kūno vietose įtaka atliekamam, nedidelio fizinio krūvio reikalaujančiam, fiziniam darbui, 

būna didesnė tik vyresniame amţiuje, nuo 50 ir daugiau metų (Kamaleri et al., 2009). Ūmus 

skausmas yra stiprus faktorius, labai lemiantis gebėjimą dirbti. Skausmo, kaip apsaugos 

mechanizmo, prevencija gali būti labai svarbi, nes stipriai juntamas skausmas, ar išplitęs lėtinis 

skausmas, keičia ţmonių laiko suvokimą. Visų pirma, keičiasi laiko poreikis, skirtas atlikti 

kasdienius darbus, be to, gebėjimas atlikti darbus maţėja, ypatingai atidumo ir kruopštumo 

reikalaujantiems darbams, kuriems reikia daugiau laiko (Alavinia et al., 2009). 

Daţniausiai, skausmas, kartu su griaučių raumenų sistemos sutrikimais, labiau pasireiškia 

moterims negu vyrams (Binderup et al., 2010). Vieno eksperimento tikslais buvo plačiai 

naudojamas sukelto slėginio skausmo slenksčio (SSS) (angl. pressure pain threshold – PPTs), 

tyrimas, siekiant įvertinti skausmo pajautimą ir terapinių intervencijų veiksmingumą skausmo 

gydymui, todėl SSS tyrimas yra naudingas eksperimentinis modelis (Binderup et al., 2010). 

Slėginis skausmo slenkstis (SSS), tai instrumentas, matuojantis spaudimo pasiskirstymą, o 

slėginio skausmo algoritmas yra patikima metodika, vertinant mechaninį jautrumą skausmui ir 
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gilioms somatinėms struktūroms. Pvz., trapecinio raumens SSS taškų išsidėstymas patvirtino, kad 

skausmo jautrumas skiriasi,  priklausomai nuo raumens dalies (Binderup et al., 2010). 

Vyrų SSS yra ţymiai didesnis, nei moterų. Faktas, kad lyties skirtumai yra susiję su lytinių 

hormonų lygiu, tačiau tyrimai parodė, kad nėra jokio ryšio tarp menstruacinio ciklo ir skausmo 

jutimo. Apskritai, moterys turi maţesnę raumenų masę, kas įtakoja raumens dydį, ir šis santykinis 

skirtumas gali turėti įtakos ţemesniam slėgio skausmo slenksčiui (Binderup et al., 2010). 

Streso įtaka skausmui. Psichinis stresas gali sukelti raumenų įtampą, todėl manoma, kad tai 

turi įtakos kaulų raumenų sistemos paţeidimams. Ilgalaikė raumenų motorinių neuronų veikla, 

kurių aktyvavimo slenkstis yra ţemas, gali sukelti medţiagų apykaitos sutrikimus, degeneracinius 

procesus ir skausmą (Forsman, 2010). Psichinis stresas gali suţadinti ţemo slenksčio motorinių 

neuronų veiklą, net jei nėra fizinės veiklos. Atsiţvelgiant į rizikos veiksnius sveikatai dėl ilgalaikės 

motorinių neuronų veiklos, buvo padaryta išvada, kad psichikos poilsio stoka yra svarbus rizikos 

veiksnys raumenų skausmo atsiradimui (Forsman, 2010). 

 

1.4. Trigeriniai taškai ir jų sukeliami skausmai 

Visame pasaulyje yra paplitęs miofascialinis skausmas. Amerikoje šis skausmas paplitęs 

tarp 44 milijonų gyventojų. Miofascialinis skausmas paprastai apibūdinamas kaip gilus, bukas, 

geliantis skausmas, kurį pablogina raumenų įtampa, pvz., dėl psichologinio streso. Daţnai 

miofascialinis skausmas atsiranda dėl traumos ar nuolatinio raumens tempimo (Alvarez & 

Rockwell, 2002).  

Tarptautinė medicinos grupė nustatė, kad 30 procentų visų besiskundţiančiųjų skausmais, 

turi jautrius miofascialinius trigerinius taškus. Klinikos, kurių specializacija yra galvos ir kaklo 

skausmai, teigimu, 55 proc. visų pacientų skausmų prieţasčių yra miofascialinė (Wheeler, 2004). 

Miofascialiniai trigeriniai taškai sukelia tokius negalavimus kaip galvos skausmą (de –Las  Peñas, 

2006), kaklo skausmus, rankos ir plaštakos skausmus ir net ginekologinį skausmą (Hwang, 2005).  

Kaip atsiranda trigeriniai taškai dar nėra tiksliai aišku. Elektromiografiniai duomenys 

parodė, kad trigeriniai taškai yra ţemo aktyvavimo lygio ir spontaniško aktyvavimo. Nustatyta, kad 

trigerinis taškas, tai mikroskopiniai įtemptų skaidulų telkiniai visame įtemptame taške (1 pav.). 

Manoma, kad tuos pakitimus sukelia centrinė energijos krizė (dėl traumos ar perkrūvio), dėl ko 

atsiranda skaidulų įsitempimo taškai, ar dėl netinkamo kalcio pasišalinimo ir sarkomerinio tinklo 

(Alvarez & Rockwell, 2002). 
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1 pav. Trigerinį tašką sudaro sutrumpėjusios raumeninės skaidulos (Bennett, 

http://www.myalgia.com/Myofascial/Understanding%20MPS.htm ) 

 

Faktoriai, kurie daţniausiai siejami su trigerinių taškų formavimusi, yra netaisyklinga 

laikysena, pasikartojantis mechaninis stresas, mechaninis disbalansas, pvz., kojos ilgio skirtumas, 

sąnarių funkcijos sutrikimai, miego trūkumas, vitaminų stoka (Alvarez & Rockwell, 2002). 

Miofacialiniai trigeriniai taškai būna aktyvūs ir latentiniai. Latentiniai trigeriniai taškai yra 

apibūdinami kaip įtemptos raumens vietos, bet jos nėra siejamos su skausmais. Aktyvūs trigeriniai 

taškai yra tos pačios įtemptos raumens vietos, bet jos sukelia skausmus palpuojant, o nuo jų 

skausmas gali plisti tolyn. Svarbu paţymėti, kad skausmas plinta ne pagal nervo ėjimo kryptį ir ne 

pagal dermatomas. Latentinių trigerinių taškų yra randama pečių juostos raumenyse −54 proc. 

moterų ir 45 proc. vyrų, kurie neturi jokių simptomų (Treaster, 2005). 

Pats trigerinis taškas neriboja judesių ir nėra skausmingas, bet aktyvių trigerinių taškų 

tempimas ar stipri palpacija sukelia skausmus (Rivner, 2001). Su trigeriniais taškais yra siejami ir 

tokie simptomai, kaip raumenų silpnumas (ne atrofinis), prasta koordinacija, sumaţėjęs 

darbingumas, nuovargis ir miego sutrikimai. Pacientams, kuriems trigeriniai taškai yra randami 

veido raumenyse, gali jausti tokius simptomus kaip: galvos svaigimą, spengimą ausyse, sutrikusią 

pusiausvyrą (Alvarez & Rockwell, 2002).   

Miofascialinis skausmas gali kilti ir dėl vieno trigerinio taško, bet daţniausiai būna keletas 

trigerinių taškų, kurie sukelia visos srities skausmus (Alvarez & Rockwell, 2002). Raumenys, 

kuriuose jaučiamas miofascialinis skausmas, yra trumpesni dėl sarkomerų susitraukimų. Nustatyta, 

kad efektyvus tempimas palengvina jaučiamus simptomus. Tempimas gali būti atliekamas 

paprastai, pagal skaidulų kryptį. Kitos technikos: post–izometrinė relaksacija, reciprokinis 

slopinimas ar gilus masaţas (Rudin, 2001). 
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 Kaklo ir pečių juostos trigeriniai taškai           

Kaklo raumenų trigeriniai taškai yra viena iš pagrindinių galvos, kaklo skausmų prieţasčių, 

įskaitant ir paties kaklo struktūrų pakitimų sukeliamus skausmus (Rivner, 2001). 

Latentiniai trigeriniai taškai yra randami visoje viršutinėje nugaros dalyje ir kaklo 

raumenyse. Aktyvūs trigeriniai taškai daţniausiai randami viršutinėje trapecinio raumens dalyje ir 

mentės keliamajame raumenyje. Skausmas, plintantis iš trapecio raumens, daţniausiai apima 

nugarinę kaklo dalį. Mentės keliamojo raumens trigeriniai taškai skausmus sukelia šoniniame kaklo 

paviršiuje ir petyje, ypač tuomet, kai raumuo dirba. Šie raumenys turi didelę įtaką laikysenai, ypač 

biuro darbuotojams, kurie dirba susikūprinę. Viršutinė trapecinio raumens dalis, kartu su mentės 

keliamuoju raumeniu, dirba sinergetiškai kartu su kitais raumenimis, keliant ir fiksuojant mentę. Ir 

vienas trigerinis taškas gali įtakoti visos šios srities skausmingumą (de–Las– Peñas, 2006).  

 

 Galvos skausmai 

Aktyvūs raumens miofascialiniai trigeriniai taškai petyje, kakle ir veide yra pagrindiniai 

galvos skausmo šaltiniai. Galvos skausmai būna įvairūs. Nuo įtampos atsiradusius galvos skausmus 

sukelia trigeriniai taškai. Trigeriniai taškai taip pat sukelia ir klasikines migrenas (Hwang, 2005). 

 

Viršutinių galūnių skausmai 

Raumenys su trigeriniais taškais, kurie tvirtinasi prie mentės, daţnai yra siejami su rankų 

skausmais. Raumenys, kuriuose formuojasi trigeriniai taškai, yra: pomentinis, antdyglinis, didysis 

apvalusis ir priekinis dantytasis. Iš šių raumenų trigerinių taškų skausmas retai kada plinta iki riešo 

ar pirštų. Kaklo tiesimo ir lenkimo traumos daţnai aktyvuoja tirgerinius taškus maţajame krūtinės 

raumenyje, iš kurio ir sklinda skausmas iki pat pirštų (Harden, 2001).  

Trigeriniai taškai, susiję su miofascijaliniais ir visceraliniais skausmais, daţnai ir būna 

nurodytose skausmo srityse, tačiau būna, kad daugelis skausmų pasireiškia toliau nuo trigerinio 

taško. Be to, trumpai, intensyviai stimuliuojant trigerinius taškus, daţnai skausmas numalšinamas 

ilgam. Šios trigerinių taškų savybės − jų pasiskirstymas dideliame plote bei skausmo numalšinimas 

juos stimuliuojant, primena akupunktūros taškus skausmui malšinti. Vieno tyrimo metu buvo 

siekiama nustatyti koreliaciją tarp trigerinių taškų ir akupunktūros taškų dėl skausmo malšinimo, 

remiantis dviem kriterijais: erdviniu pasiskirstymu ir, susijusiu su skausmo pobūdţiu. Buvo 

nustatyta nepaprastai daug (71 proc.) atitikimų. Šis glaudus ryšys rodo, kad trigeriniai taškai ir 

akupunktūriniai taškai dėl skausmo malšinimo, nors nustatyti nepriklausomai ir skirtingai 

paţenklinti, atstovauja tam pačiam reiškiniui ir priklauso tiems patiems neuronų mechanizmams 

(Melzack et al., 2003). 
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Raumenys, kuriuose susiformavę trigeriniai taškai, paprastai nusilpsta dėl skausmo. 

Palaipsniui progresuojantys stiprinimo pratimai, gerai atstato raumens funkciją ir sumaţina riziką 

trigerinių taškų formavimuisi. Nuolat įsitempę raumenys didina tigerinių taškų sukeltus skausmus. 

Psichologiniai faktoriai, padedantys sumaţinti jaučiamus skausmus, yra kognityvinė elgesio terapija 

ir hipnotizuojantis atsipalaidavimas, meditacija (Wheeler, 2004). 

