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Аннотация
В статье дана структура на-

рушений осанки у слабослыша-
щих детей среднего школьного 
возраста. Представлены данные 
соматоскопии. Во время иссле-
дования установлено нарушение 
скелетного баланса, главным об-
разом во фронтальной плоскости. 
Проанализированы результаты 
опроса детей о самочувствии по 
субъективным показателям. Уста-
новлена зависимость количества 
школьников с нарушением осан-
ки от степени нейросенсорной 
тугоухости. В результате прове-
денных антропометрических из-
мерений параметров, влияющих 
на формирование осанки, выяв-
лено умеренное ее нарушения не-
зависимо от пола больных.

Ключевые слова: нарушение 
осанки, средний школьный воз-
раст, слабослышащие дети, само-
чувствие.

  
The paper presents the structure 

of posture at the hearing children 
of secondary school age. The data 
somatoskopii. During the study, it 
found a violation of the skeletal bal-
ance, mainly in the frontal plane. 
The results of the survey on health 
of children on subjective indicators. 
The dependence of the number of 
students in violation of a bearing on 
the degree of sensorineural hearing 
loss. As a result of the anthropomet-
ric measurements of the parameters 
that influence the formation of pos-
ture, found moderate its violations, 
regardless of the sex of the patients.

Keywords: violation of posture, 
the middle school age, hearing-im-
paired children, health.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. Порушення постави в 
шкільному віці займають одне з 
перших місць серед захворювань 
опорно-рухового апарату (ОРА). 
Незважаючи на значні успіхи, до-
сягнуті в останнє десятиліття, в 
діагностиці та лікуванні цієї па-
тології, ця проблема залишається 
актуальною.

Тісний зв’язок між станом 
ОРА і здоров’ям людини доведе-
но численними дослідженнями 
[4,5], де зазначено, що відсут-
ність відхилень у стані ОРА є 
обов’язковою умовою: нормаль-
ного функціонування органів і 
систем, розвитку організму в ці-
лому, підвищення працездатності 
і зміцнення здоров’я дітей.

Дослідження вчених [1,7] 
свідчать про те, що 70% здорових 
дітей, які вступають до першо-
го класу загальноосвітніх шкіл, 
мають різні функціональні по-
рушення ОРА, в тому числі по-
рушення постави у сагітальній та 
фронтальній площинах, плоско-
стопість та ін. А у віці 12-13 років 
порушення постави спостеріга-
ється майже у 50% дітей [6]. За 
даними спеціальної  літератури, 
ще більше патологічних відхи-
лень у стані ОРА спостерігається 
у дітей з порушенням слуху [3].
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Таблиця 1
Структура порушень постави у слабкочуючих 

хлопців середнього шкільного віку (n = 34)

Ступінь 
тугову-

хості
n %

Сколіотична 
постава Сколіоз Кіфо-

сколіоз
Нормаль-
на постава

n % n % n % n %

1 ступінь 12 35,3 9 75,0 - - - - 3 25,0
2 ступінь 20 58,8 19 95,0 - - - - 1 2,9
3 ступінь 2 5,9 - - 1 50,0 1 50,0 - -
Всього 34 100,0 28 82,3 1 2,9 1 2,9 4 11,7

Ступінь 
тугову-

хості
n %

Сколіотична 
постава Сколіоз Кіфо-

сколіоз
Нормаль-
на постава

n % n % n % n %
1 сту-
пінь

15 48,3 8 53,3 1 6,7 - - 6 40

2 сту-
пінь

13 42,1 10 76,2 1 7,7 - - 2 15,4

3 сту-
пінь

3 9,6 - - 2 66,7 1 33,3 - -

Всього 31 100,0 18 58,3 4 12,9 1 3,2 8 25,8

Таблиця 2
Структура порушень постави  у слабкочуючих 

дівчат середнього шкільного віку (n = 31)

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами.

Дослідження виконане згідно 
зі Зведеним планом НДР на 2011 
– 2015 рр. за темою 4.3 «Реабілі-
тація осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями з урахуванням 
особливостей їх психофізіологіч-
них і компенсаторно-пристосу-
вальних реакцій на м’язову діяль-
ність».

Мета дослідження: вияви-
ти структуру порушень постави 
та особливості самопочуття у 
слабкочуючих дітей середнього 
шкільного віку.

Методи дослідження: аналіз 
і узагальнення літературних дже-
рел, методи дослідження функ-
ціонального стану постави, ан-
кетування, методи математичної 
статистики. 

