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Аннотация
Изучены факторы риска ско-

лиотической осанки у 140 школь-
ников, в том числе, 91 – младшего 
школьного возраста, 89 – подрост-
ков.

Установлено, что сколиотиче-
ская осанка формируется под вли-
янием  комплекса факторов риска, 
оказывающих неблагоприятное 
влияние на клиническую симпто-
матику и требующее ранней про-
филактики нарушений осанки, как 
одной из составляющих комплекс-
ного подхода к реабилитации 
детей с функциональными рас-
стройствами костно-мышечной 
системы.

Среди клинических детер-
минант сколиотической осанки 
у младших школьников доми-
нируют синдромы вегетативной 
дисфункции, абдоминальный и 
суставной, у подростков – абдо-
минальный и синдром вегетатив-
ной дисфункции. Профилактика 
нарушений осанки у школьников 
требует учета не только традици-
онных  факторов риска, связанных 
с учебным процессом, но и со-
циально-гигиенические условия 
проживания детей, полноценного 
их питания, также факторы анте-
натального и постнатального пе-
риодов.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. За статистичними по-
казниками, порушення постави, 
які є  найбільш раннім проявом 
дегенеративно-дистрофічних за-
хворювань хребта,  залишаються 
найбільш поширеними функці-
ональними розладами кістково-
м’язової системи (КМС) у школя-
рів, які  складають  від 33,4% до 
80% дитячої популяції  [3, 7, 6, 9, 
13].

Дослідження Криворучко М.Е., 
Параничевої Т.М. свідчать, що у 
школярів порушення постави зу-
стрічаються у 3-6 рази частіше, ніж 
сколіози,  а поширеність їх зростає 
з 1 класу до переходу до предмет-
ного навчання в 5-6 разів  [5, 8].  За 
даними окремих дослідників пер-
ший достовірний приріст частоти 
порушень постави припадає на мо-
лодший шкільний вік, другий – на 
середній шкільний вік [4, 7].

Тривале існування і неусунен-
ня причин функціональних  де-
формацій хребта призводять до 
розвитку незворотних його змін 
з набуттям деформацій структур-
ного характеру, які в подальшому 
відбиваються на діяльності май-
же всіх функціональних систем 
[9, 13].  

Сколіотична деформація хреб-
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та є вогнищем патологічної про-
приоцептивної імпульсації, не-
гативно позначається на всьому 
організмі дітей, в тому числі, на  
моторних, регуляторних функціях 
тощо. Порушення постави у дітей 
впливають на процеси росту і рі-
вень фізичного розвитку  зі змен-
шенням фізіологічних резервів 
майже всіх систем організму [7]. 

Недостатня увага до цієї про-
блеми та несвоєчасна корекція 
функціональних порушень хреб-
та в дитячому віці сприяють фор-
муванню захворювань не тільки 
КМС, а й інших  органів і систем, 
що є причиною зниження або 
втрати працездатності в зрілому 
віці [6, 12].

Своєчасно нескориговані по-
рушення постави у дітей є важ-
ливим фактором  ризику розвитку 
сколіотичної хвороби, впливаючи 
в подальшому на здоров’я вже 
дорослої людини протягом усьо-
го життя. Саме це визначає акту-
альність проблеми профілактики 
сколіозу, яку  необхідно починати 
вже з порушень постави. 

Сучасну наукову основу про-
філактики тяжких наслідків будь-
яких захворювань становить кон-
цепція факторів ризику (ФР), що 
визначаються під час  вивчення 
анамнезу життя та хвороби [1]. 
Відповідно до рекомендацій на-
уково доказової практики най-
вищий рівень доказовості має 
ефективність  реабілітаційних 
програм, які спрямовані на подо-
лання факторів ризику.

Однак до сьогодні чимало 
фахівців помилково вважають 
функціональні порушення КМС 
у дітей явищем, що не заслуго-
вує серйозної уваги, оскільки 
вони переконані, що ці порушен-
ня з віком безслідно зникнуть 
без лікувально-профілактичних 
втручань. Так, більше половини 
лікарів не оцінюють наявність 
функціональних розладів як зна-
чуще у формуванні хронічної па-
тології вже в дитячому віці [2, 7].