 

1.5. Pleksopatijos 

Pagrindinė nervų funkcija − perduoti CNS sistemos siunčiamus signalus, taip pat ir skausmo 

signalą, į ir iš smegenų. Paţeisti nervai gali neteisingai perduoti signalus, arba tie signalai gali būti 

klaidingi, pvz., galima jausti deginimą, nors ta vieta nėra veikiama jokio šilumos šaltinio. Nervų 

paţeidimo sukeltas skausmas daţnai apibūdinamas kaip deginantis ar duriantis, kiti skundţiasi 

adatėlių badymu ar aštriu skausmu. Kai kurie ţmonės su nervų paţeidimu būna labai jautrūs 

temperatūrai ar prisilietimui, pvz., net ir lengvas prisilietimas, toks kaip antklodės prisilietimas, 

sukelia skausmus (Hamilton, 2010).  

Nervinių rezginių – nervų anatomiją svarbu ţinoti, norint teisingai įvertinti ar atskirti 

pleksopatijas nuo neurologinių sutrikimų, tokių kaip: nervo uţspaudimo (pvz., auglio), meningito ar 

kitų perifierinių nervų sutrikimų (Jaeckle, 2002 ). 

 

Kaklo pleksopatija  

Kaklo pleksopatija susiformuoja tarp C1 ir C4 nervinių šaknelių. Kaklo rezginys įnervuoja 

diafragmą ir giliuosius kaklo raumenis bei galvos sukamąjį ir trapecinį raumenis. Ţmonės, kuriems 

yra pleksopatija, skundţiasi skausmais kaklo srityje, pečiuose, gerklėje, kuriuos daţniausiai 

sustiprina kaklo judesiai, rijimas, ir kosėjimas. Skausmas daţniausiai būna gilus, įkyrus ir pastovus, 

retkarčiais ištinka aštraus skausmo proverţiai. Atliekant apţiūrą ir apčiuopą, dideliame plote 

jaučiami įsitempę raumenys, jautrumo nebuvimas, pastebimas daţniausiai nervinių šaknelių zonose 

(Jaeckle, 2002 ).  

Pacientai, kuriems yra kaklinės dalies neuropatija, jaučia skausmus, kurie prasideda kaklo 

srityje ir sklinda ţemyn į ranką. Šį skausmą lydi dalinis raumenų silpnumas ir jutimų sutrikimas 

atitinkamoje dermatomoje (Ensrud et al., 2008). 

 

Peties rezginio pleksopatija 

Peties rezginį sudaro C5 – C8, Th1 nervinių šaknelių šakos, kurios skirstomos į viršutinę 

nervinę šaką (C5 – C6), medialinę šaką (C7 ) ir apatinę šakas (C8 – Th1). Jos įnervuoja pomentinį, 

deltinį, platųjį nugaros, trigalvį, ţastinius stipinkaulio raumenis, riešo ir pirštų tiesėjus (Jaeckle, 
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2002 ). Per peties rezginį eina nerviniai impulsai iš nugaros smegenų į rankas (Sale & Semmler, 

2005).  

Peties rezginio neuritas ar neuropatija yra retas sutrikimas, kuris daţniausiai neturi aiškios 

prieţasties, todėl ši liga daţniausiai yra maišoma su kaklo ir viršutinės nugaros dalies susirgimais ar 

sutrikimais, tokiais kaip kaklo spondiliozė, ar kaklo radikulopatija. Yra teorija, teigianti, kad peties 

rezginio neuritą sukelia įvairios infekcijos − moksliniai tyrimai rodo, kad net 25 neuritų atvejus gali 

sukelti infekcijos; 15 atvejų neuritą sukelia vakcinacijos, įskaitant ir hepatito B vakciną, taip pat 

neatmetama teorija, kad neuritas yra imunologinė liga. Prie šios ligos atsiradimo prieţasčių yra 

nurodomi ir įgimti faktoriai (Ensrud et al., 2008). 

Pacientai su ūmiu petinio rezginio neuritu skundţiasi skausmu, kurį paprastai lydi rankų ir 

peties sąnario silpnumas, rankų tirpimas. Peties sąnario silpnumas ir rankų skausmas yra daţnai 

pasitaikantys sutrikimai, kurie gali būti siejami su daugeliu negalavimų. Esant tokiems skausmams, 

daţniausia yra minima kaklo radikulopatija (Ensrud et al., 2008). Skausmas daţniausiai pasireiškia 

izometrinio susitraukimo metu, pastebima ribota judesių amplitudė, sumaţėjusi rankos jėga 

(Waersted et al., 2010). 

Peties rezginio disfunkcija (pleksopatija) yra periferinės neuropatijos forma. Periferinė 

neuropatija taip pat gali būti sukelta nervų paţeidimo, ligos, vitaminų trūkumo ar infekcijos, taip pat 

gretutinių ligų: diabeto, inkstų nepakankamumo. Ji pasireiškia, kai yra paţeidţiamas petinis 

rezginys, paprastai toje vietoje, kurioje nervų šaknelės, išėjusios iš stuburo kanalo, išsišakoja į 

pavienius rankos nervus. Nervas paprastai yra traumuojamas tiesiogiai, t.y. gaunama tiesioginė 

trauma, pvz., labai stiprus patempimas, staigus rankos trūktelėjimas. Galimas paţeidimo tipas yra ir 

nervo uţspaudimas, pvz., nervų uţspaudimas dėl auglio. Daţniausiai petinio rezginio neuritas 

pasireiškia 20 – 60 metų amţiaus asmenims, nors susirgimo atvejų pasitaiko visose amţiaus 

grupėse (Sale & Semmler, 2005; Ensrud et al., 2008). 

Petinio rezginio pleksopatijos simptomai yra: 

 peties skausmas; 

 plaštakos, rankos ir peties tirpimas, sustingimas; 

 dilgčiojantis, deginantis skausmas, nenormalūs jutimai; 

 rankų, plaštakos, riešo silpnumas (sumaţėjusi raumens jėga, nepriklausomai nuo 

treniruotumo) (Ensrud et al., 2008). 

Fiziniai simptomai, tokie kaip: bukas, dilgčiojantis, duriantis, radijuojantis, deginantis, 

tvinkčiojantis skausmas, ar kiti simptomai: plaštakos ar pirštų tirpimas, sumaţėjusi rankos jėga, 

skausmas rieše, plaštakos silpnumas, šąlantys pirštai, drebulys, ar sumaţėjęs pirštų miklumas taip 

pat yra siejami su kaulų raumenų ir nervų paţaida (Rehn, 2004).  
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Petinio rezginio pleksopatija pasireiškia rankos ir peties skausmu, sumaţėjusia judesių 

amplitude ir sumaţėjusiais jutimais, atsiradusiais dėl nervo patologijos. Raumens silpnumas 

daţniausiai pasireiškia antdygliniame, podygliniame, deltiniame ir dvigalvyje ţasto raumenyse 

(Ensrud et al., 2008). 

Petinio rezginio pleksopatija yra siejama su gimdymo traumomis ir toksinų, chemikalų ar 

vaistų poveikiu bei uţdegiminiais procesais ar virusinėmis infekcijomis, lemiančiomis imuninės 

sistemos sutrikimus (Ensrud et al., 2008) 

 

1.6. Kaulų raumenų sistemos pokyčiai 

Raumenys yra jautri struktūra, kuri reaguoja į nervinius impulsus. Raumenys, reaguodami į 

nervinius impulsus, susitraukdami palaiko, apsaugo ir juda. Koordinacijoje su centrine nervų 

sistema (CNS), raumenys priima eferentinius nervinius signalus iš jos; iš raumenų taip pat sklinda 

nervinis atsakas į galvos smegenis. Raumuo gana greitai reaguoja į stresą ir įsitempia, o tas 

įsitempimas sukelia skausmus pvz., galvos skausmus (Berchtold, 2000). 

Net maţo intensyvumo nepertraukiamas raumenų aktyvumas be jokio poilsio ir 

atsipalaidavimo, sutrikdo aktyvuotų raumenų motorinių vienetų homeostazę dėl pagreitėjusios 

kraujo apytakos ir intensyviau šalinamų medţiagų apykaitos produktų. Atlikti tyrimai šioje srityje 

rodo, kad yra sąsajos tarp raumenų pertempimo ir mialgijos (Voerman et al., 2007). 

Visiškas raumens atpalaidavimas yra daug svarbesnis nei raumens aktyvavimas. Remiantis 

elektromiografiniais rezultatais, gali būti parinkti atitinkami pratimai ir treniravimas, kurie būtų 

ţymiai naudingesni, siekiant labiau paskatinti ir padidinti raumenų atsipalaidavimą. Įvertinus atliktų 

tyrimų daugybinius veiksnius, susijusius su gerokai sumaţėjusiais nusiskundimais, buvo priimta 

hipotezė, kad keturių savaičių treniruotės kartu su ergonominėmis konsultacijomis ţymiai 

veiksmingiau sumaţintų raumenų skausmo intensyvumą ir nedarbingumo riziką, nei vien tiktai 

ergonominės konsultacijos (Voerman et al., 2007).  

 

Laikysena, esant kaulų raumenų sistemos pokyčiams 

Netaisyklinga laikysena ar padėtis gali uţspausti nervus. Esant tokiai laikysenai, gali pakisti 

raumens natūralus ilgis, kuris įtakoja antrines kompresines jėgas, kurios savo ruoţtu, taip pat įtakoja 

nervo uţspaudimą ar raumenų disbalansą. Mokant pacientus, reikia atkreipti dėmesį į laikysenos 

koregavimą dirbant ar laisvalaikio veikloje, sudaryti pratimų programą, kuriais būtų siekiama 

grąţinti raumenų balansą (Novak & Mackinnon, 2002). 

Taisyklinga laikysena yra svarbi, nes pasikartojantys judesiai, svorių kilnojimas ir raumenų 

perkrova turi įtakos tam tikrų sutrikimų (sėdmeninio nervo uţspaudimui, skausmams, skolijozėms, 



 21 

išvarţoms, nuovargiui, artritui, paralyţiui, peties sąnario dislokacijoms ar raumenų įsitempimui) 

atsiradimui (Wright, 2001).  

Pasikartojantys pirštų ar riešo judesiai (pvz., rašymas) sukelia rankos ir plaštakos nuovargį, 

kurį išprovokuoja visą laiką įsitempę raumenys ir sausgyslės, dėl ko sumaţėja rankos ar plaštakos 

jėga (Wright, 2001). 

Sėdimą darbą dirbantiems būtina skirti fizinius pratimus, siekiant sumaţinti ţalą, kuri yra 

daroma ilgai netaisyklingai sėdint (Wright, 2001). 

Galvos ir liemens svoris yra gerai išlaikomas frontalioje plokštumoje. Priekinės krūtinės 

ląstos srities masė yra didesnė, todėl krūtininė stuburo dalis turi kompensuojamai išlinkti į 

uţpakalinę kūno dalį. Šią kompensacinę kifozę riboja nedidelė judesių amplitudė šioje stuburo 

dalyje ir uţpakalinių stuburo raiščių jėga. Tiesiamieji nugaros raumenys greitai nuvargsta, bet jie 

neturi didelės įtakos kifozei. Sunkiausios krūtininės kifozės atsiranda dėl priekinės slankstelių kūnų 

dalies suirimo (Muckus, 2006).  

Į priekį palenkta galva yra vienas iš labiausiai paplitusių prastos laikysenos įpročių mūsų 

visuomenėje. Visi skersaruoţiai raumenys reaguoja į stresą. Vieni raumenys įsitempia, kai kiti tuo 

tarpu, atsipalaiduoja. Janda raumenų disbalanso formulė padeda paaiškinti, kodėl šiuo metu tiek 

daug susikūprinusių ţmonių. Tyrėjai tiki, kad šie raumenų disbalanso modeliai atsiranda iš 

nuolatinių nenormalių nervinių impulsų į nugaros ir galvos smegenis dėl traumos, netaisyklingos 

laikysenos, sąnarių nepaslankumo, per didelių fizinių krūvių (Dalton, 2002). 

 Palenkus galvą į priekį, keturis kartus padidėja tiesiamųjų raumenų veikla (1 pav.) (Pidcoe 

& Mayhew, 2003). 