Результати дослідження та 
їх обговорення. Проведене комп-
лексне обстеження 105 дітей у віці 
12-13 років, з них 65 – хворих на 
нейросенсорну туговухість різно-

го ступеня та 40 здорових дітей. 
З обстеженого контингенту було 
вибрано 46 дітей, які страждають 
на нейросенсорну туговухість 
I-II ступеня і сколіотичну поста-
ву. Всі діти були розподілені на 2 
групи: І групу склали 46 хворих 
на нейросенсорну туговухість, в 
ІІ групі (група порівняння) спо-
стерігалися 40 здорових дітей.

При аналізі медичної доку-
ментації обстежених хлопчиків 
встановлене переважання нейро-
сенсорної туговухості II ступе-
ня, І ступінь спостерігалася в 1,7 
рази рідше (x2=2,89; p=0,089), ІІІ 
ступінь мала місце в поодиноких 
випадках (табл. 1.).

З наведених даних видно, що 
із зростанням ступеня нейросен-
сорної туговухості збільшувалася 
питома вага школярів із порушен-
ням постави. Так,  серед хлопців з 
ІІ ступенем  нейросенсорної туго-
вухості сколіотична постава спо-
стерігалася в 1,3 рази частіше, ніж 
при І ступені (x2 =4,38; p=0,04), 

а ІІІ ступінь туговухості супро-
воджувався вже патологічними 
структурно-функціональними де-
формаціями хребетного стовпа: 
сколіозом та кіфосколіозом.

Серед дівчат майже однаково 
часто спостерігався І та ІІ сту-
пінь нейросенсорної туговухості 
(табл. 2). 

При цьому суттєвої різниці у 
формуванні сколіотичної постави 
в залежності від ступеня нейро-
сенсорної туговухості не виявле-
но (x2 =0,08; p=0,78).

Отже, отримані дані дозволя-
ють стверджувати, що у хлопців, у 
порівнянні з дівчатами, простежу-
ється більш виражена залежність 
формування сколіотичної постави 
від ступеня тяжкості нейросенсор-
ної туговухості. Це можна пояс-
нити циклічними коливаннями та 
різницею у гормональному фоні 
хлопчиків і дівчаток цього віку, 
враховуючи відомі дані про регу-
люючу роль гормональної систе-
ми у формуванні та диференцію-
ванні кісткової тканини [2].

Враховуючи одержані дані 
щодо виявлених функціональних 
змін хребта, подальший аналіз 
ми здіснювали на показниках 46 
школярів, які мають сколіотичну 
поставу, в тому числі, 28 хлопців 
та 18 дівчат.

 Під час соматоскопічного до-
слідження встановлено порушен-
ня скелетного балансу, головним 
чином – у фронтальній площині 
(табл. 3).

Як видно з наведених даних, у 
переважній більшості школярів, 
незалежно від гендерних особ-
ливостей, скелетний дисбаланс 
проявлявся  лівобічним нахилом 
голови, зміщенням шийно-пле-
чових ліній та опущенням лівого 
надпліччя, змінами розміщення 
лопаток, що обумовлено опущен-
ням лівої лопатки, нерівномірніс-
тю  трикутників талії, незначни-
ми відхиленнями  хребта вліво 
від серединної вісі, що  зникали 
при напрузі м’язів спини (табл. 
3). М’язи спини і живота були 
ослабленими у всіх дітей.
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Реберні випинання та м’язові 
валики не виявлені у жодної ди-
тини. Положення тазу майже у 
всіх обстежених було симетрич-
ним. Сідничні складки  у всіх ді-
тей були не зміненими.

Серед параметрів поточно-
го стану здоров’я в останні роки 
приділяється увага суб’єктивним 
показникам, зокрема самопочут-
тю, яке визнається інтегральним 
показником оцінки людини свого 
стану здоров’я. І хоча суб’єктивні 
показники не завжди відповіда-
ють об’єктивному стану здоров’я 
людини, самопочуття, активність 
людини – це своєрідний барометр 
стану центральної нервової систе-
ми і багатьох функцій внутрішніх 
органів, особливо на початкових 
стадіях розвитку хвороби, або на 
етапі формування преморбідних 
станів. Аналіз оцінки  самопочут-
тя, на наш погляд, є також важ-
ливим для контролювання ефек-
тивності реабілітаційних заходів 
при порушеннях постави у дітей 
середнього шкільного віку.