Серед факторів ризику най-
частіше виділяють чинники, 

пов’язані з навчальним наванта-
женням, гігієнічними умовами 
навчання, гіподинамію [3, 4, 9]. 
Значно рідше проводяться дослід-
ження щодо впливу позашкіль-
них факторів  [9, 10]. Хоча відо-
мо, що на формування постави 
дитини суттєво впливають оказу-
ють неякісний сон, неповноцінне 
харчування і, як наслідок – його 
ожиріння, яке  в останні роки до-
сягає розмірів епідемії в багатьох 
країнах світу  [9, 10]. На жаль, фі-
зичними реабілітологами нечасто 
враховуються і несприятливі фак-
тори антенатального та постна-
тального періодів.

Мета дослідження: вивчити 
основні  фактори ризику сколіо-
тичної постави у дітей і визначи-
ти їх вплив на клінічну симптома-
тику цих захворювань.  

Матеріал і методи дослід-
ження. Під час профілактичного 
огляду 210 учнів  7-10 років та 
189 учнів  11-14 років, серед ді-
тей молодшого шкільного віку 
сколіотична постава виявлена у 
155 дітей (73,8 %), у середньому 
шкільному віці – у  121 дитини 
(64,0 %). І, якщо у молодших ді-
тей сколіотична постава майже 
однаково часто виявлялася як у ді-
вчаток – 92 дитини  (59,3 %), так і  
хлопчиків – 63 (40,7 %), (χ2=4,23; 
p=0,04), то у середньому шкіль-
ному віці порушення постави 
майже вдвічі частіше  мали міс-
це у дівчаток – 79 (65,3 %), ніж у 
хлопчиків – 42 (34,7 %), (χ2=21,4; 
p=3,69Е-06). Для спостереження 
та поглибленого обстеження дітей 
за інформованою згодою з бать-
ками відібрано 140 школярів  зі 
сколіотичною  поставою, з них 91 
учня молодшого шкільного віку  
(8,4±0,15) роки, в тому числі, 45 
хлопчиків та 46 дівчаток – І вікова 
група. Серед 89 дітей середнього 
шкільного віку (13,6±0,19) роки 
спостерігалися 41 хлопчик та 48 
дівчаток  – ІІ вікова група.

Для з’ясування значимості 
преморбідних чинників у розвит-
ку та прогресуванні сколіотичної 
постави вивчені фактори ризику 

її  формування шляхом ретельно-
го аналізу анамнестичних даних. 
Рівень гіподинамії визначали за  
міжнародним опитувальником 
фізичної активності (International 
physical activity questionnaire – 
IPAQ)  [11].

У всіх дітей проведені антро-
пометричні дослідження з визна-
ченням зросту, маси тіла та по-
дальшим  обчислюванням індексу 
маси тіла (ІМТ), який оцінювали 
за рекомендаціями ВООЗ [14].

Для статистичного аналізу 
даних використовували дескрип-
тивну статистику. Порівняння 
середніх значень змінних здій-
снювали за допомогою пара-
метричних методів (t-критерія 
Стьюдента) за нормального роз-
поділу даних ознак, що виражені 
в інтервальній шкалі. Відповід-
ність виду розподілу ознак за-
кону нормального розподілення 
перевіряли за допомогою методу 
Шапіто-Уїлка. В інших випадках 
використовували непараметрич-
ний метод (U-критерій Мана-
Уїтні). Для порівняння розподілу 
часток двох або більше змінних 
використовували χ2-тест. Кореля-
ційний аналіз виконували за Пір-
соном (для даних, що виражені в 
інтервальній шкалі) та за Спірме-
ном (для даних, що виражені не 
в інтервальних шкалах). Всі роз-
рахунки виконували у програмі 
SPSS 9.0 for Windows.