 

 

 

1 pav. Kaklą veikiančių jėgų pasiskirstymas, keičiant kaklo padėtį (Pidcoe & Mayhew, 2003) 
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Neteisingi judesių modeliai, esant netaisyklingai laikysenai, turi įtakos sąnarių perkrovoms. 

Pvz., dauguma peties problemų atsiranda dėl mikrotraumų ir prastos sąnarių biomechanikos bei 

raumenų disbalanso. Mikrotrauminis peties sąnario traumavimas vyksta tokia tvarka: ankštumas → 

tendinitas, → bursitas, → rotatorių manţetės paţaida. Tokia patologijos seka sukelia ir dar vieną 

sutrikimą, − tai viršutinės nugaros dalies kryţminį sindromą. Kol vieni raumenys stengiasi palaikyti 

normalius sąnario judesių modelius, kituose raumenyse formuojasi nuolatinis disfunkcijos modelis, 

kuris lemia audinių paţeidimą (Nickelston, 2007). 

Ilgalaikės statinės padėtys, pavyzdţiui, sėdėjimas, didina raumenų, raiščių ir kaulų raumenų 

sistemos minkštųjų audinių apkrovas. Todėl nenuostabu, kad darbuotojai, kurie didţiąją savo darbo 

dienos dalį praleidţia sėdėdami, išvardijo visiems būdingus bendro diskomforto nugaros, kaklo bei 

pečių skausmus. Sėdėjimas keičia įprastą stuburo išlinkimą ir daro spaudimą stuburo slanksteliams. 

Sėdimas darbas, kaip ir ilgas sėdėjimas, gali sukelti stuburo slankstelių suspaudimo riziką. Lėtinis 

(chroniškas) nugaros skausmas ir galimas nervinių ląstelių paţeidimas gali turėti įtakos darbuotojų 

darbingumui. Cervikalinė stuburo degeneracija, kartais ţinoma kaip cervikalinis spondilitas, gali 

sukelti rimtas pasekmes sveikatai. Gali išsivystyti stuburo smegenų suspaudimas cervikalinėje 

stuburo dalyje, pasireiškiantis silpnumu juosmens srityje ir viršutinėse galūnėse (Ghosh et al., 

2009). 

Sėdint tiesiai ir atsipalaidavus, galva yra laikoma tiesiai, galvos gravitacijos centras yra 

truputį priekyje ant atlanto – pakauškaulio jungties (sąnario). Sėdint tiesiai, kūno masės centras yra 

dubens priekyje, juosmeninė lordozė yra šiek tiek suplokštėjusi, ir apie 25 proc. kūno masės yra 

perduodama per apatines galūnes į grindis. Vis dėl to, sėdint susikūprinus, gravitacijos centras 

atsiranda uţpakalinėje dubens dalyje, juosmeninė lordozė padidėja ir ţymiai maţiau sunkio jėgos 

yra perduodama į apatines galūnes (2 pav.) (Schafer, 2009). 

 

2 pav. Jėgų veikimo linija:  sėdint susikūprinus ir sėdint tiesiai (Schafer, 2009) 
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Ilgai trunkantis sėdėjimas yra varginantis, jei raumenys yra įsitempę dėl netaisyklingos 

laikysenos. Jei galva yra laikoma palenkta į priekį, uţpakaliniai kaklo raumenys įsitempia ir 

nuvargsta, bei trinka jų kraujotaka. Matavimai parodė, kad 18 proc. kūno masės paskirstoma per 

dubens kaulus, 21 proc. per kiekvieną šlaunį (Schafer, 2009). 

Netaisyklinga laikysena darbo metu, pvz., ilgai trunkanti ta pati padėtis, pakeltos rankos, 

netinkama riešo padėtis, pronuoti (nugręţti) dilbiai. Visi šie faktoriai turi įtakos skausmų 

atsiradimui kakle ir pečių juostoje (Rehn, 2004). 

Yra pastebėta, kad jeigu darbo vietos paviršius yra per ţemai, dirbantis asmuo ne tik visu 

kūnu palinksta į priekį, bet ir pasuka pečius, dėl ko pradeda skaudėti ir pavargsta menčių keliamieji 

raumenys (Ghosh et al., 2009). 

Laikysena − labiausiai koreguojamas faktorius, tačiau ši korekcija daţnai būna neefektyvi 

(Treaster, 2005). 

 

1.7. Raumenų disbalansas ir raumenų nuovargis 

Raumenų disbalansas pasireiškia tada, kai raumenys sutrumpėja ar išilgėja vienas kito 

atţvilgiu. Yra keletas disbalanso klasifikacijų, paremtų raumens struktūra, funkcija ir atsaku į 

paţaidą. Raumenys yra skirstomi į laikysenos ir fazinius, kitaip išsireiškiant, − stabilizuojančius ir 

judėjimo. Sutrumpėję raumenys būna maţiau dirglūs ir, atliekant judesį, yra rekrutuojami pirmieji, 

o tai sukelia pakitimus motorinėje programoje (Norris, 2005). 

Yra įrodyta, kad raumenų disbalansas siejamas su judesių kontrole. Tai yra tiesiogiai 

siejama su sumaţėjusiu raumenų propriocepciniu atsaku. Raumenų sistemos disfunkcija daţniausiai 

yra siejama su raumenų funkcija ir skeleto raumenų skausmais (Niederbracht et al., 2008).  

Nemaţai yra ţinoma apie fiziologines prieţastis, lemiančias raumenų nuovargį. Yra ţinoma, 

kad raumenų nuovargį sukelia skirtingi mechanizmai, tokie kaip: metabolitų susikaupimas raumens 

skaiduloje, ar klaidingai siunčiami nerviniai impulsai (motorinės komandos) atgal į smegenų 

motorinę ţievę. Taigi, nėra vieno mechanizmo, lemiančio raumenų nuovargį. Mechanizmas, kuris 

sukelia raumens nuovargį, daţniausiai priklauso nuo raumens atliekamos uţduoties (Enoka & 

Duchateau, 2008). 

Daugelis autorių nuovargį apibūdina skirtingai. Terminas „Raumenų nuovargis“ yra 

apibūdinamas kaip laikinas raumens nebegalėjimas atlikti fizinį veiksmą (Bailey et al., 2007; 

Hacker & Ferrans, 2007). Intensyvi raumens veikla sukelia sumaţėjusį raumens gebėjimą atlikti 

veiksmą ir šis nesugebėjimas tęsti veiklos dar yra ţinomas kaip nuovargis (Allen & Westerblad, 

2001). Ilgai trunkantis fizinis darbas sukelia motorinį nuovargį, kuris apibūdinamas kaip sumaţėjęs 

ţmogaus gebėjimas išlaikyti jėgą (Lorist et al., 2002). 

http://jp.physoc.org/content/586/1/11.full#ref-7
http://jp.physoc.org/content/586/1/11.full#ref-40
http://jp.physoc.org/content/586/1/11.full#ref-3
http://jp.physoc.org/content/586/1/11.full#ref-3
http://jp.physoc.org/content/586/1/11.full#ref-58
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Nuovargis priklauso nuo raumens atliekamo darbo, todėl galima teigti, kad tai yra nuo 

uţduoties priklausomas nuovargis. Remiantis šiuo teiginiu, nėra vienos prieţasties, lemiančios 

raumens nuovargį, o dominuojantis mechanizmas yra stresas, atliekant varginančius pratimus 

(Enoka & Duchateau, 2008). Vyrai yra stipresni nei moterys, todėl jie turi aktyvuoti didesnę 

raumenų masės dalį, kad išgautų tą pačią maksimalią jėgą, kas lemia didesnį raumens įtemptumą ir 

greitesnę kraujotaką (Blaauw et al., 2009).  

Dirbančiame raumenyje kaupiasi metabolinės medţiagos, bet jei kraujotaka normali, jos 

yra gana greitai pašalinamos. Kuomet kraujotaka yra sulėtėjusi, bet metaboliniai procesai 

raumenyje toliau tebevyksta, tuomet yra dirginamos aferentinės nervinės skaidulos, vyksta raumens 

nuovargis (Hayes et al., 2006). 

Raumenų disbalansas pakeičia sąnario artrokinematiką ir sutrikdo judesius, kas galiausiai 

sukelia struktūrinius pakitimus. Pavyzdţiui, nuolat įsitempęs didysis krūtinės raumuo sukuria peties 

sąnaryje jėgą, kuri ilgainiui sumaţina sąnario stabilumą, o įtemptas maţasis krūtinės raumuo riboja 

mentės rotaciją ir nuleidimą ţemyn, taip sumaţindamas peties sąnario mobilumą. Peties sąnario 

judesių amplitudė yra didelė, o peties raumenų kompleksas, atliekant judesius, suteikia dinaminio 

stabilumo ir mobilumo. Teisingas petį supančių tarpusavio raumenų balansas reikalingas tinkamai 

jėgai ir tamprumui. Jėgos ir tamprumo trūkumas agonistiniuose raumenyse turi būti 

kompensuojamas raumenų antagonistų, o tai savo ruoţtu  lemia raumenų disbalanso atsiradimą 

(Page, 2011). 

Raumenų jėgos sumaţėjimas ir raumenų disbalansas pakeičia raumenų aktyvavimo lygį, 

kas iššaukia funkcinius sutrikimus. Pečių lanko raumenų disbalansas lemia viso pečių lanko judesių 

disfunkciją (Page, 2011). 

 

1.8. Janda kryţminis sindromas 

Statistika apie nugaros skausmą yra liūdna: apie 80 proc. populiacijos bent vieną kartą 

gyvenime patiria nugaros skausmą, o 60 – 89 proc. iš jų per metų laikotarpį skausmai pasikartoja 

dar kartą. Viršutinės nugaros dalies kryţminis sindromas yra vienas iš labiausiai paplitusių kaklo, 

viršutinės nugaros dalies, peties skausmų prieţasčių. Šis sindromas yra vadinamas „tyliuoju“ 

sindromu, pasireiškiančiu per daugelį metų ir be simptomų. Simptomai pasireiškia tik tuomet, kai 

dėl viršutinės nugaros dalies kryţminio sindromo atsiranda ţymūs pasikeitimai kaklo, viršutinės 

nugaros dalies mechanikoje. Labiausiai šis sindromas pasireiškia dirbantiems kompiuteriu, ar 

didţiąją laiko dalį dirbantiems sėdimą darbą (Moore, 2004). 

Apsauginis raumenų įsitempimas atsiranda dėl netaisyklingos laikysenos, pvz., ţmonėms 

kalbantiems telefonu  ir laikantiems jį prispaudus su vienu pečiu, labai greitai išsivysto mentės 

keliamojo ir dirţinio kaklo raumenų hipertonija (Dalton, 2002). 

http://jp.physoc.org/content/586/1/11.full#ref-42
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Vladimiras Janda (1928 – 2002) Čekų neurologas, poliomielitu susirgo būdamas 15, tai 

paskatino jį domėtis raumenų funkcija ir judesiais. Baigęs mokslus medicinos mokykloje, jis 

domėjosi fizioterapija ir vienas iš pirmųjų pradėjo taikyti mediciną ir terapiją reabilitacijoje. Jis 

pirmasis pastebėjo, kad esant judesių sutrikimams, vieni raumenys būna labiau aktyvūs nei kiti, 

todėl jis paskatino, testuojant raumenis, labiau kreipti dėmesį į raumenų funkciją, nei į jų jėgą. 1979 

metais jis pirmą kartą aprašė savo pastebėtą viršutinės nugaros dalies kryţminį sindromą (Morris et. 

al., 2006). 

Kryţminis raumenų disbalansinis sindromas pasireiškia visoje raumenų sistemoje. V. Janda 

suskirstė šiuos raumenų disbalansus į viršutinės nugaros dalies kryţminį sindromą ir apatinės 

nugaros dalies kryţminį sindromą. Viršutinės nugaros dalies kryţminis sindromas dar yra ţinomas 

kaip kaklinis kryţminis sindromas. Šie sindromai pasireiškia kintančiu raumenų įtempimu ir 

silpnumu (Page & Frank, 2011).  

