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SANTRAUKA 

Pavadinimas: Vaikų sergančių lėtiniu neurosensoriniu klausos sutrikimu pusiausvyros patikra BOT-2 

testu. 

Tikslas: Atlikti pusiausvyros organo funkcijos patikrą vaikams, sergantiems lėtiniu abipusiu 

neurosensoriniu klausos sutrikimu (LNKS). 

Uždaviniai: 1) Ištirti vaikų, sergančių LNKS ir vaikų, neturinčių klausos sutrikimų, pusiausvyros būklę 

naudojant BOT-2 testą ir palyginti rezultatus tarpusavyje. 2) Nustatyti pusiausvyros būklės sąsajas su 

pacientų lytimi, amžiumi ir klausos sutrikimo laipsniu. 3) Palyginti pusiausvyros būklę vaikų, sergančių 

LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu su tais, kurių klausa reabilituota klausos aparatais. 

4) Palyginti pusiausvyros būklę vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu 

su tais, kurie neturi klausos sutrikimų. 

Metodika: Sergantys LNKS ir klausos sutikimų neturintys vaikai buvo tyriami Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriuje. Tam, kad patvirtinti LNKS sunkumo laipsnį ir 

atmesti kitas ausų ligas, pacientams buvo atliekama: otoskopija, žaislinė arba toninė slenkstinė 

audiometrija, impendansometrija ir otoakusitinė emisija. Visi pacientų pusiausvyra buvo tiriama BOT-2 

testu. Vaikų tėvai užpildė anketą, skirtą įvertinti nuomonę apie jų vaikų pusiausvyrą kasdieninėje 

veikloje. 

Rezultatai: Studijoje dalyvavo 69 vaikai, 4-15 metų amžiaus: 31 (44,9%) sergantys LNKS ir reabilituoti 

dviems klausos aparatais, 30 (43,5%) gerą klausą turinčių vaikų ir 8 (11,6%) vaikai, kurių klausa 

reabilituota vienu kochleariniu implantu. Pacientų sergančių LNKS tėvai (n=31) buvo apklausti dėl 

tiriamųjų pusiausvyros būklės. Rezultatai parodė, kad 41,9 % (n=13) jų pastebi savo vaikų pusiausvyros 

sutrikimus. Atlikus BOT-2 testą, buvo nustatyta, kad pusiausvyros funkcija stovint viena koja ant linijos 

(7,23±1,9s vs. 8,97±1,4s, p=0,001)  ir ant buomo (7,26±2,0s vs. 8,37±1,3s, p=0,021) atmerktomis akimis, 

buvo statistiškai reikšmingai geresnė kontrolinėje grupėje nei vaikų sergančių LNKS. Didelis skirtumas 

buvo pastebėtas stovint užmerktomis akimis viena koja ant linijos (3,06±1,6s vs. 7,37±1,6s, p=0,001) ir 

ant buomo (2,55±1,5s vs. 7,33±1,4s, p=0,001). Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp LNKS grupės, 

reabilituotos klausos aparatais ir vaikų, reabilituotų kochleariniais implantais testo rezultatų neaptiktas 

(p>0,05). Nustatyta, kad amžius yra svarbus faktorius lemiantis pusiausvyros funkciją, tačiau lytis ir 

klausos sutrikimo lygis, reikšmingos įtakos neturi.  

Išvados: 1) Vaikų sergančių LNKS pusiausvyros funkcija, atliekant BOT-2 testą, buvo blogesnė už tuos, 

kurie neturi klausos sutrikimų. 2) Pusiausvyros funkcija LNKS sergantiems vaikams buvo tuo geresnė, 
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kuo vyresnis jų amžius, tačiau lytis ir klausos sutrikimo laipsnis įtakos neturėjo. 3) Vaikų, sergančių 

LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, pusiausvyros būklė nesiskyrė nuo tų, kurių klausa 

reabilituota klausos aparatais. 4) Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, 

pusiausvyros būklė buvo blogesnė už tų, kurie neturi klausos sutrikimų. 
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SUMMARY 

The title: A BOT - 2 test for balance function evaluation in children with chronic bilateral sensorineural 

hearing loss. 

The aim: To assess the balance ability in children with bilateral chronic sensorineural hearing loss 

(SNHL). 

Objectives: 1) To evaluate the balance ability in children with chronic SNHL and normal-hearing 

controls by the BOT-2 test and compare received results with each other. 2) To determine the balance 

function based on patient’s age, gender and hearing loss dergree. 3) To compare balance ability in 

children with cochlear implants and children with chronic SNHL with hearing aids. 4) To compare 

balance ability in children with cochlear implants and normal-hearing controls.  

Methodology: Children with chronic SNHL were recruited from the Department of Otorhinolaryngology 

of the Hospital of Lithuanian University of Health Sciences. To confirm chronic SNHL level and reject 

other ear disease was carried out a variety of tests including: otoscopy, conditioned play or pure tone 

audiometry, impedance testing and otoacousticemission. All subjects underwent Balance subset of the 

BOT-2 test. Parents completed a questionnaire designed to evaluate their opinion about their child’s 

balance abilities in daily living activities. 