Таблиця 3
Характеристика  опорно-рухового апарату обстежених 

дітей за даними соматоскопії (n = 65)

Фізична ознака Характеристика 
ознаки

Дівчата
(n = 31)

Хлопці
(n = 34)

n % n %
1 2 3 4 5 6

положення голови
нахил вправо 3 9,7 4 11,8
нахил вліво 28 90,3 30 88,2

симетрія  шийно-
плечових ліній

зміщення вправо 5 16,1 5 14,7
зміщення вліво 26 83,9 29 85,3

рівень розміщення 
лопаток

опущення правої 3 9,7 4 11,8
опущення лівої 28 90,3 30 88,2

трикутники талії
рівномірні 30 96,8 32 94,1
нерівномірні 1 3,2 2 5,9

положення 
надпліч

опущення 
правого 2 6,5 3 8,8

опущення лівого 29 93,5 31 91,2

положення тазу
симетричне 29 93,5 30 88,2
зміщення  вправо 1 3,2 2 5,9
зміщення  вліво 3,2 2 5,9

Для цього застосований ме-
тод анкетування дітей за тесто-
вою картою, що запропонована 
В.С. Кашниковим, С.А. Егоровою 
(2007). При вивченні відпові-
дей на запитання опитувальника  
встановлена достовірна різниця 
між скаргами хворих і здорових 
дітей (табл.4).

Так, дівчата І групи відчували 
часту біль в спині, здорові дівча-
та (x2 =10,5; p=0,001), відчували 
біль, але рідше, ніж у І групі в 3,3 
рази (x2 =3,87; p=0,05).

Для слабкочуючих хлопців, на 
відміну від їх здорових одноліт-
ків, характерним був частий голо-
вний біль (x2 =16,2; p=5,58Е-05), 
дівчата  І групи відчували його в 
16,7 рази частіше, ніж здорові (x2 

=20,7; p=5,26Е-06).
Аналогічна закономірність 

спостерігалася відносно болю в 
області шиї, нечасте виявлення 
якого хворі дівчата  відчували в 
5,6 рази частіше, ніж здорові (x2 

=4,2; p=0,04). Майже половина 
хворих хлопців скаржилися на 

частий  біль та оніміння в руках, 
чого не спостерігалося у здорових  
однолітків  (x2 =6,99; p=0,008). Се-
ред дівчат таку скаргу відмічала 
майже третина хворих, тоді як в 
групі здорових ця ознака мала 
місце в поодиноких випадках (x2 

=4,2; p=0,04).
У порівнянні зі здоровими ді-

тьми на періодичний кардіальний 
біль  скаржилися частіше майже 
в чотири рази хлопчики І групи, 
(x2 =3,69; p=0,05) та в 5,6 рази – 
дівчатка (x2 =7,11 p=0,008). Біль у 
животі також більш характерний  
для дівчат І групи, які відчували 
його в 4,4 рази частіше, ніж здо-
рові  (x2 =4,2 p=0,04). Звертали на 
увагу, що і в групі слабкочуючих 
дітей ця ознака у дівчат виявляла-
ся в 2,6 рази частіше, ніж у хлоп-
ців (x2 =3,72; p=0,05).

Більше ніж третина слабкочу-
ючих хлопців і половина дівчат 
скаржилися на утруднене дихан-
ня. Серед здорових хлопців ця 
ознака спостерігалася  рідше май-
же в 4 рази (x2 =4,02; p=0,04), а 
серед дівчат – в 3,7 рази  (x2 =5,24 
p=0,02).

Суттєва різниця виявлена і 
за частотою скарг на підвищену 
стомлюваність, часті прояви якої 
відчував кожний четвертий хло-
пець І групи (x2 =4,02; p=0,04). В 
ІІ групі  лише поодинокі хлопці 
відчували періодичну стомлюва-
ність, тоді як серед слабкочуючих 
ця ознака спостерігалася  частіше 
в 7,1 рази (x2 =15,3; p=8,96Е-05). 
Серед слабкочуючих дівчат  над-
лишкова стомлюваність, що спо-
стерігалася  періодично, виявля-
лася в 4,1 рази частіше, ніж серед 
здорових одноліток (x2 =6,79; 
p=0,009).

Відмінною ознакою у само-
почутті школярів був шум у ву-
хах, на який скаржилися 64,3% 
хлопчиків І групи. На відміну 
від них, у здорових однолітків 
ця ознака не виявлена (x2 =17,92; 
p=2,3Е-05). Частий шум у вухах 
серед дівчат мав місце лише у І 
групі (x2=7,12; p=0,008), нечастий 
прояв цієї ознаки у слабкочую-
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Таблиця 4
Характеристика самопочуття обстежених дітей за даними опитування

Зміст питання

Слабкочуючі діти (%) Здорові діти (%)
хлопці 
(n=28) 

дівчата
 (n=18)

хлопці
(n=20)

дівчата 
(n=20)