Viršutiniam kryţminiam sindromui yra būdinga: į priekį palinkusi galva, atsikišusios 

mentės, į priekį rotuoti pečiai. Pokyčiai tarp raumenų ilgio ir jėgos santykio sukuria ţalingas jėgas 

kaklo, pečių juostoje ir įtakoja sąnarių, tarpslankstelinių diskų, jungiamojo audinio bei raumenų 

funkcijas ir sukelia skausmą. Kiekvienas judesys, galvos pasukimas ar rankos pakėlimas ţaloja 

kaklą ir pečių juostą (Moore, 2004). 

Raumenų tonuso pokyčiai sukuria raumenų disbalansą, kuris iššaukia judesių sutrikimus. 

Raumenys, linkę įsitempti, paprastai turi ţemesnį dirglumo slenkstį ir yra lengvai įjungiami, esant 

bet kokiam judėjimui. Tokiu būdu susikuria nenormalaus judėjimo modelis. Šie pusiausvyros 

sutrikimai ir judėjimo funkcijų sutrikimai gali turėti tiesioginį poveikį sąnariniams paviršiams, o tai 

gali lemti bendrą sąnarių degeneraciją. Kai kuriais atvejais sąnarių degeneracija gali būti kaip 

tiesioginis skausmo šaltinis, tačiau tikroji skausmo prieţastis yra raumenų disbalansas. Todėl 

gydytojai turėtų rasti ir gydyti prieţastis, o ne sutelkti dėmesį į skausmo šaltinį, kuris daţniausiai 

yra antrinė prieţastis (pav. 3) (Page & Frank, 2011). 
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3 pav. Esant viršutinės nugaros dalies kryžminiam sindromui,  krūtinės, mentės keliamojo raumens 

ir viršutinės trapecinio raumens dalies raumenys yra yra įsitempę, o kaklo lenkėjai ir rombiniai 

raumenys bei priekinis dantytasis raumuo yra susilpnėję (Dalton, 2010) 

 

Pagrindiniai įtempti ir silpni raumenys, esant Janda viršutinės nugaros dalies kryţminiam 

sindromui:  

 įtempti: krūtinės, viršutinis trapecinis, mentės keliamasis, galvos sukamasis, priekinis laiptinis, 

pakauškauliniai, pomentinis, platusis nugaros raumuo (Dalton, 2002); 

 silpni raumenys: ilgasis galvos ir kaklo, priekinis dantytasis, rombiniai. Vidurinė ir apatinė 

trapecinio  raumens dalis, podyglinis, maţasis apvalusis (Dalton, 2002). 

Skausmai daţnai lokalizuojasi mentės keliamajame raumenyje. Šis raumuo yra svarbus 

normaliai galvos ir kaklo laikysenai. Mentės keliamasis raumuo yra vienas iš labiausiai 

įsitempiančių raumenų dėl netinkamos laikysenos ir į priekį palinkusios galvos (Pidcoe & Mayhew, 

2003).  
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4 pav. Antagonistinių raumenų – mentės keliamojo ir priekinių kaklo raumenų sąveika,  

stabilizuojanti kaklą (Pidcoe & Mayhew, 2003) 

 

Per ilgesnį laiką, dėl į priekį palinkusios galvos padėties, atsiranda mentės keliamojo 

raumens ilgio pokyčiai ir pertempimas, dėl ko kyla diskomforto jausmas ar skausmas. Ţmonės, 

jaučiantys kaklo skausmus ir, kurių laikysena yra netaisyklinga, daţnai skundţiasi skausmais 

mentės keliamojo raumens projekcijoje, taip pat šio raumens prisitvirtinimo vietoje (viršutinis 

medialinis mentės kraštas) (4 pav.) (Pidcoe & Mayhew, 2003). 
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2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Tiriamieji 

Tyrime dalyvavo 112 sėdimą darbą dirbantys respondentai, iš jų atrinkta 80, kurie ne maţiau 

4 – 6 val. praleidţia darbe sėdėdami. Tyrime dalyvavo 46 moterys (58 proc.) ir 34 vyrai (42 proc.). 

tiriamųjų amţiaus pasiskirstymas matyti 5 pav. 

 

 

5 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių 

 

Dauguma tiriamųjų buvo su aukštuoju išsilavinimu, sukūrę šeimas, neturintys vaikų. Darbe 

tiriamieji sėdėdami praleisdavo daugiau nei 6 val. per dieną. 

 

2.2. Tyrimo metodai 

Sėdimą darbą dirbančių ţmonių apklausa 

Darbuotojų apklausa buvo vykdoma anketinės apklausos metodu, kuri yra parengta, 

remiantis šiais klausimynais:  

 galvos, kaklo ir veido skausmo klausimynu (angl. Head, Neck and Facial Pain 

Questionnaire; Messing, 2008), 

 Örebro kaulų – raumenų skausmo klausyminu (angl. Örebro Musculoskeletal Pain 

Screening Questionnaire – ÖMPQ; Linton and boersma, 2003), 

 Alternatyvios medicinos pradinių paciento skausmų klausimynu (angl. Alternative 

Medicine Integration Initial Patient Pain) 

 Kaklo negalios indekso klausimynu (angl. The Neck Disability Index; Vernon and 

Mior, 1991) ir 
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 Tarptautiniu fizinio aktyvumo (2009) klausimynu. 

Tiriamųjų buvo prašoma atsakyti į klausimus apie skausmus kaklo, galvos, viršutinės ir 

vidurinės nugaros dalies, rankos ar plaštakos srityje ir uţpildyti grafas apie skausmų daţnumą, jo 

pobūdį, trukmę ir stiprumą. Buvo prašoma įvertinti jaučiamų skausmų įtaką kasdienei veiklai 

(rūpinimuisi savimi, miegui, skaitymui, vairavimui ir kt.) ir paţymėti vartojamus medikamentus. 

Taip pat buvo klausiama apie fizinį aktyvumą ir jo pobūdį bei daţnumą. Bendros informacijos 

pobūdţio klausimai buvo apie darbo vietos patogumą, daromas pertraukas darbo metu, ţalingus 

įpročius ir patiriamą stresą.  

 

Pirštų ir plaštakos raumenų jėgos įvertinimas 

Abiejų rankų kiekvieno piršto jėga buvo matuojama, naudojant Hydraulic Pinch Gauge 

dinamometrą, o plaštakos jėga buvo matuojama rankiniu Baseline Smedley spring dinamometru. 

 

2.3. Tyrimo organizavimas 

Tyrimas buvo atliktas penkiose Kauno miesto įmonėse ir vienoje Kėdainių firmoje 2011 

metų spalio- lapkričio mėn. Tiriamųjų, jų darbo vietoje, buvo prašoma iš pradţių uţpildyti anketą, 

paskui jiems buvo matuojama pirštų ir plaštakos jėga. Tyrimo organizavimo schema pavaizduota 6 

paveiksle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Tyrimo organizavimo schema 

 

TIRIAMIEJI 

n = 112 

ATRANKOS KRITERIJAI: 

 Darbo metu sėdima ne maţiau 4 val. 

 Nors vienoje srityje jaučiamas skausmas 

 Uţpildyta anketa 

n = 80 

IŠTYRIMAS 

 Anketavimas 

 Plaštakos jėgos matavimas 

 Pirštų jėgos matavimas 

REZULTATŲ ANALIZĖ 

Atmesta 

n= 32 



 30 

Matematinė statistika 

 Tyrimo duomenys buvo apdorojami Microsoft Office Excel 2007. Buvo skaičiuojami 

rezultatų vidurkiai      ir standartiniai nuokrypiai (SD) nuo vidurkio. Lyginant duomenis 

tarpusavyje, apskaičiuotos procentinės jų išraiškos, o atskirų rodiklių tarpusavio ryšys vertintas 

koreliaciniu (r) metodu. Pasirinktas p<0,05 reikšmingumo lygmuo. Vertinant koreliacinių ryšių 

stiprumą, buvo skaičiuojamas stjūdento kriterijus (t), prieš tai apskaičiavus fisherio rodiklį (F) 

Rezultatų patikimumui vertinti buvo naudojama aprašomoji statistika ir neparametriniai kriterijai. 

 X
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3. TYRIMO REZULTATAI 

 

Tyrime dalyvavo 112, sėdimą darbą dirbantys asmenys. Atrinktos tik tos anketos, kuriose 

buvo nurodyta pirštų ir plaštakos jėga ir paţymėta, kad asmuo sėdimą darbą dirba ne maţiau kaip 4 

valandas per dieną ir jaučia skausmą nors vienoje vietoje. Kriterijus atitiko 80 respondentų.  

Iš tyrime dalyvavusių respondentų daugiau nei pusė buvo moterys (57 proc.), vyrų buvo 43 

proc. Daugiausia respondentų buvo, kurių amţius yra tarp 26 – 36metų, nors nagrinėjant tiriamųjų 

amţių lyties aspektu matyti, kad moterys reikšmingai vyresnės negu vyrai (p < 0,05) ţr. 7 paveikslą.  

 

 

7 pav. Amžius lyties aspektu 

 

Lyginant moterų ir vyrų šeimyninę padėtį, nustatyta, kad dauguma moterų ir vyrų buvo 

vedę. Taip pat panašus skaičius respondentų buvo nesukūrusių šeimos (nevedę 35 proc. vyrų; 

netekėjusios 37 proc. moterų), tik moterų tarpe daugiau nei du dešimtadaliai buvo našlės, vyrų tarpe 

našlių nebuvo. Vyrų ir moterų šeimyninė padėtis pavaizduota 8 paveiksle. 

 

8 pav. Vyrų ir moterų šeimyninė padėtis 
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Daugumos respondentų išsilavinimas buvo aukštasis (80 proc.) aukštesnįjį išsilavinimą 

turėjo vienas ketvirtadalis (18 proc.) respondentų, ir tik keletas respondentų (2 proc.) buvo su 

viduriniu išsilavinimu.  

Respondentai daugiausia darbe sėdėjo 6-8 val., taip teigė 52 proc. visų dalyvių. 8 val. ir 

daugiau sėdi net 33 proc. tiriamųjų. Ir tik 15 proc. darbe praleidţia sėdėdami (9 paveikslas). 

 

9 pav. Valandos praleidžiamos darbe sėdint 

Skausmų paplitimas 

Skausmus, nors vienoje kūno srityje, jautė visi dalyviai. Kaklo srityje skausmus jautė 73 

asmenys iš visų dalyvavusių, tai yra 91 proc. visų respondentų, iš jų 44 moterys ir 29 vyrai. Galvos 

skausmų pasiskirstymas neţymiai skiriasi: skausmus jautė 70 dalyvių, t.y. 86 proc. visų 

respondentų, iš jų 43 moterys ir 27 vyrai. Viršutinės nugaros dalies skausmus jautė 65 asmenys, t.y. 

81 proc. visų dalyvių, iš jų 39 moterys ir 26 vyrai. Vidurinės nugaros dalies skausmai 10 proc. 

maţesni uţ viršutinės nugaros dalies skausmus, t.y. iš visų dalyvių skausmus šioje srityje jautė 71 

proc. dalyvių, viso 57 asmenys (35 moterys ir 22 vyrai) iš 80. Rankos skausmus jautė 56 proc. visų 

dalyvių (ţr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. Skausmo pasiskirstymas pagal lytį 

Skausmo lokalizacija 
Vyrai Moterys Iš viso 

n = 34 proc. n= 46 proc. n=80 proc. 

Kaklas 29 85 44 96 73 91 

Galva 27 79 43 93 70 87 

Viršutinė nugaros dalis 26 76 39 85 65 81 

Vidurinė nugaros dalis 22 65 35 76 57 71 

Ranka/plaštaka 20 59  25 54  45 56  
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Kaip matyti iš lentelės duomenų, daţniausiai minimos skausmo vietos yra kaklas, galva ir 

viršutinė nugaros dalis.   