Results: The study involved 69 children, 4-15 years old: 31(44,9%) with chronic SNHL, 30 (43,5%) 

healthy children and 8 (11,6%) with cochlear implants. The parents (n=31) of children with chronic 

SNHL were surveyed and results showed that,  41,9 % (n=13) of parents notice their child balance 

disorder. Balance abilities in one leg standing tasks on a line (7,23±1,9 s vs. 8,97±1,4 s, p=0,001) and on 

a balance beam (7,26±2,0 s vs. 8,37±1,3 s, p=0,021)  with eyes open were statistically significant better in 

control group compared with SNHL group. The highly difference was observed performing one leg 

standing task on a line (3,06±1,6 s vs. 7,37±1,6 s, p=0,001) and on a balance beam (2,55±1,5 s vs. 

7,33±1,4 s, p=0,001) with eyes closed. There was no statisticaly significant diference between SNHL 

group with hearing aids and children with cochlear implants (p>0,05). According to the study results, age 

is an important factor on balance, but gender and hearing level have no significant effect on the balance 

function. 

Conclusions: 1) Children with chronic SNHL showed significantly poorer balance abilities than control 

group during the BOT-2 test. 2) Older children have a better balance control, but gender and hearing level 

have no significant effect. 3) The balance ability in children with cochlear implantation group do not 
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differ from children with chronic SNHL with hearing aids. 4) The balance ability in children with 

cochlear implantation group was statisticaly poorer than  normal-hearing controls. 
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SANTRUMPOS 

 

BOT - 2 testas - standartizuotas testas, skirtas įvertinti motoriniam išsivystymui, taip pat ir pusiausvyros 

funkcijai (angl.Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition); 

PedsQL - klausimynas, skirtas įvertinti vaikų gyvenimo kokybę (angl.The Paediatric Quality of Life 

Inventory); 

LNKS -  lėtinis neurosensorinis klausos sutrikimas; 

Cx26 - koneksinas 26; 

CD - cukrinis diebetas; 

dB - decibelai; 

s - sekundės; 

ž - žingsniai; 

pav – paveikslas; 

n – imties dydis; 

m – vidurkis; 

SN – standartinis nuokrypis; 

r – Spearman koreliacijos koeficientas; 

max - didžiausia reikšmė; 

min - mažiausia reikšmė; 

χ2 – chi-kvadratas; 

p – reikšmingumo lygmuo; 
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SĄVOKOS 

  

Neurosensorinis klausos sutrikimas - prikurtimas atsiradęs dėl klausos nervo arba sraigėje esančių 

receptorinių ląstelių  (Corti organo) pažeidimo. 

 

Kochlearinis implantas - elektroninis medicininis prietaisas, kuris transformuoja aplinkos garsus į 

elektrinį signalą, jį perduoda klausos nervui ir taip užtikrina girdėjimo funkciją.  
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1. ĮVADAS 

Lėtinis neurosensorinis klausos sutrikimas (LNKS) vaikystėje yra paplitusi bei svarbi problema, 

kuri siejama ne tik su kalbos raidos, pažinimo funkcijų, gyvenimo kokybės pablogėjimu, bet ir 

pusiausvyros pažeidimu [1]. Apibusis LNKS pasireiškia 1 - 3 naujagimių iš 1000 [2]. Siekiant 

maksimaliai pagerinti šių pacientų socialinę adaptaciją bei užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę, įvairiose 

pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje, atliekama visuotinė naujagimių klausos patikra ir ankstyva klausos 

reabilitacija [3,4]. Nepaisant to, kad vaikai turintys klausos pažeidimą, dažnai patiria ir pusiausvyros 

sutrikimus, vestibulinės funkcijos patikra tokiems pacientams netaikoma [2]. Literatūros duomenimis, 

vaikams turintiems sunkų klausos sutrikimą, 80 % atvejų, kartu pasireiškia ir vestibulinės sistemos 

sutrikimas, o tai lemia sulėtėjusį pusiausvyros ir motorinės funkcijos vystymąsi bei judesių kontrolės 

deficitą [5]. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, kad tokie vaikai dažniau patiria sunkumus atliekant 

koordinuotus judesius, užsiiminėjant įvairia fizine veikla bei atliekant pratimus, kurie reikalauja tikslumo, 

reakcijos ir greičio. Abiejų šių sistemų, klausos ir pusiausvyros, disfunkcija žymiai pablogina vaiko 

motorinės funkcijos vystymąsi ir bendrąją raidą, todėl ankstyva diagnostika yra labai svarbi, norint aptikti 

šią patologiją. Laiko stoka, sudėtingas tyrimo atlikimas bei daugelis kitų  priežaščių lemia tai, kad 

pusiausvyros patikra rutiniškai nėra atliekama [6]. 

Pastaruoju metu literatūroje pasirodo vis daugiau duomenų, kad pusiausvyros funkciją, vaikams 

sergantiems LNKS, galima ištirti naudojant statinius ir dinaminius pratimus, taip vadinamą BOT - 2 testą 

(angl. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition) [8]. Pagrindinis  testo privalumas 

tas, kad jis neužima daug laiko, nereikalauja specialios įrangos jam atlikti. Testas yra tinkamas 4 - 21 

metų pacientams [9]. Kai kurie autoriai  BOT - 2 testą prilygina kaip alternatyvą kompiuterinei 

posturografijai [8]. Amerikiečių autorius Bruininks, pirminį šio testo variantą publikavo 1978 metais. 

Dabar minėtas tyrimas yra plačiai naudojamamas įvairiose pasaulio šalyse kaip standartizuota priemonė - 

dažniausiai taikoma ergoterapijos srityje. Juo siekiama identifikuoti vaikus turinčius motorinių įgūdžių 

vystymosi sutrikimų, kad vėliau šį pusiausvyros deficitą būtų galima reabilituoti, taip pagerinant minėtų 

pacientų bendrąją bei motorinę raidą [9].  