Деонтологічні та правові про-
блеми дослідження вирішено 
у межах існуючих Міжнарод-
них конвенцій та законодавства 
України, принципів біоетики в 
медичних дослідженнях. Робота 
виконана відповідно до вимог ти-
пового Положення з питань етики 
МОЗ України (Наказ МОЗ Украї-
ни № 616 від 03.08.2012 р.).

Результати дослідження. 
Аналіз анкетування  дітей 

та їх батьків  дозволив визначи-
ти  основні фактори, що мають 
значення  у формуванні поста-
ви  школярів. Характеристика їх 
представлена у таблиці 1.

З представлених даних видно, 
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що найбільша питома вага, неза-
лежно від віку дітей, належить 
таким традиційним факторам, як 
неправильна посадка за навчаль-
ним столом, тривале перебування 
дитини в неправильній статичній 
позі за відсутності самоконтролю 
за поставою, носіння тягарів в од-
ній руці. 

Важливим чинником ризику 
порушень постави залишається 
недостатня фізична активність, 
наявна у більшої половини дітей 
обох вікових груп. Лише 15,6 % 
хлопчиків  І та 19,5  % ІІ вікової 
групи займаються в спортивних 
секціях.

Серед дівчаток ці показники 
ще менше: 10,9% та 12,5% від-
повідно. Не роблять ранкову за-
рядку 80,5% хлопчиків та 72,9% 
дівчаток середнього шкільного 
віку. Серед дітей І вікової групи 

цей показник складає  75,6 %  та 
76,1 % відповідно. Не відвідують 
уроки фізкультури в школі 36,6 
% хлопчиків та 38,6 % дівчаток 
середнього шкільного віку. Се-
ред дітей І вікової групи питома 
вага таких дітей складає 13,3% та 
13,1%, відповідно.

Більше ніж у половини дітей в 
анамнезі  мали місце травми, зде-
більшого скелетні, з тривалим ви-
мушеним положенням тіла.

Аналіз соціально-гігієнічних 
умов показав  у більшої  поло-
вини дітей несприятливі житло-
во-побутові умови перебування: 
відсутність комфортних умов 
для сну, підготовки домашніх за-
вдань, недостатнє освітлення ро-
бочого місця тощо. Більше трети-
ни батьків зазначають зниження 
тривалості сну дітей внаслідок 
надлишкового перебування перед 

телевізором  або комп’ютером, 
інтенсифікації навчання, в тому 
числі, з використанням технічних 
засобів. Все це призводить до на-
копичення стомлення і зниження 
загальної реактивності організму, 
підвищеної збудливості, неуваж-
ності, уповільненому реагуван-
ню. Хронічне недосипання може 
призводити до суттєвого зни-
ження адаптаційного потенціалу 
школярів, аж  до зриву адаптації.

Відхилення від раціонального 
харчування спостерігалося у ді-
тей середнього шкільного віку в 
1,5 рази частіше, ніж у молодших 
школярів (χ2 = 11,49; p=0,0007). 
Нераціональне харчування прояв-
лялося порушенням регулярності 
прийому їжі, відсутністю в раці-
оні овочів і фруктів, риби, пере-
вантаження раціону вуглеводною 
їжею тощо.

Таблиця 1
Характеристика факторів ризику, що впливають на формування постави у школярів

Фактори ризику
І вікова група 

(n=91)
ІІ вікова 

група (n=89)
Достовірність  різниці між 
дітьми Іта ІІ вікових груп

n % n % χ2 Р
відсутність самоконтролю за поставою 90 98,9 83 93,3 2,47 0,11
гіподинамія       58 63,7 52 58,4 0,33 0,56
дефіцит  маси тіла       2 2,2 5 5,6 0,64 0,42
надлишкова маса тіла       28 30,8 31 34,8 0,18 0,67
ожиріння 18 19,8 4 4,5 8,43 0,004
відхилення від раціонального харчування 50 55,0 71 79,8 11,49 0,0007
носіння тягарів в одній руці 57 62,6 64 71,9 1,36 0,24
неправильна посадка за навчальним столом 88 96,7 86 96,6 0,15 0,70
травми в анамнезі       62 68,1 54 60,7 0,79 0,37
тривале перебування дитини в 
неправильній статичній позі 73 80,2 76 85,4 0,52 0,47