Be viršutinės ir vidurinės nugaros dalies, kaklo, galvos ir rankų skausmų, buvo minimi ir 

juosmeninės nugaros dalies skausmai (viso 9 respondentai: 4 moterys ir 5 vyrai), kelių skausmais 

skundėsi 3 moterys, kojų skausmais skundėsi 2 ţmonės (vyras ir moteris), po vieną atveją buvo 

minimas alkūnės skausmas ir kulno skausmas. 

 

 Skausmo daţnumas 

Iš 72, kaklo skausmus patyrusių respondentų, 54 proc. teigė, kad kaklą skauda retai, 40 proc. 

– kartais ir tik 6 proc. teigė, kad skauda daţnai. Galvos skausmų daţnumo pasiskirstymas tarp 

skausmą jautusių 70 respondentų: retai 44 proc.; kartais 36 proc.; daţnai 17 proc.; 3 proc. skausmus 

jautė kasdien. Viršutinės nugaros dalies skausmų daţnumas yra: retai 54 proc.; kartais 37 proc.; 

daţnai 8 proc.; kasdien 1 proc. Vidurinėje nugaros dalyje. tarp menčių skausmų daţnis buvo: retai 

60 proc.; kartais 35 proc.; daţnai 5 proc. Rankos skausmų daţnumo paplitimas yra: retai 64 proc.; 

kartais 29 proc.; daţnai 7 proc. (ţr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Skausmo dažnumas pagal lokalizaciją 

Skausmo 

lokalizacija 

Skausmo daţnumas proc. viso 

proc. Retai Kartais Daţnai Kasdien 

Kaklas 54 % 40 % 6 % 0% 100 

Galva 44 % 36 % 17 % 3 % 100 

Viršutinė nugaros 

dalis 54 % 37 % 8 % 1 %. 100 

Vidurinė nugaros 

dalis 60 % 35 % 5 % 0% 100 

Ranka/plaštaka 64 % 29 % 7 % 0% 100 

 

Iš gautų duomenų matyti, kad rečiausiai skauda plaštaką, o daţniausiai, ar net kasdien, yra 

jaučiamas galvos skausmas.   

 

Skausmo pobūdis  

Kakle daţniausiai buvo jaučiamas bukas skausmas, − taip teigė 87 proc. visų dalyvių. 

Aštrius kaklo skausmus jautė 10 proc. respondentų, o deginantis skausmas pasireiškė 3 proc. visų 

dalyvių. 

Galvos skausmas taip pat daţniausiai buvo bukas – 56 proc. ir aštrus – 36 proc. visų dalyvių. 

Duriančius galvos skausmus jautė 8 proc. respondentų. Viršutinėje nugaros dalyje 88 proc 
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respondentų jautė buką skausmą, 12 proc. – aštrų skausmą. Vidurinės nugaros dalies skausmo 

pobūdis taip pat buvo apibūdinamas kaip bukas – 81 proc. dalyvių,  aštrus – 19 proc. dalyvių. Nors 

plaštakos skausmai buvo rečiausi, jų pobūdis taip pat buvo bukas, – taip teigė 76 proc. dalyvių. 20 

proc. respondentų plaštakos skausmas buvo aštrus, o 4 proc. – skausmas buvo deginantis. Taigi, 

daţniausiai visose srityse skausmas buvo apibūdinamas kaip bukas ir aštrus.  

 

Skausmo stiprumas pagal skausmo skalę 

Daţniausiai ir vyrai, ir moterys jautė silpną skausmą. Vidutinį ir stiprų skausmą 

respondentai jautė galvos srityje. Vyrai stipresnį nei vidutinį skausmą jautė kaklo ir galvos srityje. 

(ţr. 4 ir 5 lenteles) 

 

4 lentelė. Skausmo stiprumo pasiskirstymas (%) moterų tarpe pagal lokalizaciją 

Skausmo lokalizacija 

Skausmo stiprumas 

1 – 3 4 – 5 6 – 8 9 – 10 

Silpnas Vidutinis Stiprus Labai stiprus 

Kaklas 77 % 21 % 2 % 0 % 

Galva 21 % 49 % 21% 9 % 

Viršutinė nugaros dalis 72 % 23 % 5 % 0 % 

Vidurinė nugaros dalis 60 % 34 % 6 % 0 % 

Ranka/plaštaka 76 % 24 % 0 % 0 % 

 

 

5 lentelė. Skausmo stiprumo pasiskirstymas (%) vyrų tarpe pagal lokalizaciją 

Skausmo lokalizacija 

Skausmo stiprumas 

1 – 3 4 – 5 6 – 8 9 – 10 

Silpnas Vidutinis Stiprus Labai stiprus 

Kaklas 89 % 11 % 0%  0% 

Galva 44 % 37 % 19 % 0% 

Viršutinė nugaros dalis 85 % 11 % 4 % 0% 

Vidurinė nugaros dalis 73 % 23 % 4 % 0% 

Ranka/plaštaka 80 % 10 % 10 % 0% 

 

5 lentelės rezultatai rodo, kad vyrai daţniausiai jautė silpnus skausmus, išskyrus galvos 

skausmą, kuris daţniausiai buvo vidutinio stiprumo.   
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Bendras skausmų trukmės pasiskirstymas pagal lokalizaciją 

Moterų apklausos rezultatai parodė, kad daţniausiai skausmas kakle tęsėsi valandomis (34 

proc.) ir minutėmis (30 proc.). Vyrų apklausos rezultatų duomenimis, skausmas kakle ilgiausiai 

tęsėsi minutėmis (43 proc.). Galvos skausmai vyrams ir moterims ilgiausiai  tęsėsi valandomis (70 

proc. vyrų ir 56 proc. moterų). 

Viršutinės nugaros dalies skausmus atitinkamai jautė: moterys – valandomis (41 proc.) ir 

minutėmis (31 proc.), vyrai – minutėmis (73 proc.). Vidurinės nugaros dalies skausmai moterims 

pasiskirstė taip: valandomis 34 proc., minutėmis 31 proc., dienomis 29 proc. Vyrai vidurinės 

nugaros dalies skausmus ilgiausiai jautė minutėmis – 68 proc. respondentų. Plaštakos skausmai 

moterims tęsdavosi minutėmis (36 proc.) ir valandomis ( 32 proc.), vyrams – daţniausiai tęsdavosi 

minutėmis (60 proc.). Šie duomenys pateikti 6 ir 7 lentelėse. 

 

6 lentelė. Skausmų trukmė moterims  

Skausmo lokalizacija 
Skausmo trukmė 

sek. min. val. dienos savaitės Iš viso 

Kaklas 11 % 30 % 34 % 23 % 2 % 100 % 

Galva 0 % 26 % 56 % 16 % 2 % 100 % 

Viršutinė nugaros dalis 8 % 31 % 38 % 18 % 5 % 100 % 

Vidurinė nugaros dalis 3 % 31 % 34 % 29 % 3 % 100 % 

Ranka/plaštaka 16 % 36 % 32 % 12 % 4 % 100 % 

 

 

7 lentelė. Skausmų trukmė vyrams  

Skausmo lokalizacija 
Skausmo trukmė 

sek. min. val. dienos savaitės Iš viso 

Kaklas 28 % 41 % 21 % 10 % 0 % 100 % 

Galva 8 % 22 % 70 % 0 % 0 % 100 % 

Viršutinė nugaros dalis 8 % 73 % 15 % 4 % 0 % 100 % 

Vidurinė nugaros dalis 9 % 68 % 14 % 9 % 0 % 100 % 

Ranka/plaštaka 15 % 60 % 20 % 5 % 0 % 100 % 
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8 lentelė. Kiti nusiskundimai, kurie buvo minimi, jų pasiskirstymas pagal lytį  

Nusiskundimas 
Moterys Vyrai viso 

n= 46 proc. n= 34 proc. n= 80 proc. 

Galvos svaigimas 14 30  3 9  17 21  

Migreniniai skausmai 16 35  3 9  19 24  

Mėšlungis 20 43  6 18  26 32  

Bendras organizmo nuovargis 30 65  14 41  44 55  

Padidintas stresas 20 43  10 29  30 37  

  

 Iš 8 lentelės matyti, kad daţniausiai minimas nusiskundimas tiek vyrų, tiek moterų grupėje, 

buvo bendras organizmo nuovargis, kurį paminėjo 55 proc. visų respondentų. Moterų tarpe, antras 

po bendro nuovargio, buvo nusiskundimas dėl mėšlungio (43proc). Vyrų tarpe pagrindinis 

nusiskundimas buvo dėl bendro organizmo nuovargio (41 proc.). Padidėjusį stresą patiria 43 proc. 

moterų ir 29 proc. vyrų; bendrai – 37 proc. visų respondentų. 

Didţioji dalis moterų paţymėjo, kad jų jaučiamus skausmus pablogina sėdėjimas (76 proc.), 

fizinė veikla, judėjimas (20 proc.), gulėjimas (4 proc.). Jaučiamus skausmus sumaţina tiek 

gulėjimas, tiek fizinė veikla.  

Vyrai, paţymėjo, kad jų skausmus labiausiai pablogina sėdėjimas (56 proc.), judėjimas (32 

proc.), gulėjimas (12 proc.). Skausmus sumaţina: gulėjimas (53 proc.), judėjimas (38 proc.), 

sėdėjimas (9 proc.).  

  

Skausmų įtaka rūpinimuisi savimi ir kasdienei veiklai  

Iš 46 dalyvavusių moterų, 40 dalyvių teigė, kad skausmai įtakos neturi, 6 teigė, kad gali 

savimi rūpintis, bet tai sukelia diskomforto jausmą skaudamoje vietoje. Skaitymas 15 dalyvių 

nesukelia jokių kliūčių, 30 – sukelia šiokį tokį diskomforto jausmą kakle, ir 1 dalyvė teigė, kad 

skaitymas sukelia vidutinio stiprumo skausmą kakle ir pečių juostoje. Dėmesio koncentracijai 30 

dalyvių skausmas neturi jokios įtakos, 14 – sukelia šiokių tokių nepatogumų, ir 2 dalyvėms sunkiai 

sekasi sukoncentruoti dėmesį. 31 moteriai miegas nesutrikęs, 11 – miegas šiek tiek sutrikęs, 4 – 

sutrikęs vidutiniškai. 12 dalyvių moterų automobilio nevairavo; likusioms 34 dalyvėms vairavimas 

nesukelia jokio kaklo skausmo, 9 dalyvėms vairavimas sukelia skausmus vairuojant automobilį, ir 1 

dalyvė negali vairuoti automobilio, kiek jai norėtųsi, dėl skausmo kakle. 35 dalyvės gali laisvai 

dalyvauti rekreacinėje veikloje, nejausdamos jokių skausmų. 10 dalyvių teigė, kad gali dalyvauti 

rekreacinėje veikloje, bet jaučia šiokius tokius skausmus. Viena dalyvė teigė, kad negali dalyvauti 

laisvalaikio veikloje dėl skausmų.   
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34 vyrai teigė galintys laisvai savimi pasirūpinti ir nejaučia jokių skausmų, 4 teigė, kad 

jiems tai sukelia diskomforto jausmą. Skaityti, nejaučiant jokio diskomforto, gali 30 dalyvių ir tik 4 

teigė jaučiantys šiokius tokius skausmus kakle. 30 dalyvių vyrų dėmesio koncentracijai skausmai 

neturi jokios įtakos, 4 dalyviams dėmesio koncentracija sukelia šiokius tokius nepatogumus. 23 

vyrams dalyviams miegas nesutrikęs, 9 miegas sutrikęs neţymiai, 3 dalyviams miegas sutrikęs 

vidutiniškai. Skausmas gebėjimui vairuoti automobilį 19 dalyvių neturėjo jokios įtakos, 12 dalyvių 

gali vairuoti, bet jaučia skausmus kakle, 3 dalyviai negali vairuoti dėl skausmo kakle. Laisvalaikio 

veikloje gali dalyvauti 23 dalyviai, neţymų skausmą, dalyvaudami rekreacinėje veikloje, jaučia 9 

dalyviai; 2 dalyviai negali dalyvauti laisvalaikio veikloje dėl jaučiamų skausmų.  