Lietuvoje nėra atliktų tyrimų įrodančių, kad vaikai, sergantys abipusiu LNKS, turi ne tik klausos, 

bet ir pusiausvyros funkcijos sutrikimų. Šio tyrimo tikslas yra palyginti neurosensoriniu klausos 

sutrikimu sergančių ir sveikų vaikų pusiausvyros funkciją, panaudojant statinius ir dinaminius pratimus - 

BOT-2 testą.  
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2. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Darbo tikslas: 

Atlikti pusiausvyros organo funkcijos patikrą vaikams, sergantiems lėtiniu abipusiu neurosensoriniu 

klausos sutrikimu (LNKS). 

 

Darbo uždaviniai:  

1) Ištirti vaikų, sergančių LNKS ir vaikų, neturinčių klausos sutrikimų, pusiausvyros būklę 

naudojant BOT-2 testą ir palyginti rezultatus tarpusavyje.  

2) Nustatyti pusiausvyros būklės sąsajas su pacientų lytimi, amžiumi ir klausos sutrikimo laipsniu.   

3) Palyginti pusiausvyros būklę vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu 

implantu su tais, kurių klausa reabilituota klausos aparatais.  

4) Palyginti pusiausvyros būklę vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu 

implantu su tais, kurie neturi klausos sutrikimų. 
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3. LITERATŪROS APŽVALGA 

3. 1 Neusosensorinio klausos sutrikimo apibrėžimas ir etiologija 
 

 Neurosensorinis klausos sutrikimas (NKS) pasireiškia 1-3 naujagimių iš 1000. NKS apibūdinamas 

kaip klausos pakenkimas, kurį sąlygoja klausos nervo arba vidinės ausies struktūrų pakenkimas [2,10]. 

Dažniausia NKS išsivystymo priežastis yra sraigėje esančio Corti organo pažeidimas. Pagal etiologinius 

veiksnius, NKS skirstomas į dvi grupes: įgimtas NKS ir įgytas NKS [10] (1 lentelė). Apie 70% visų 

įgimtų paveldimų klausos pažeidimų yra nesindrominiai (autosominiai recesyviniai, autosominiai 

dominantiniai, susiję su X chromosoma, mitochondriniai), iš kurių dažniausiai pasitaikanti yra geno 

GJB2, koduojančio koneksiną 26 (Cx26), mutacija. Likusį 30% sudaro įvairūs genetiniai sindromai: 

Alporto sindromas, Usher sindromas, Dauno sindromas ir daugelis kitų sindromų, kurių skaičius siekia 

nuo 300 iki 400. Pastarieji yra ganėtinai reti, tačiau klausos sutrikimas yra dažna šių genetinių patologijų 

dalis [11].   

1 lentelė. Neurosensorinio klausos sutrikimo klasifikacija ir etiologiniai veiksniai [10]. 

Įgimtas NKS Įgytas NKS 

 Paveldimas Nepaveldimas 

Sindrominis Nesindrominis Prenatalinis Perinatalinis Postnatalinis 

 Alporto 

sindromas 

 Usher 

sindromas 

 Dauno 

sindromas 

 Waarderbur

g sindromas 

 Pendred 

sindromas 

 ir kt. 

 Geno GJB2, 

koduojančio 

koneksiną 26 

(Cx26), mutacija 

 Mitochondrinės 

mutacijos ir kt. 

 Intrauterininė 

infekcija 

(citomegalo 

virusas, herpes, 

raudoniukė, tymai 

ir kt.) 

  Motinos 

vartojami 

otoksiniai 

medikamentai, 

alkoholis, 

narkotikai. 

 Motinos CD 

ir kt. 

 Hiperbiliru- 

binemija 

 Mažas 

naujagimio 

svoris (<1500g) 

 Hipoksija 

 Gimdymo 

trauma su galvos 

smegenų 

hemoragija 

ir kt. 

 Bakterinis 

meningitas 

 Virusinės infekcijos 

(tymai, raudoniukė ir 

kt.) 

 Galvos trauma 

 Aminoglikozidų 

vartojimas ir kt. 

 

 Literatūros duomenimis, apie 25% naujagimių susidūrę su prenatalinėmis, perinatalinėmis ir 

postnatalinės ligomis bei traumomis įgyja NKS [12]. Citomegalo virusinė infekcija yra viena dažniausių 
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įgimtų infekcijų. Šis susirgimas lemia 40% įgimto nepaveldimo NKS atvejų. Rečiau pasitaikančios 

infekcijos yra raudoniukė, herpes simplex virusas,varicella zoster virusas, žmogaus imunodeficito 

virusas, tymai ir kt. [13]. Dar retesnės NKS priežastys yra perinataliniai rizikos veiksniai, kurie nulemia 

apie 2-4% NKS išsivystymo [14]. Minėti įgimti ir įgyti etiologiniai faktoriai gali sąlygoti įvairaus 

laipsnio  klausos pažeidimą. Vaikų klausos sutrikimas pagal Milano 1996 klasifikaciją skirstomas į 

nežymų (25-40 dB), vidutinį (40-70 dB), sunkų (70-90 dB) ir ypač sunkų( ≥91 dB) klausos pažeidimą 

[15]. 