часто рідко часто рідко часто рідко часто рідко
1 2 3 4 5 6 7 8 9

біль в спині 21,4 32,1 50,0 50,0 0 10,0 0 15,0
головний біль 60,7 21,4 83,3 16,7 0 10,0 5,0 20,0
біль в шиї 12,5 21,4 16,7 27,8 0 0 0 5,0
біль, оніміння в руках 41,7 50,0 27,8 50,0 0 10,0 0 5,0
біль, оніміння в ногах 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
біль в серці, за грудиною 7,1 39,3 16,7 55,6 0,0 10,0 0,0 10,0
біль у животі 14,3 21,4 44,4 55,6 15,0 30,0 10,0 40,0
утруднене дихання 25,0 39,3 27,8 55,6 0,0 10,0 0,0 15,0
погана успішність 14,3 39,3 16,7 38,9 15,0 40,0 0,0 30,0
дратівливість 25,0 50,0 27,8 66,7 20,0 45,0 20,0 35,0
запаморочення 14,3 39,3 33,3 44,4 15,0 40,0 40,0 40,0
підвищена стомлюваність 25,0 71,4 22,2 61,1 0,0 10,0 15,0 15,0
слабкість 7,1 25,0 16,7 27,8 5,0 20,0 0,0 25,0
порушення сну 0,0 10,7 0,0 27,8 5,0 10,0 10,0 20,0
порушення зору 3,6 10,7 16,7 38,9 10,0 10,0 10,0 15,0
шум у вухах 25,0 39,3 38,9 50,0 0,0 0,0 0,0 10,0
підвищення артеріального тиску 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0
зниження артеріального тиску 0,0 7,1 5,6 22,2 0,0 0,0 0,0 5,0
підвищена пітливість долонь, стоп 7,1 7,1 22,2 33,3 5,0 10,0 20,0 10,0

чих дівчат спостерігався в 5 разів 
частіше, ніж у ІІ групі (x2 =5,5; 
p=0,02).

Остаточний аналіз результатів 
анкетування школярів свідчить 
про те,  що як серед слабкочую-
чих хлопців, так і серед дівчат, 
переважають школярі з помірно 
вираженим погіршенням само-
почуттям. На відміну від них в 
групі здорових школярів у біль-
шої кількості як хлопців, так і 
дівчат самопочуття відповідало 
слабо вираженому  погіршенню 
(р<0,001 та р<0,001, відповідно), 
(табл. 5).

Отже проведені дослідження 
показали суттєву різницю у пору-
шенні самопочуття слабкочуючих 
дітей у порівнянні зі здоровими 
однолітками, що виражалося у 
переважанні помірно вираже-

ного погіршення самопочуття. 
Відповідно – із слабовираженим 
самопочуттям кількість слабко-
чуючих дітей  було втричі менше, 
ніж серед здорових однолітків  
(р<0,001). 

У третини слабкочуючих 
хлопців і майже у кожної п’ятої 
дівчини наявність сколіотичної 
постави супроводжувалася вира-
женим погіршенням самопочут-
тя, що не було характерним для 
здорових однолітків (р<0,01). Це 
проявлялося у частому головно-
му болі, особливо у дівчат; болі 
у спині, животі та  періодичному 
болі в області серця, відчутті оні-
міння в руках, утруднені дихан-
ням, підвищені стомлюваності та 
шумі у вухах.

В результаті проведених ан-
тропометричних вимірів пара-

метрів, що впливають на фор-
мування постави, встановлено 
помірне її порушення, незалежно 
від статі хворих. Це підтверджу-
валося  різницею у  відстані від 
С7 шийного хребця до кутів ло-
паток, що у хлопців і дівчат сут-
тєво не відрізнялися: в середньо-
му (0,56±0,03) см та (0,54±0,03) 
см, відповідно; відстані від кутів 
лопаток по горизонталі до остис-
того відростка, що у хлопців в се-
редньому становила (0,36±0,03) 
см, а у дівчат (0,35±0,03) см, а 
також у відстані від яремної ви-
різки до верхніх клубових остей, 
яка  у хлопців дорівнювала в се-
редньому (0,38±0,03) см,  у дівчат 
– (0,36±0,03) см.

Одержані дані свідчать про 
наявність деформації хребетного 
стовпа у слабкочуючих дітей.
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 Висновки: таким чином про-
ведені дослідження щодо струк-
тури порушень постави у слабко-
чуючих школярів свідчать про те, 
що найбільш розповсюдженою 
є сколіотична постава у 82,3 % 
хлопців та у 58,3 %  дівчат. Ана-
ліз результатів опитування кон-
тингенту дітей виявив у третини 
слабкочуючих хлопців і кожної 
п’ятої дівчини зі сколіотичної по-
ставою виражене погіршення са-
мопочуття. 
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