 

Darbo vietos patogumas 

Apklaustų moterų tarpe, atsakymai i klausimą dėl darbo vietos patogumo pasiskirsto taip: 

24, arba 52 proc. visų apklaustųjų moterų teigia, kad jų darbo vieta yra patogi, 21 moteris, arba 

atitinkamai 46 proc. atsakė, kad jų darbo vieta gana patogi, tačiau galima būtų šiek tiek pakoreguoti 

stalo/monitoriaus aukštį, ir tik viena moteris atsakė, kad darbo vieta yra visiškai nepatogi, kas 

sudaro 2 proc. apklaustųjų.  

Vyrų atsakymai į ta patį klausimą pasiskirsto taip: 24 mano, kad jų darbo vieta yra patogi, 

kas atitinka 70 proc. respondentų, 9 iš apklaustų vyrų norėtų patogesnės darbo vietos (keistų 

stalo/monitoriaus aukštį), tai atitinka 26 proc., ir kaip ir moterų tarpe, vienas nurodė, kad darbo 

vieta yra visiškai nepatogi, kas sudaro 3 proc.  

 

Fizinis aktyvumas pagal lytį  

Nurodţiusiųjų, jog savaitės bėgyje tenka dirbti labai intensyvų fizinį darbą (pvz. kelti 

sunkius daiktus, kasti ţemę sode, valyti sniegą), yra 44 ţmonės. Visų apklaustųjų tarpe tai sudaro 

55 proc.; 36 apklaustieji paţymėjo, jog intensyvaus fizinio darbo nėra dirbę. Intensyviai dirba 

daugiau vyrų, nei moterų, atitinkamai 67 proc. ir 46 proc. savo lyties grupėse. 

Moterų grupėje intensyvia fizine veikla uţsiėmė 24 dalyvės iš 46 dalyvavusių apklausoje, 

kas sudaro 52 proc., intensyvia fizine veikla neuţsiėmė 22 dalyvės (48 proc.). Iš Intensyvios fizinės 

veiklos rūšių, aerobika ir dviračio mynimas buvo minimi daţniausiai – po 5 dalyves, kas sudaro po 

21 proc. visų sportuojančių. Šokiai buvo minimi 3 kartus, kas sudaro 12 proc. sportuojančių moterų. 

Jogą, baseiną, sporto salę lanko po 2 dalyves, kas sudaro po 8 proc. sportuojančių. Po vieną dalyvę 

minėjo, kad uţsiėmė tokia fizine veikla: lanko sukimu, masaţu, pilates, stalo tenisu.  

29 vyrai teigė, kad uţsiima intensyvia fizine veikla, kas sudarė 85 proc. visų apklausoje 

dalyvavusių vyrų, atitinkamai, intensyvioje fizinėje veikloje nedalyvavo 5 dalyviai, kas sudaro 15 

proc. visų vyrų. Daţniausiai minima intensyvios fizinės veiklos rūšis buvo krepšinis (17 proc.) ir 
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uţsiėmimai sporto salėje (14 proc.); po 10 proc. dalyvių vyrų ţaidţia tinklinį, mina dviratį, 7 proc. 

dalyvių ţaidţia futbolą. Kitos minimos veiklos sritys: baseinas, bėgiojimas, karate, lauko tenisas, 

rytinė mankšta, stalo tenisas ir futbolas, šuns vedţiojimas, pramoginiai šokiai. (ţr. 9 lentelę). 

Buvo paminėti šie vidutinio intensyvumo darbai: namų ruošos darbai – langų valymas, 

lengvų daiktų nešiojimas, skalbimas, kambarių tvarkymas, valgio gaminimas. Laisvu po darbo 

laiku, savaitės bėgyje tokį krūvį patiria beveik visi respondentai; tik du, anketas pildę vyrai (2,5 

proc. iš visų apklaustų), nurodė, jog tokio krūvio nepatiria. 19 proc., arba 15 visų atsakiusiųjų, 

vidutinio intensyvumo darbus dirba kasdien, likę 63 apklausos dalyviai, tokius darbus atlieka nuo 1 

iki 4 kartų per savaitę. Apklausos duomenys rodo, jog daugiau vidutinio intensyvumo darbo atlieka 

moterys. 

 

9 lentelė. Fizinės veiklos rūšis ir pasiskirstymas pagal lytį 

Fizinės veiklos rūšis 

Moterys Vyrai 

Dalyvauja Nedalyvauja Dalyvauja Nedalyvauja 

n proc. n proc. n proc. n proc. 

Labai intensyvi fizinė veikla 21 46  25 54  23 68  11 32  

Intensyvi fizinė veikla 24 52  22 48  29 85  5 15  

Vidutiniškai intensyvus fizinis 

krūvis 
46 100 0 0 32 94  2 6  

 

Vaistų vartojimas  

Iš 46 apklausoje dalyvavusių moterų, vaistų nevartojo 18 dalyvių, tai sudaro 39 proc. visų 

moterų; 9 moterys vartojo skausmą malšinančius, t.y. 32 proc. iš visų vaistus vartojusių moterų. 

Širdies veiklą gerinančius vaistus vartojo 18 proc. moterų; nervų sistemą palaikantys vaistai ir 

antibiotikai sudarė po 14 proc. iš vaistus vartojusių moterų; po 7 proc. moterų vartojo kraują 

skystinančius vaistus, vitaminus ir skydliaukės veiklą reguliuojančius preparatus.  

Vyrų tarpe, skausmą malšinančius vaistus vartojo 35 proc. visų vyrų. 20 vyrų vartojo 

vitaminus ir rūgštingumą maţinančius vaistus; po 15 – vartojo antibiotikus ir širdies veiklą 

gerinančius medikamentus; 5 vyrai vartojo kraują skystinančius vaistus.  

 

Pirštų ir plaštakos jėgos matavimo rezultatai 

Vyrų dominuojančios rankos pirštų jėga nuo maţiausios iki didţiausios reikšmės pasiskirstė 

atitinkamai: nykštys nuo 8 iki 16 kg; smilius 3,5 – 10 kg; didysis pirštas 3,5 – 9,7 kg; bevardis 2,5 – 

7,7 kg; maţylis 1,5 – 4,5 kg;.  
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Vyrų nedominuojančios rankos pirštų jėga buvo: nykščio nuo 7,5 iki 15 kg.; smiliaus jėga 

nuo 3 iki 8,9 kg.; didţiojo piršto jėga buvo nuo 3 iki 9,2 kg.; bevardţio nuo 1,9 iki 6,8 kg.; maţylio 

jėga nuo 1 iki 4 kg. Plaštakos jėga svyravo nuo 38 iki 62 kg. Vyrų dominuojančios ir 

nedominuojančios rankos pirštų jėgos vidurkiai pateikti 10 paveiksle. 

 

 

10 pav. Vyrų pirštų jėgos vidurkiai 

 

Moterų  dominuojančios rankos pirštų jėga nuo maţiausios reikšmės iki didţiausios buvo: 

nykščio nuo 4 iki 10,7 kg.; smiliaus 2,5 – 8 kg; didţiojo piršto 3 – 6,8 kg; bevardţio 2 – 5,3 kg; 

maţylio 1,3 – 4 kg. 

Moterų nedominuojančios rankos pirštų jėga nuo maţiausios iki didţiausios reikšmės pasiskirstė: 

nykščio nuo 3,5 iki 9,5 kg.; smilaus nuo 2 iki 7,5 kg.; didţiojo piršto nuo 2,5 iki 6 kg.; bevardţio 

piršto nuo 1,8 iki 5 kg.; maţylio piršto jėga buvo nuo 1 iki 3,8 kg. Moterų dominuojančios ir 

nedominuojančios rankos pirštų jėgos vidurkiai 11 paveiksle. 
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11 pav. Moterų pirštų jėgos vidurkiai 

 

Vyru visos plaštakos jėgos rezultatai gauti tokie: dominuojančios plaštakos nuo 42 kg. iki 70 

kg., nedominuojančios plaštakos nuo 38 kg. iki 62 kg. Vyrų plaštakų jėgos vidurkiai pavaizduoti 12 

paveiksle. 

 

12 pav. Vyrų plaštakos jėgos vidurkiai 

 

Moterų dominuojančios rankos plaštakos jėga buvo nuo 18 iki 40 kg. nedominuojančios 

rankos plaštakos jėga buvo 16 iki 38 kg. jėgos. Moterų plaštakų jėgos vidurkiai pavaizduoti 13 

paveiksle. 
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13 pav. Moterų plaštakos jėgos vidurkiai. 

 

 

Koreliaciniai ryšiai tarp vertintų rodiklių 

Kaip ir buvo galima tikėtis, skausmai tarpusavyje buvo susiję, ypatingai stiprūs koreliaciniai 

ryšiai nustatyti tarp skausmo pobūdţio ir jo trukmės (r = 0,63), skausmo stiprumo ir skaudamos 

srities (r = 0,86). Pagrindinis dėmesys tyrime buvo skiriamas skausmų ir jėgos, taip pat skausmų su 

fiziniu aktyvumu sąsajoms nustatyti.  

Nustatyta silpna teigiama priklausomybė (r = 0,3; p < 0,05) tarp kaklo ir pirštų bei plaštakos 

jėgos, didėjant jėgai skausmai maţėja. Teigiama silpna koreliacija sieja ir galvos skausmus su 

smiliaus jėga (r = 0,2; p = 0,05). Viršutinės nugaros dalies sąsaja su bevardţiu ir plaštakos jėga 

rodo, kad ryšys yra silpnas (r = 0,23), bet patikimas p < 0,05. Vidurinės nugaros dalies skausmai 

silpnai siejasi (r = 0,2) su maţylio piršto jėga, bet ryšys taip pat yra patikimas p = 0,05. Skausmo ir 

jėgos ryšiai pavaizduoti 10 lentelėje. 

 

10 lentelė. Skausmo ir jėgos koreliaciniai ryšiai.  

 

Skausmo lokalizacija 
Nykščio 

jėga 

Smiliaus 

jėga 

Didţiojo p. 

jėga 

Bevardţio 

jėga 

Maţylio 

jėga 

Plaštakos 

jėga 

Kaklo skausmas  0,20 * 0,29* 0,07 0,18 0,35* 0,34* 

Galvos skausmas 0,08 0,20* -0,03 -0,02 -0,04 0,08 

Viršutinės nugaros d. skausmas 0,13 0,05 0,10 0,25* 0,15 0,22* 

Vidurinės nugaros d. skausmas 0,10 0,11 -0,07 0,07 0,20* 0,17 

Rankos/plaštakos skausmas -0,13 -0,04 -0,20* -0,06 0,01 0,04 

* p < 0,05 
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Skausmo sąsaja su fiziniu aktyvumu nustatyta tik tarp vidutiniškai intensyvios fizinės 

veiklos, ryšys yra silpnas, bet patikimas p = 0,05. Atvirkštinė koreliacija rodo, kad maţėjant dienų 

skaičiui per savaitę atliekant vidutiniškai intensyvius krūvius – skausmai didėjo. Intensyvią fizinę 

veiklą su jėga sieja tiesioginiai, silpni koreliaciniai ryšiai, kurie yra patikimi p < 0,05. Fizinio 

aktyvumo ir jėgos ryšiai pavaizduoti 11 lentelėje. 

 

11 lentelė. Fizinio aktyvumo ir skausmo koreliaciniai ryšiai  

 

Skausmo lokalizacija 
Vykimas į 

darbą 

Labai 

intensyvus 

fizinis 

darbas 

Intensyvi 

fizinė veikla 

Vidutiniškai 

intensyvus 

fizinis 

krūvis 

Kaklo skausmas  0,07 0,10 0,21* -0,04 

Galvos skausmas -0,12 0,11 -0,19 -0,24* 

Viršutinės nugaros dalies 

skausmas -0,05 -0,11 -0,06 -0,09 

Vidurinės nugaros dalies. 

skausmas -0,04 0,00 0,20* -0,06 

Rankos/plaštakos skausmas 0,09 -0,02 0,06 -0,20* 

* p < 0,05 

 

Nustatyta koreliacija tarp pirštų ir plaštakos jėgos ir lyties, t.y. vyriška lytis siejosi su 

didesne pirštų (r= 0, 54) ir plaštakos jėga (r = 0,92, p < 0,05) 

Stipri teigiama koreliacija nustatyta tarp amţiaus ir metų praleistų darbe (r = 0,84); 

Nustatytas ryšys tarp vidutiniškai intensyvios fizinės veiklos ir amţiaus, – silpnas ryšys (r = 

– 0,24, p < 0,05 ).  