3.2  Pusiausvyros fiziologija ir jos disfunkcija 
 

 Kalbos, elgesio ir socialinių įgūdžių formavimasis yra neabejotinai susijęs su  klausos sutrikimu 

ankstyvoje vaikystėje. Tačiau atsiranda vis daugiau studijų, kuriose LNKS siejamas ir su pusiausvyros 

disfunkcijos atsiradimu [16]. Literatūros duomenimis, vaikams turintiems sunkų klausos sutrikimą, 80 % 

atvejų, kartu pasireiškia ir vestibulinės sistemos sutrikimas, o tai lemia sulėtėjusį pusiausvyros ir 

motorinės funkcijos vystymąsi bei judesių kontrolės deficitą [5]. Norint suvokti pusiausvyros sutrikimų 

atsiradimą, sergantiems LNKS, visų pirma reikia suprasti vaikų pusiausvyros ir motorinio vystymosi 

ypatumus [17].  

 Pusiausvyra apibūdinama kaip žmogaus gebėjimas išlaikyti stabilią statinę kūno padėtį arba 

reikiamą kūno padėtį atliekant įvairius judesius atskiromis kūno dalimis ir įvairiu greičiu judant visam 

kūnui [18]. Pusiausvyra skirstoma į statinę (kūno padėties išlaikymas nejudant, pavyzdžiui, stovint) ir 

dinaminę (kūno padėties išlaikymas atliekant įvairius veiksmus, judant, pavyzdžiui, einant). Abi šios 

pusiausvyros rūšys užtikrina veiksmų kontrolę, suteikia galimybę tinkamai judėti [19]. Pusiausvyra yra 

sudėtingas procesas, kurį lemia įvairios sensorinės sistemos: vestibulinis aparatas ( padeda nustatyti kūno 

judėjimo kryptį bei pagreitį), regos sistema (suteikia informaciją apie aplinką ir reguliuoja kūno padėtį 

joje) bei somatosensorinė sistema (informuoja apie atskirų kūno dalių padėtį) [18]. Pusiausvyros organas 

susideda iš trijų pusratinių kanalų (lot. ductus semicirculares) - priekinio, šoninio ir horizontalaus bei 

dviejų maišelių: apvaliojo (lot.sacculus) ir pailgojo (lot.urticulus). Pusiausvyros organas ypatingas tuo, 

kad jame yra juntamųjų plaukuotųjų ląstelių, kurios mechaninį dirgiklį verčia receptoriaus potencialu. 

Pailgojo ir apvaliojo maišelio plaukuotosios ląstelės junta galvos padėtį ir tiesinį pagreitį, o pusratinių 

kanalų - kampinį pagreitį [20]. Visa ši informacija keliauja į centrinę nervų sistemą, pastaroji ją 

analizuoja, apdoroja ir suderina vestibulinius signalus su regos ir somatosensoriniais signalais [21]. 

Sklandžiai pusiausvyros sistemos veiklai yra svarbūs specifiniai refleksai. Iš jų svarbiausi yra 
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vestibuliniai akių refleksai (angl. vestibulo - ocular reflex) ir vestibuliniai nugaros smegenų refleksai 

(angl. vestibulospinal reflex). Vestibulookulinis refleksas galvos judesių metu stabilizuoja vaizdą 

tinklainėje. Kartu su šiuo refleksu veikia ir vestibulinis kaklo refleksas, kurį sukelia kaklo sukimasis. 

Vestibulinio stuburo reflekso dėka yra generuojami kompensaciniai judesiai, kurie palaiko kūną 

vertikalioje padėtyje [22].  Pažeidus bent vieną iš minėtų sistemų, pusiausvyros funkcija gali sutrikti [21].  

 Taigi, pusiausvyros kontrolės sutrikimą lemia ne tik vestibulinio aparato, bet ir kitų sensorinių 

sistemų sutrikimas. Pavyzdžiui, Brazilijoje atliktų tyrimų duomenys parodė, kad pacientai, kurių regėjimo 

aštrumas yra mažesnis, turi blogesnę pusiausvyros kontrolę palyginus su gerai matančiais žmonėmis [23]. 

Pusiausvyros ir klausos funkcijos taip pat glaudžiai susijusios. Manoma, kad LNKS neigiamai paveikia 

pusiausvyrą, nes sraigė ir vestibulinis aparatas yra gretimos anatominės struktūros, kurios dalinasi 

plėviniu labirintu vidinėje ausyje, todėl įvairūs veiksniai prenataliniame, perinataliniame bei 

postnataliniame laikotarpyje gali pažeisti ne tik sraigę, bet ir vestibulinį aparatą [8]. Neabejotina, kad žala 

vestibulinėms struktūroms sukelia pusiasvyros sutrikimą, kuris gali trukdyti įprastam motoriniam 

vystymuisi, todėl vestibulinės funkcijos pakenkimas, laikomas pagrindine motorinio deficito priežastimi 

[17]. Cushing ir kiti benraautoriai atliko studiją, kurios metu ištyrė 40 vaikų, sergančių LNKS ir įvertino 

jų vestibulinę funkciją. Rezultatai parodė, kad 50% pacientų patologiją turi horizontaliniame 

pusratiniame kanale, o 40% - apvaliajame maišelyje [6].  