несприятливі житлово-побутові умови 51 56,0 55 61,8 0,40 0,53
несприятливі фактори антенатального та постнатального періодів

ускладнений перебіг вагітності матері 78 85,7 81 91,0 0,77 0,38
недоношеність 14 15,4 19 21,3 0,71 0,40
низька маса тіла при народженні 30 33,0 21 23,6 1,51 0,22
раннє штучне вигодовування 55 60,4 64 71,9 2,16 0,14
перенесений на першому році життя 
рахіт I та II ступеней тяжкості 72 79,1 80 89,9 3,19 0,07

інфікування вірусом червоної 
висипки під час вагітності 11 12,1 34 38,2 15,0 0,0001
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Порушення трофіки дітей спо-
стерігалися у 52,8 % дітей мо-
лодшого та 44,9 % – середнього 
шкільного віку, що переважно 
проявлялося надлишковою масою 
тіла та ожирінням. При цьому на 
ожиріння молодші школярі хворі-
ли в 4,4 рази частіше, ніж діти ІІ 
вікової групи (χ2 = 8,43; p=0,004). 

Серед несприятливих факторів 
антенатального та постнатально-
го періодів батьки дітей частіше 
вказували на ускладнений перебіг 
вагітності матері: анемію вагіт-
них, гестаційний діабет, загрозу 
невиношування, гестаційний піє-
лонефрит. Тривожним фактором 
ризику є захворювання під час ва-
гітності червоною висипкою, що 
мало місце більше ніж у третини 
матерів школярів ІІ вікової групи.

Кожна третя дитина І вікової 
групи та кожна четверта дитина 
ІІ вікової групи при народженні 
мала дефіцит маси тіла.

Значну питому вагу серед 
факторів постнатального періо-
ду займають раннє штучне ви-
годовування та перенесений на 
першому році життя рахіт I та II 
ступеня тяжкості.

Таким чином, обстежені шко-
лярі знаходилися під впливом 
комплексу факторів, які надають 
несприятливий вплив на стан 
КМС, призводить до зниження 

адаптаційних резервів і форму-
вання  відхилень з боку функціо-
нальних систем організму.

Під час первинного огляду 
69,2 %  дітей І вікової групи та  
76,4 % – ІІ пред’являли скарги, 
оцінка яких дозволила виділи-
ти домінуючі клінічні синдроми, 
частота їх виявлення представле-
на у рис. 1.

Як свідчать представлені дані, 
у молодших школярів частіше 
спостерігалися синдроми вегета-
тивної дисфункції, абдоміналь-
ний і суглобовий.

У підлітків домінували син-
дром вегетативної дисфункції, 
який спостерігався частіше ніж  
у молодших школярів (χ2=4,80; 
p=0,03), та суглобовий, що також 
мав місце в 1,3 рази частіше ніж 
у І віковій групі (χ2=3,88; p=0,05). 
Абдомінальний синдром, навпа-
ки, проявлявся рідше в 1,6 рази 
(χ2=4,35; p=0,04), а кількість дітей 
з кардіальним синдромом також 
мала тенденцію до зменшення 
(χ2=1,54; p=0,22).

Суглобовий синдром прояв-
лявся скаргами на біль в суглобах, 
що появлялася під час фізичного  
навантаження,   частіше у вечір-
ній час доби, біль  у зоні хребта, 
оніміння в кінцівках. 