Koreliacija nustatyta tarp išsilavinimo ir pirštų (didţiojo (r = 0,26); maţylio (r = 0,23) ir 

nykščio (r = 0,29) bei plaštakos jėgos (r = 0,24), nors ryšys silpnas. Išsilavinimas taip pat turėjo 

koreliacinių ryšių su metais praleistais darbe (r = – 0,32) ir labai intensyviu fiziniu darbu (r = 0,22). 

 Daugiau skausmų ar fizinio aktyvumo sąsajų su kitais tirtais rodikliais nenustatyta.  
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4. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Tyrime siekta atskleisti, kaip sėdimas darbas siejasi su skausmais ir jų atsiradimu, trukme ir 

stiprumu. Taip pat siekta išsiaiškinti koks ryšys yra tarp skausmų ir fizinio aktyvumo bei pirštų, ir 

plaštakos jėgos. 

Tyrime dalyvavo 80 respondentų, 46 moterys ir 34 vyrai. Nors vidutinis dalyvių amţius yra 

26 – 36 metai, bet iš amţiaus pasiskirstymo pagal lytį matyti, kad moterys yra reikšmingai vyresnės 

nei vyrai. Beveik visi tyrime dalyvavę vyrai turėjo aukštąjį išsilavinimą (94 proc.), tik maţa dalis su 

aukštesniuoju išsilavinimu. Didesnė dalis moterų taip pat buvo su aukštuoju išsilavinimu (70 proc. 

moterų), tačiau ţymiai didesnė dalis, lyginant su vyrais, turėjo aukštesnįjį išsilavinimą (26 proc.) ir 

4 proc. moterų turėjo vidurinį išsilavinimą. E. Lombardi, (2002) teigia, kad vyresnio amţiaus 

ţmonės, o ypač moterys, turi ţemesnio lygio išsilavinimą, lyginant su vyrais.  

Sėdimą darbą dirbantiems ţmonėms ypač būdingi yra kaklo ir nugaros skausmai, o 

labiausiai paplitęs yra viršutinės nugaros dalies skausmas, nes ilgas sėdimas darbas, skaitymas, 

mokymasis ir darbas kompiuteriu turi didţiausią įtaką šių skausmų atsiradimui (Hoogendoorn, 

2000).  

Tyrimo rezultatai parodė, kad nebuvo nė vieno respondento, kuris nejaustų skausmo, nors 

vienoje kūno vietoje. Vadinasi, skausmas yra daţnai sutinkamas mūsų kasdienybėje. Neseniai 

atlikta tyrimų ataskaita rodo, kad daugiau nei 1,5 milijardo ţmonių visame pasaulyje kenčia nuo 

lėtinio skausmo ir, kad maţdaug 3 – 4,5 proc. pasaulio gyventojų kenčia nuo neuropatinio skausmo, 

ir skausmų daugėja su amţiumi (Harden, 2011).  

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad kaklo, galvos, viršutinės nugaros dalies skausmais skundėsi 

daugiau moterų, nei vyrų. Taip pat moterys jaučiamų skausmų stiprumą įvertino didesniais balais 

nei vyrai.  

Daţniausiai buvo minimas kaklo, galvos ir viršutinės nugaros dalies skausmas, vadinasi, 

daţniausiai skausmas buvo jaučiamas ne vienoje vietoje, bet keliose vietose vienu metu. 

Įsitempusio kaklo sindromas yra nuolatinis nuovargio ir sustingimo jausmas kakle, lydimas 

skausmo, kartais ir galvos skausmų. Pagrindinis simptomas yra įsitempę kaklo raumenys judesių ir 

poilsio metu bei skausmingi čiuopimui taškai. Šiuo sindromu daţniau skundţiasi moterys nei vyrai 

( Waersted et al., 2010 ). 

Atliekant tyrimą nustatyta vidutiniškai stipri skirtingų vietų skausmų tarpusavio koreliacija 

(r = 0,4; p < 0,05). Iš gautų rezultatų matyti, kad skausmas daţniausiai buvo jaučiamas keliose 

vietose. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad ţmonės daţnai skundţiasi skausmais keliose kūno 

vietose. Skausmas įvairiose kūno vietose yra daţniau minimas, nei vienos vietos skausmas. 

(Miranda, 2009). 

http://oem.bmj.com/search?author1=Helena+Miranda&sortspec=date&submit=Submit


 44 

Iš gautų rezultatų matyti, kad viršutinės nugaros dalies ir kaklo skausmų daţnis pasiskirstęs 

nevienodai. Daţniausiai buvo skundţiamasi galvos skausmais, kasdien galvos skausmais skundėsi 

tik nedidelė tiriamųjų grupė. Kaklo skausmai buvo jaučiami kartais. Galvos skausmai daugumos 

tiriamųjų buvo nurodomi kaip buki ar aštrūs, vidutinio stiprumo, moterų tarpe, ar silpni, vyrų tarpe. 

Daugiausia trunkantys valandomis. 

Kaklo skausmus nurodė daugiausia apklaustųjų, bet iš skausmo daţnumo pasiskirstymo jie 

buvo jaučiami tik kartais. Kaklo skausmų stiprumas buvo vertinamas tiek moterų tiek vyrų 

vienodai, kad kaklo skausmas yra silpnas, vidutinio stiprumo kaklo skausmus jautė kiek maţiau nei 

pusė tiriamųjų, ir tik 2 proc. moterų teigė, kad jų kaklo skausmai yra stiprūs. Moterų tarpe kaklo 

skausmai truko valandomis, o vyrų tarpe minutėmis. Daţniausi nusiskundimai, susiję su kaklo 

sritimi yra diskomforto jausmas, bukas ar geliantis skausmas (Rehn, 2004). 

Viršutinės nugaros dalies skausmais skundėsi daugiau nei 80 proc. tiriamųjų. Skausmas šioje 

srityje buvo jaučiamas retai, silpnas, daţniausiai trunkantis minutėmis, taip teigė didţioji dalis vyrų 

ar valandomis, moterų tarpe. 

Vidurinėje nugaros dalyje ar tarp menčių skausmus jautė 71 proc. visų apklausoje 

dalyvavusių tiriamųjų. Tai buvo vienas iš rečiausiai jaučiamų skausmų, šioje srityje skausmus jautė 

kiek daugiau nei 30 proc. respondentų. Kai jaučiamas šis skausmas jis apibūdinamas daugumos 

dalyvių kaip bukas ar aštrus. Vidurinės nugaros dalies skausmas daţniausiai būna silpnas ar 

vidutinio stiprumo, ir  tiriamųjų teigimu, trunkantis valandomis ar minutėmis.  

Raumenų tonuso pokyčiai sukuria raumenų disbalansą, kuris gali sąlygoti raumenų silpnumą, esant 

viršutiniam kryţminiam raumenų disbalanso sindromui silpni daţniausiai būna vidurinė ir apatinė 

trapecinio raumens dalys, priekinis dantytasis ir rombiniai raumenys, kurių silpnumas gali sąlygoti 

skausmų atsiradimą šioje srityje (Page & Frank, 2011; Dalton, 2002). 

Plaštakos skausmai buvo jaučiami rečiausiai iš visų skausmų, jie būdavo buko pobūdţio, 

silpni, trunkantys daugiausia minutėmis.  

Nagrinėjant moterų ir vyrų plaštakos ir pirštų jėgos rezultatus matyti, kad vyrų jėga 

reikšmingai (p < 0,05) skiriasi nuo moterų. Tai yra natūralu, nes moterys yra fiziškai silpnesnės nei 

vyrai. 

Lyginant tiek moterų ar vyrų dominuojančios rankos su nedominuojančia pirštų ar plaštakos 

jėga reikšmingų skirtumų nenustatyta. Lyginant vyrų su moterų dominuojančios ir 

nedominuojančios plaštakos bei pirštų jėgą matyti, kad vyrų ranka yra stipresnė, nei moterų, ir 

skirtumas tarp jėgos lyties aspektu reikšmingas (p < 0,05).  

Tarp vidutiniškai intensyvios fizinės veiklos ir skausmų nustatyti neigiami, silpni ryšiai. Tai 

reiškia, kad nesant skausmui, didėja vidutiniškai intensyvios veiklos dienų skaičius per savaitę. 
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Tarp skausmų ir pirštų bei plaštakos jėgos nustatyti taip pat silpni ryšiai, tačiau jie paaiškina 

tai, kad smiliaus, bevardţio ir maţylio pirštų bei plaštakos jėga maţėja, kai jaučiami kaklo ar galvos 

skausmai.  

Nors tarp išsilavinimo ir pirštų bei plaštakos jėgos susidarė silpni koreliaciniai ryšiai (r = 

0,22 – 0,29), galima teigti, kad kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo didesnė plaštakos ir pirštų jėga.  

Jėgos ir fizinio aktyvumo koreliaciniai ryšiai buvo silpni, bet galima teigti, kad skausmas 

turi įtakos fiziniam aktyvumui. Teigiamas koreliacinis ryšys, nustatytas tarp vidutiniškai 

intensyvios fizinės veiklos ir galvos skausmo bei rankos/plaštakos skausmų. Didėjant skausmams 

fizinis aktyvumas maţėja. 

Fizinės veiklos sumaţėjimas gali sumaţinti individo gebėjimą atlikti dėmesio koncentracijos 

reikalaujančias uţduotis, kas reikalauja intensyvesnių pastangų per tokį patį laiko tarpą. Nustatyta, 

kad fiziškai sunkus darbas pagyvenusiems darbuotojams nepalaiko ir nepagerina jų fizinio 

pajėgumo (Mackey et al.,2007).  

Fizinės veiklos trūkumas didina daugelio lėtinių ligų atsiradimo riziką (Chakravarthy et al., 

2002). 

Nustatyta vidutinio stiprumo koreliacija tarp amţiaus ir šeimyninės padėties. Jauni 

ţmonės18 – 25 metų daţniausiai dar būna nevedę ar netekėjusios. Didėjant amţiui, kinta ir 

šeimyninė padėtis, 26 – 36 metų amţiaus ţmonės jau būna sukūrę šeimas. Tiesioginė amţiaus ir 

metų, praleistų darbe koreliacija reiškia, kad kuo vyresnis ţmogus, tuo daugiau metų dirba darbe. 

Tai gali paaiškina kodėl moterys skundėsi skausmais daugiau nei vyrai, nes jos buvo vyresnės, tad 

tikėtina ir sėdimą darbą dirbo ilgiau. Viena iš skausmų prieţasčių yra sėdimas gyvenimo būdas, 

susijęs su ilgalaikiu kompiuterio naudojimu kasdienėje veikloje (Lisiński et al., 2005).  

 Kasdieniai ar laisvalaikio veiklai skausmai didelės įtakos neturėjo. Stresas su viršutinės 

nugaros dalies, ar kaklo skausmu buvo siejamas tik labai silpnais ryšiais (r = 0,17), nors literatūroje 

teigiama, kad stresas ar psichikos poilsio stoka yra svarbus rizikos veiksnys raumenų skausmo 

atsiradimui (Forsman, 2010). 

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galime teigti, kad tyrimo hipotezė pasitvirtino tik iš dalies, 

nes kaklo ir viršutinės nugaros dalies skausmų sąsaja su plaštskos ir pirštų rsumenų jėga bei fiziniu 

aktyvumu siejosi tik silpnais koreliaciniais ryšiais.  

 

 

 

 

 

 



 46 

IŠVADOS 

 

1. Didţioji dauguma tiriamųjų skundėsi kaklo ir viršutinės nugaros dalies skausmais, moterys  

reikšmingai daţniau nei vyrai. 