 Nustatyta, kad ikimokyklinis amžius yra labai savarbus laikotarpis pusiausvyros vystymuisi. Apie 

6  gyvenimo metus vyksta ypač reikšmingi pusiausvyros raidos pokyčiai [24]. Kūdikiai, kurie serga 

LNKS, tikėtina, kad vystysis lėčiau t.y. pradės vėliau laikyti galvą, sėdėti, vaikščioti, tačiau jie gali bręsti 

kaip ir normaliai girdintys bendraamžiai. Nors tokių vaikų motorika atrodo normali, bet laikui bėgant, 

paaiškėja, kad jiems tampa sunku koordinuoti tam tikrus judesius [25]. Pusiausvyros kontrolė yra esminė 

normalios vaikų motorikos susiformavimo sąlyga. Taigi, pažeistas pusiausvyros vystymasis, ypač 

jauname vaikų amžiuje, gali sąlygoti motorinių įgūdžių sutrikimus [26]. 

3.3 Pusiausvyros disfunkciją lydinčios problemos 
 

 Vaikų gyvenime pusiausvyros kontrolė yra būtina sąlyga daugeliui kasdieninių veiklų. Esant šios 

sistemos pažeidimui, vaikai gali patirti sunkumų, pavyzdžiui, važinėjant dviračiu, šokinėjant ar gaudant 

kamuolį. Sumažėjusi galimybė pilnavertiškai dalyvauti įprastoje veikloje ir žaidimuose su kitais 

benraamžiais, vaikus gali pastūmėti socialinės izoliacijos link ir kitaip neigiamai paveikti gyvenimo 



16 
 

kokybę [27]. Rajendran ir kiti autoriai atliko tyrimą, kurio metu, panaudojus PedsQL (The Paediatric 

Quality of Life Inventory) klausimyną, skirtą įvertinti vaikų populiacijos gyvenimo kokybę, buvo ištirta 

100-as 6-11 metų amžiaus vaikų. Tyrime dalyvavo pacientai, sergantys neurosensoriniu klausos 

sutrikimu, vaikai kartu su minėta liga, turintys ir motorinės funkcijos sutrikimų bei sveiki vaikai. Vaikų 

turinčių tik klausos sutrikimą rezultatai buvo reikšmingai blogesni "jausmų" ir "mokyklos" srityse, 

lyginant su kontroline grupe. Tačiau vaikų, turinčių tiek klausos sutrikimą, tiek motorinės funkcijos 

pažeidimus, rezultatai reikšmingai skyrėsi visose srityse, "jausmai, mokykla, bendravimas su 

bendraamžiais, aktyvumas ir sveikata", lyginant su vaikais, kurių klausa yra normali [28]. Taigi, abiejų 

šių sistemų, klausos ir pusiausvyros, disfunkcija žymiai pablogina vaiko motorinės funkcijos vystymąsi 

bei sukelia socialinės integracijos problemas [29]. 

 Potter ir Silvermann teigė, kad bręstant vaikams sergantiems LNKS, kiti pusiausvyros 

mechanizmai, regos ir somatosensorinė sistemos, pradeda kompensuoti vestibulinę disfunkciją. Tačiau 

kai pašalinama bent viena iš šių kompensacinių sistemų, pavyzdžiui, užmerkiamos abi akys, pacientai vėl 

praranda pusiausvyros kontrolę [17,30]. Nepaisant to, kad šios sistemos padeda geriau prisitaikyti prie 

vestibulinės disfunkcijos, jos negali visiškai kompensuoti motorinio deficito [31].  

3.4 Pusiausvyros patikra 
 

 LNKS sergančių vaikų tėvai dažnai teigia, kad jų atžalos yra nerangūs, nekoordinuoti ar kėblūs 

kasdieninėje veikloje [27]. Nepaisant to, kad vaikai sergantys LNKS patiria pusiausvyros bei motorinės 

funkcijos sutrikimus, patikros programos, kurios padėtų anksti identifikuoti šias patologijas nėra 

taikomos. Išskyrus tuos atvejus, kuomet šiems pacientams nustatomi ryškūs neurologinių arba 

ortopedinių ligų požymiai [32]. Pagrindiniai faktoriai lemiantys tai, kad klausos sutrikimą turinčių vaikų 

populiacijoje pusiausvyros patikra nėra atliekama, yra gydytojų laiko stoka bei nepkankamos žinios, kaip 

taisyklingai atlikti išsamų pusiausvyros ir motorinės funkcijos įvertinimą [8]. Klinikinėje praktikoje šios 

funkcijos yra įvertinamos atliekant pusratinių kanalų funkcijos ištyrimą (koloriniai ir rotaciniai mėginiai, 

vaizdinis impulsinio galvos pasukimo testas) bei vestibulinio nervo ir otolitinių organų įvertinimą 

(kakliniai vestibuliniai sukeltieji miogeniniai potenciala, akių judinamųjų raumenų vestibuliniai sukeltieji 

miogeniniai potencialai) [16]. Neabejotinai vertingas tyrimo metodas padedantis diagnozuoti vestibulinės 

sistemos sutrikimus yra posturografija. Pastaroji taikoma jau daugiau kaip 80 metų, dažniausiai 

otorinolaringologijos ir neurologijos srityse [7].  Tačiau, sudėtingas minėtų tyrimų atlikimas ir laiko 
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trūkumas sąlygoja tai, kad pusiausvyros patikra LNKS sergantiems pacientams rutiniškai nėra atliekama 

[8]. 

 Panašiai kaip ir klausa, tinkamas motorinis išsivystymas yra priemonė leidžianti vaikui deramai 

sąveikauti su išoriniu pasauliu bei suteikianti galimybę suvokti supančią aplinką, įgyti reikiamų įgūdžių 

[32]. Pusiausvyros kontrolės disfunkciją nulėmusios priežastys, turėtų būti anksti identifikuojamos ir 

koreguojamos, įskaitant ne tik klausos, bet ir vestibulinės funkcijos gerinimą [27].  