Частота виявлення цього син-
дрому як у молодших школярів, 

так і підлітків асоціювалася з 
традиційними факторами ризику: 
неправильною посадкою за на-
вчальним столом (r=0,92; p=0,001 
та r=0,90; p=0,001, відповідно), 
тривалим перебуванням  дитини 
в неправильній статичній позі 
(r=0,85; p=0,001 і r=0,87; p=0,001, 
відповідно), носінням тягарів 
в одній руці (r=0,64; p=0,001 та 
r=0,73; p=0,001, відповідно), гі-
подинамією  (r=0,68; p=0,001 та 
r=0,55; p=0,01, відповідно).   По-
ряд з цим на формування  цього 
синдрому оказували такі чинни-
ки, як ускладнений перебіг вагіт-
ності матері (r=0,88; p=0,001 та 
r=0,91; p=0,001, відповідно),  пе-
ренесений у ранньому дитинстві 
рахіт (r=0,82; p=0,001 та r=0,91; 
p=0,001, відповідно), штучне  ви-
годовування (r=0,66; p=0,001 та 
r=0,72; p=0,001, відповідно), трав-
ми в анамнезі  (r=0,61; p=0,001 та 
r=0,56; p=0,01, відповідно).

На формування цього син-
дрому у підлітків також вплива-
ли такі чинники: несприятливі 
житлово-побутові умови (r=0,67; 
p=0,001) та нераціональне харчу-
вання  (r=0,80; p=0,001).

При синдромі вегетативної 
дисфункції школяри скаржилися 
на головний біль, запаморочення, 
підвищену стомлюваність, дра-
тівливість, порушення сну, погір-
шення пам’яті. 

Частота виявлення цього син-
дрому прямо  корелювала з такими 
факторами ризику, як відхилен-
ня від раціонального харчуван-
ня (r=0,67; p=0,001) у молодших 
школярів та підлітків (r=0,78; 
p=0,001), неправильна посадка 
за навчальним столом (r=0,84; 
p=0,001 та r=0,88; p=0,001, відпо-
відно), ускладнений перебіг ва-
гітності матері (r=0,83; p=0,001 та 
r=0,98; p=0,001, відповідно), 

У розвитку вегетативної дис-
функції у підлітків окрему роль ві-
діграло інфікування матері вірусом 
червоної висипки під час вагітнос-
ті (r=0,50; p=0,01) та раннє штучне 
вигодовування (r=0,60; p=0,03).

Для абдомінального синдрому 

Рис. 1. Синдромальна характеристика обстежених дітей 
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характерними були скарги на біль 
у животі, яка не асоціювалася з 
прийомом їжі, нудоту, печію, по-
рушення дефекації. Цей синдром 
мав місце за наявності нераціо-
нального харчування молодших 
учнів (r=0,54; p=0,01) і підлітків 
(r=0,70; p=0,001),  гіподинамі-
єю  (r=0,85; p=0,001 та r=0,88; 
p=0,001 відповідно).      

Кардиальний синдром, що мав 
місце більше ніж у третини дітей, 
проявлявся  болем в ділянці серця, 
прискореним серцебиттям. Під час 
об’єктивного  дослідження при 
цьому спостерігалася тахікардія, 
артеріальна гіпертензія.  Під час 
електрокардіографічного дослід-
ження у таких дітей виявлялися 
синусова аритмія, низьковольтна 
ЕКГ, порушення процесів мета-
болізму і реполяризації в міокарді. 

Наявність цього синдрому 
асоціювалося у молодших учнів з 
ускладненим перебігом вагітнос-
ті матері (r=0,51; p=0,01), зокрема 
анемією, гестаційним діабетом та 
пієлонефритом.

Висновки.
1. Сколіотична постава у шко-

лярів формується за наявністю  
комплексу факторів ризику, які  
несприятливио впливають на 
клінічну симптоматику та  потре-
бують ранньої профілактики по-
рушень постави, як однієї зі скла-
дових комплексного підходу до 
реабілітації дітей з такими функ-
ціональними розладами кістково-
м’язової системи.

2. Серед клінічних детер-
мінант сколіотичної постави у 
молодших школярів домінують  
синдроми вегетативної дисфунк-
ції, абдомінальний і суглобовий, 
у підлітків – абдомінальний і син-
дром вегетативної дисфункції

3. Під час  профілактики пору-
шень постави у школярів необхід-
но враховувати не тільки традицій-
ні фактори ризику, що пов’язані з 
навчальним процесом, а й соціаль-
но-гігієнічні умови проживання 
дітей,  повноцінного їх харчування 
та  фактори антенатального та по-
стнатального періодів.
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