2. Daugumoje apklausoje dalyvavusių respondentų buvo fiziškai aktyvus, fiziškai aktyvesni 

nereikšmingai buvo vyrai, jiems teko daugiau dirbti labai intensyvų ar intensyvų fizišką darbą nei 

moterims. 

3. Moterų plaštakos ir pirštų raumenų jėga buvo reikšmingai maţesnė nei vyrų.  

4. Tiriamųjų, kurių fizinis aktyvumas buvo didesnis pirštų ir plaštakos jėga buvo didesnė, o kaklo ir 

viuršutinės nugaros dalies skausmas buvo maţesnis.  
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Anketa 
 

Ši anketa yra sudaryta siekiant išsiaiškinti, kaip jūsų jaučiami skausmai įtakoja kasdienę veiklą, 

darbą ir laisvalaikį, taip pat kokią įtaką daro fizinis aktyvumas patiriamiems skausmams.   

Prašome pasirinkti ir paţymėti tiksliausiai jūsų būklę apibūdinantį variantą. Anketa yra anoniminė ir 

šios anketos duomenys bus skelbiami tik apibendrinti.  

 

Jūs esate:    Vyras             Moteris               Jūsų amţius:  1.    18-25 metai     2.    26- 36 metai    

                                  3.    37- 46 metai    4.    47- 66 metai 

Šeimyninė padėtis: 1. Nevedęs/ Netekėjusi;             2. Susituokęs/ Susituokusi;  

          3. Našlys (-ė);                            4. Išsiskyręs (- usi) 

Ar turite vaikų?      1. Taip                      įrašyti vaikų skaičių               2.  Ne    

Jūsų išsilavinimas:  1. Vidurinis              2.  Aukštesnysis             3. Aukštasis  

 

* Skausmo skalės paaiškinimas: 0- skausmo nėra; 1-2-3 skausmas silpnas; 4-5 skausmas vidutinis; 6-7-8 

skausmas stiprus; 9-10 nepakeliamas skausmas (nuo tokio skausmo pykina, yra prarandama sąmonė ir 

pan.)  

 

Ar pastaruoju metu jus kamuoja dar kiti nusiskundimai?  
Galvos sukimasis, svaigimas:       Taip            Ne             

Migreniniai galvos skausmai        Taip            Ne             

 Raumenų traukuliai (mėšlungis)  Taip            Ne             

 Bendras organizmo nuovargis:    Taip            Ne                     

Skausmo/ 

diskomforto 

vieta 

Kaip daţnai 

jaučiate skausmą 

 

Skausmo apibūdinimas 

Skausmo stiprumas 

pagal skalę * 

 

Skausmas trunka 

 

Kaklas 

 

Neskauda  

Retai        

Kartais  

Daţnai      

Kasdien  

 

Bukas maudţiantis  

Aštrus / duriantis 

Deginantis/ badantis 

 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

Sekundėmis  

Minutėmis  

Valandomis 

Dienomis  

Savaitėmis 

 

Galva 

 

 

Neskauda  

Retai        

Kartais  

Daţnai      

Kasdien 

 

Bukas maudţiantis  

Aštrus / duriantis 

Deginantis/ badantis 

 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

Sekundėmis  

Minutėmis  

Valandomis 

Dienomis  

Savaitėmis 

 

Viršutinė 

nugaros dalis/ 

pečiai 

Neskauda  

Retai        

Kartais  

Daţnai      

Kasdien 

 

Bukas maudţiantis  

Aštrus / duriantis 

Deginantis/ badantis 

 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

Sekundėmis  

Minutėmis  

Valandomis 

Dienomis  

Savaitėmis 

 

Vidurinė 

nugaros dalis/ 

tarp menčių 

Neskauda  

Retai        

Kartais  

Daţnai      

Kasdien 

 

Bukas maudţiantis  

Aštrus / duriantis 

Deginantis/ badantis 

 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

Sekundėmis  

Minutėmis  

Valandomis 

Dienomis  

Savaitėmis 

 

Ranka / 

plaštaka 

 

Neskauda  

Retai        

Kartais  

Daţnai      

Kasdien 

 

Bukas maudţiantis  

Aštrus / duriantis 

Deginantis/ badantis 

 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

Sekundėmis  

Minutėmis  

Valandomis 

Dienomis  

Savaitėmis 

 

Kita  (įrašyti) 

 

................. 

Neskauda  

Retai        

Kartais  

Daţnai      

Kasdien 

 

Bukas maudţiantis  

Aštrus / duriantis 

Deginantis/ badantis 

 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
 

Sekundėmis  

Minutėmis  

Valandomis 

Dienomis  

Savaitėmis 
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Jūsų jaučiamus skausmus ar diskomfortą pablogina:  

Sėdėjimas                 Gulėjimas                   Fizinė veikla/ judėjimas    

 

Jūsų jaučiamus skausmą ar diskomfortą sumaţina:  

Sėdėjimas                Gulėjimas                   Fizinė veikla/ judėjimas    

 

Kita svarbi informacija susijusi su Jūsų skausmu 

 

Ar šiuo metu patiriate padidintą stresą?      Taip            Ne   

 

Ar rūkote?  Taip            Surūkomas cigarečių kiekis per dieną (įrašykite) ......... ;    Ne   

 

Ar geriate kavą?  Taip              Kiek puodelių per dieną (įrašykite) ......... ;              Ne     

 

Rūpinimasis savimi ( nusiprausimas, apsirengimas, susišukavimas ir kt. ). Įvertinkite visus jaučiamus 

skausmus ar diskomforto jausmą. Tinkamiausią variantą apibraukite. 

 

1. Galiu savimi pasirūpinti nejaučiant skausmo. 

2. Galiu savimi pasirūpinti, bet tai sukelia nedidelį skausmą, diskomforto jausmą. 

3. Savimi rūpinimasis kelia skausmus ir diskomfortą, todėl tai darau lėtai ir atsargiai. 

4. Man reikalinga pagalba kai rūpinuosi savimi. 

 

Skaitymas. Tinkamiausią variantą apibraukite. 

 

1. Galiu skaityti kiek noriu, tai nesukelia jokių skausmų kakle, pečių juostoje. 

2. Galiu skaityti kiek noriu, bet tai sukelia šiokį tokį skausmą kakle, pečių juostoje. 

3. Galiu skaityti, bet tai sukelia  vidutinį skausmą kakle, pečių juostoje. 

4. Negaliu skaityti kiek noriu, nes tai sukelia skausmus kakle , pečių juostoje. 

 

Dėmesio koncentracija. Tinkamiausią variantą apibraukite. 

 

1. Galiu normaliai sukaupti dėmesį be jokių pastangų, skausmas tam įtakos neturi. 

2. Galiu sukaupti dėmesį, bet tai sukelia šiokių tokių nepatogumų. 

3. Man sunkiai sekasi sukoncentruoti dėmesį, nes skausmas labai įtakoja dėmesio koncentraciją. 

 

Miegas ir jo kokybė. Tinkamiausią variantą apibraukite. 

 

1. Miegas nesutrikęs 

2. Miegas šiek tiek sutrikęs (maţiau nei 1 val. nemigos) 

3. Miegas sutrikęs vidutiniškai (1-2 val. nemigos) 

4. Miegas sutrikęs  ( 3-5 val. nemigos) 

5. Nemiga  (5-7 val.) 

 

Gebėjimas vairuoti automobilį. Tinkamiausią variantą apibraukite. 

 

1. Galite vairuoti automobilį nejaučiant jokio kaklo skausmo 

2. Galite vairuoti automobilį kiek norite, bet jaučiate skausmą kakle 

3. Negali vairuoti automobilio kiek norite, nes jaučiate skausmą kakle 

4. Negalite vairuoti automobilio dėl skausmų kakle.  

 

Laisvalaikis. Tinkamiausią variantą apibraukite. 

 

1. Galite dalyvauti visoje rekreacinėje veikloje 

2. Galite dalyvauti rekreacinėje/ laisvalaikio veikoje, bet jaučiate neţymų skausmą  

3. Negalite dalyvauti beveik visoje laisvalaikio veikloje, nes jaučiate skausmą 

4. Negalite dalyvauti laisvalaikio veikloje dėl skausmo 
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Per pastaruosius 6 mėn. vartoti  ar šiuo metu vartojami medikamentai :  

Nevartoju                  Kraują skystinantys                    Nervų sistemą palaikantys  

Antibiotikai              Širdies veiklą gerinantys preparatai             Skausmą malšinantys  

Miegą gerinantys preparatai                       Kita (įrašykite)    .................................................................. 

 

Kiek valandų  Darbe per dieną  praleidţiate sėdėdami? 
1.   3-4 val.      2.   4-6 val.      3.   6-8 val.       4.   8 val.  ir daugiau 

 

Kiek  metų dirbate sėdimą darbą ? Tinkamiausią variantą apibraukite. 

1. 1-3 metai  

2. 3-7 metai 

3. 7-10 metai 

4. 10 metų ir daugiau  

 

Ar jums patogi jūsų darbo vieta? Tinkamiausią variantą apibraukite. 

1. Taip, patogi 

2. Patogi, bet galėtų būti stalas aukščiau/ ţemiau, monitorius aukščiau / ţemiau ir pan. 

3. Ne, visai nepatogi 

 

Kiek vidutiniškai pertraukėlių darbo metu turite, kurios trunka ne trumpiau 10 min. (įskaitant pietų 

pertrauką, kavos pertraukėles ir rūkymą) ? Tinkamiausią variantą apibraukite.  

1.  8 pertraukėlės  

2.  4-5 pertraukėlės 

3.  3 pertraukėlės 

4.  2 pertraukos 

5.  tik 1 pertrauka (pvz. pietų pertrauka) 

6.  .......................................... (įrašykite) 

 

Jūs į darbo vietą per paskutinius 6  mėn. daţniausiai vykstate: 

1. Automobiliu 

2. Viešuoju transportu 

3. Dviračiu ar kita ne motorine transporto priemone 

4. Pėsčiomis 

 

Kiek dienų per savaitę dirbate labai intensyvų fizinį dirbą, pvz. kelti sunkius daiktus, kapoti malkas, 

valyti sniegą, kasti ţemę sode ar kieme? Prisiminkite tik tą fizinę veiklą, kuria uţsiėmėte ne maţiau kaip 10 

minučių be pertraukos. 

1.       _____ dienas per savaitę 

2.     Neteko labai intensyviai fiziškai dirbti  

 

Kiek kartų per savaitę uţsiimate intensyvia fizine veikla, taip kad suprakaituotumėte (pvz. lankote 

aerobiką, plaukiojate baseine, bėgiojate, vaţiuojate dviračiu ar ţaidţiate sportinius ţaidimus - krepšinį, 

tinklinį, futbolą ir kt. ) ?  (įrašykite) 

 

Uţsiimu  fizinė veikla ................................................ ,           ........................ kartus (- ą) per savaitę. 

 

Kiek dienų per savaitę dirbate vidutiniškai intensyvų fizinį krūvį bute, kieme ar sode (pvz. nešioti 

lengvus daiktus, valyti langus, grėbti lapus, šluoti plauti grindis, siurbti, valyti vonios kambarį ir pan.) 

1.   Kasdien / 7 dienas per savaitę 

2.   3-4 dienas per savaitę 

3.   2 dienas per savaitę 

4.   1 kartą per savaitę ir maţiau 

5.   Neuţsiimu jokia vidutinio sunkumo fizine veikla 

 
Ši anketa paruošta remiantis Michael Messing  Head, Neck and Facial Pain Questionnaire, TMJ practice management associates, 2008 form 401A.  

Linton SJ, Boersma K. Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ÖMPQ):  Early identification of patients at risk of developing a persistent back problem. 

Clin J Pain. 2003 Mar-Apr;19 (2):80-6. Alternative Medicine Integration Initial Patient Pain Questionnaire. 

 Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas, 2009. 

Vernon H, Mior S. The Neck Disability Index questionnaire: A study of reliability and validity. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1991; 14:409-415. 