3.5 BOT-2 testas 
 

Klinikinėje praktikoje, siekiant įvertinti pusiausvyrą, naudojamos funkcinės užduotys, kurios 

susideda iš statinių ir dinaminių pratimų. Būtent toks užduočių kompleksas sudaro BOT - 2 testą 

(Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition ) [33]. Amerikiečių autorius Bruininks 

1978 metaisištyręs 800 vaikų, paskelbė pirminį testo variantą  - BOTMP (The Bruininks-Oseretsky Test 

of Motor Proficiency) bei įrodė šio testo patikimumą ir validumą [9].  Testas 2005m. buvo peržiūrėtas ir 

išleista antroji jo versija (BOT - 2 testas) [34]. Pagrindinis šio tyrimo privalumas tas, kad pastarasis 

neužima daug laiko, nereikalauja specialios įrangos jam atlikti. Testas yra tinkamas 4 - 21 metų 

pacientams [9]. Testą sudaro 8 dalys, kurių pagalba yra vertinama smulkioji motorika, greitis ir judrumas, 

viršutinių galūnių koordinacija, stiprumas ir t.t. Viena iš 8 testo dalių yra skirta pusiausvyros funkcijai 

įvertinti [34]. Pusiausvyros vertinimo dalį sudaro 6 užduotys, kurios atliekamos atmerktomis ir 

užmerktomis akimis (2 lentelė) [35]. BOT - 2 testas buvo sukurtas ergoterapiautams, fizioterapiautams 

bei kūno kultūros mokytojams, kaip priemonė padedanti identifikuoti vaikus su galimais motoriniais 

sutrikimais [17]. Šis testas tapo  įvairiose pasaulio šalyse plačiai naudojama standartizuota priemone, 

kuria siekiama identifikuoti vaikus turinčius motorinių įgūdžių vystymosi sutrikimų [9]. Naudodamiesi 

BOT - 2 testu, daugelis autorių, pavyzdžiui Jafari ( 2011 m.), Said (2013m.),  Wolter ( 2016 m.) ir kt., 

tirdami vaikus sergančius LNKS nustatė, kad šie vaikai turi pusiausvyros funkcijos sutrikimų bei 

patvirtino, kad BOT - 2 testas yra tinkama priemonė sutrikusiai balanso funkcijai identifikuoti [8,36, 37]. 

Testą sudarančios užduotys nurodytos 2 lentelėje. 
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2 lentelė. BOT - 2 testo užduotys skirtos įvertinti pusiausvyrą [35]. 

Pusiausvyros vertinimo užduotys Maksimalus sekundžių, 

žingsnių skaičius 

1. Stovėjimas apžergus liniją abiejomis kojomis Akys atmerktos  10 sekundžių 

Akys užmerktos 10 sekundžių 

2. Ėjimas linija tiesiai   6 žingsniai 

3. Stovėjimas viena koja ant linijos Akys atmerktos 10 sekundžių 

Akys užmerktos 10 sekundžių 

4. Ėjimas tieisiai „kulnas-pirštai“   6 žingsniai 

5. Stovėjimas viena koja ant buomo  Akys atmerktos 10 sekundžių 

Akys užmerktos 10 sekundžių 

6. Stovėjimas „kulnas-pirštai“ ant buomo   10 sekundžių 

 

3.6 Pusiausvyros sutrikimų valdymas sergant LNKS 
 

 Siekiant pagerinti vaikų su LNKS motorinį vystymąsi yra labai svarbu anksti nustatyti 

pusiausvyros disfunkciją bei imtis veiksmų, kurie padėtų pašalinti arba bent sumažinti šią problemą. 

Informacijos ir atliktų tyrimų apie tinkamiausias  priemones bei jų veiksmingumą, gydant tokius 

pacientus yra nedaug, nes ši problema pradėta aptarinėti ganėtinai neseniai. Patikros programos, kuri 

leistų anksti identifikuoti ir gydyti sutrikimą, nebuvimas lemia informacijos stoką ir tai, kad tokių 

pacientų gydymas nėra numatytas [17]. 

 Rajendran ir bendraautoriai atliko studiją, kurioje fizioterapiautai, 23 vaikams su LNKS, 6 

savaites  taikė neuroraumeninių treniruočių programą. Po 6 savaičių mankštų, pagerėjo ne tik vaikų 

pusiausvyros kontrolė, motoriniai įgūdžiai, bet ir gyvenimo kokybė [38]. Shah ir kt. pasiūlė kitokią 

treniruočių programą (akies - rankos koordinacijos, pusiausvyros ir bendrosios koordinacijos gerinimo 

pratimus), kuria buvo siekiama pagerinti regos sistemos ir somatosensorikos dalyvavimą pusiausvyros 

valdyme. Po 12 savaičių treniruočių, pacientų pusiausvyros kontrolė reikšmingai sustiprėjo [30]. Panašią 

išvadą paskelbė Rine ir bendraautoriai, teigdami, kad pratimai skirti sustiprinti regos ir somatosensorines 

sitemas, gali padėti pagerinti motorinį vystymąsi vaikams sergantiems LNKS [39]. 

 Vyrauja prieštaringos nuomonės, kaip kochlearinė implantacija gali paveikti pusiausvyros 

funkciją. Nors kochlearinė implantacija pagerina vaikų klausą, tačiau yra duomenų, kad ji turi neigiamos 

įtakos pusiausvyrai. Viena iš hipotezių teigia, kad dėl glaudaus anatominio klausos ir vestibulinio aparato 

ryšio, chirurginė intervencija ir elektrodai gali mechaniškai pažeisti pusiausvyros organą. Manoma, kad 
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elektrodų impulsai, kurie stimuliuoja vestibulinį nervą, taip pat gali būti pusiausvyros disfunkcijos 

priežastimi [40]. Nepaisant to, yra ir kita hipotezė, kuri teigia, kad kochlearinio implanto generuojami 

impulsai stimuliuodami vestibulinį nervą, gali padėti palaikyti jo funkciją [33].  

 Belgijoje ištirtų vaikų su kochleariniu implantu pusiausvyros kontrolė buvo blogesnė nei vaikų be 

implanto, sergančių panašaus sunkumo LNKS [41]. Panašius rezultatus paskelbė Schwab ir kiti 

mokslininkai, kurie nustatė, kad po kochlearinės implantacijos 66% (33) pacientų neturėjo vestibulinės 

funkcijos sutrikimo požymių, o 34% (17) pasireiškė pusiausvyros pažeidimo simptomai [42]. Tačiau yra 

įrodymų, leidžiančių manyti, kad kochleariniai implantai turi teigiamą poveikį vestibulinei funkcijai [43].  

 Duomenų kaip klausos aparatai veikia vaikų, sergančių LNKS, pusiausvyros funkciją yra 

ganėtinai mažai. Vašingtone (2014 m.) atliktame tyrime, buvo vertinama senyvų žmonių dėvinčių klausos 

aparatus pusiausvyros funkcija. Nustatyta, kad senyvu žmonių pusiausvyros kontrolė geresnė kuomet 

klausos aparatai yra įjungti. Taigi, klausos aparatai pagerina senyvų žmonių pusiausvyros būklę ir 

sumažina griuvimų riziką [44].   

 Per pastaruosius 10 metų Šveicarijoje, vadovaujant Guyot, buvo išrastas vestibulinis implantas. 

Vestibulinės implantacijos metu  elektrodai implantuojami į pusratinius kanalus, o išorinis procesorius 

pritvirtinamas ant paciento galvos. Ateityje šie vestibuliniai implantai galėtų būti pritaikyti vaikų su 

sunkiu apibusiu vestibuliniu pažeidimu gydyme [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4. TYRIMO METODIKA 

4.1. Tyrimo planavimas ir eiga 
 

 Tyrimas "Vaikų sergančių lėtiniu neurosensoriniu klausos sutrikimu pusiausvyros patikra BOT-2 

testu" suplanuotas, nes  Lietuvoje nėra pakankamai duomenų ir tyrimų atskleidžiančių, kad vaikai, 

sergantys abipusiu lėtiniu neurosensoriniu klausos sutrikimu, patiria ne tik klausos, bet ir pusiausvyros 

funkcijos problemas. 

 Studijai atlikti gautas LSMU bioetikos centro leidimas (2017–03–27, nr. BEC–MF–381).  Tyrimo 

duomenys gauti ištyrus 4-15 metų amžiaus vaikus, kurie 2017-2018 m. lankėsi LSMUL KK ANG 

poliklinikoje. Pacientų tėvai arba globėjai  buvo informuoti apie atliekamą tyrimą bei pasirašė informuoto 

asmens sutikimo formą. 

4.2 Tyrimo kontingentas ir atranka 
 

 Tyrimo atranka buvo vykdoma dviem etapais. Pirmajame etape tėvai arba globėjai užpildė 

klausimyną, skirtą įvertinti veiksnius, kurie gali paveikti vaikų pusiausvyrą (1 priedas). Vaikai, turintys 

centrinės nervų sistemos, regėjimo, motorinės funkcijos, ortopedinių sutrikimų, sergantys sindrominiu 

NKS ar turintys kitų sutrikimų, galinčių paveikti pusiausvyros funkciją, į tyrimą nebuvo įtraukti. Taip pat 

tyrime nedalyvavo vaikai turintys protinį atsilikimą bei tie, kuriems diagnozuotas autizmas, dėl 

tikimybės, kad tai galėtų iškraipyti tyrimo rezultatus. 

 Antrojo etapo metu buvo įvertinta pacientų klausa. Pacientų klausos būklė buvo patvirtinta atlikus 

otoskopijos, impendansometrijos, otoakustinės emisijos ir audiometrinius tyrimus. Tyrime dalyvavo 4 -15 

metų vaikai, sergantys abipusiu LNKS, kurių klausa reabilituota klausos aparatais arba kochleariniu 

implantu. Kontrolinę grupę sudarė vaikai, be klausos sutrikimų. 

  Iš viso LSMUL KK ANG poliklinikoje ištirtas 31 pacientas sergantis abipusiu LNKS, kurių 

klausa reabilituota dviem klausos aparatais, 8 pacientai, kurių klausa reabilituota klausos vienu implantu 

bei 30 vaikų, neturinčių klausos sutrikimų.  
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4.3 Tyrimo metodas 
 

 Visi atrinkti pacientai buvo tiriami, panaudojant BOT-2 testą ( Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency, second edition ), skirtą pusiausvyros funkcijai įvertinti. Pacientų pusiausvyros funkcijos 

gebėjimai buvo vertinami individualiai. Siekiant įsitikinti, kad tiriamasis tinkamai suprato užduotį, prieš 

kiekvieną užduoties atlikimą pacientui buvo pademonstruota kaip taisyklingai ją įvykdyti ir leista pačiam 

vieną kartą pabandyti atlikti užduotį. Po to rezultatų lentelėje buvo užrašomi du paciento atlikti bandymai 

(vertintas geresnis rezultatas) (2 priedas). Užduotys vaikams buvo pateikiamos ta pačia seka. Panaudotos 

priemonės testui atlikti: tiesiai priklijuota lipni juosta ant grindų, taikinys pakabintas akių aukštyje, 

buomas (pakila) ir chronometras. Vaikai, kurių klausa reabilituota klausos aparatais arba kochleariniu 

implantu, buvo tiriami dėvint minėtas klausą gerinančias priemones. Vaikai atliko 4 statines pusiausvyros 

vertinimo užduotis atmerktomis ir užmerktomis akimis bei 2 užduotis skirtas dinaminei pusiausvyrai 

įvertinti: 

1. Statinės pusiausvyros vertinimo užduotys: 

1.1 Stovėjimas apžergus liniją abiejomis kojomis. 

 Pacientas stovi ant abiejų kojų apžergęs liniją (1 pav.). Rankos padėtos ant klubų. Dėmesys 

sukoncentruotas į akių aukštyje pakabintą taikinį. Užduotis atliekama atmerktomis, vėliau kartojama 

užmerktomis akimis. Chronometru skaičiuojamas stovėjimo laikas. Geriausias galimas rezultatas yra 10 

sekundžių. Jei pacientas neišstovi nurodytoje pozoje, griūna ar pekeičia kojų padėtį, laikas stabdomas ir 

fiksuojamas rezultatų lentelėje. 

1pav. Stovėjimas apžergus liniją abiejomis kojomis. 
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1.2  Stovėjimas viena koja ant linijos. 

 Pacientas stovi pasirinkta viena koja ant linijos, sulenkęs kitą koją 90 laipsnių kampu (2 pav.). 

Rankos padėtos ant klubų. Dėmesys sukoncentruotas į akių aukštyje pakabintą taikinį. Užduotis 

atliekama atmerktomis, vėliau kartojama užmerktomis akimis. Chronometru skaičiuojamas stovėjimo 

laikas. Geriausias galimas rezultatas yra 10 sekundžių. Jei pacientas griūna, nuleidžia pakeltą koją 

daugiau nei 45 laipsnius ar pakelta koja paliečia žemę, tuomet užduotis nutraukiama, laikas stabdomas, o 

gautas rezultatas fiksuojamas rezultatų lentelėje. 

2 pav. Stovėjimas viena koja ant linijos 

 

1.3 Stovėjimas viena linija ant buomo. 

 Šios užduoties metu pacientas stovi pasirinkta viena koja ant buomo - apie 5 cm aukščio pakylos 

(3 pav.). Laisva koja sulenkta 90 laipsnių kampu.  Rankos padėtos ant klubų. Dėmesys sukoncentruotas į 

akių aukštyje pakabintą taikinį. Užduotis atliekama atmerktomis, vėliau kartojama užmerktomis akimis. 

Chronometru skaičiuojamas stovėjimo laikas. Geriausias galimas rezultatas yra 10 sekundžių. Jei 

pacientas griūna, nuleidžia pakeltą koją daugiau nei 45 laipsnius ar pakelta koja paliečia žemę, tuomet 

užduotis nutraukiama, laikas stabdomas, o gautas rezultats fiksuojamas rezultatų lentelėje. 
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3 pav. Stovėjimas viena linija ant buomo. 

 

1.4 Stovėjimas ant buomo "kulnas-pirštai". 

 Pacientas stovi ant buomo vienos kojos pirštus priglaudęs prie kitos kojos kulno (4 pav.). Rankos 

padėtos ant klubų. Dėmesys sukoncentruotas į akių aukštyje pakabintą taikinį. Užduotis atliekama 

atmerktomis, vėliau kartojama užmerktomis akimis. Chronometru skaičiuojamas stovėjimo laikas. 

Geriausias galimas rezultatas yra 10 sekundžių. Jei pacientas neišstovi nurodytoje pozoje, griūna ar 

pakeičia kojų padėtį, laikas stabdomas ir fiksuojamas rezultatų lentelėje. 

4 pav. Stovėjimas ant buomo "kulnas-pirštai". 
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2. Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys: 

2.1 Ėjimas linija tiesiai. 

 Pacientas eina pirmyn pažymėta linija jam įprastu žingsniu. Rankos padėtos ant klubų. Dėmesys 

sukoncentruotas į akių aukštyje pakabintą taikinį (5 pav.). Geriausias galimas rezultatas yra 6 žingsniai. 

Jei pacientas nukrypsta į šoną, padeda koją ne ant linijos, užduotis yra nutraukiama. Į rezultatų lentelę 

užrašomas sėkmingų žingsnių skaičius.  

5pav. Ėjimas linija tiesiai. 

 

2.1 Ėjimas linija tiesiai "kulnas-pirštai". 

 Pacientas eina pirmyn pažymėta linija, statydamas vienos pėdos kulną prie kitos kojos pirštų (6 

pav.). Dėmesys sukoncentruotas į akių aukštyje pakabintą taikinį. Geriausias galimas rezultatas yra 6 

žingsniai. Jei pacientas daro tarpus tarp pėdų arba nukrypsta nuo linijos, užduotis yra sustabdoma ir 

rezultatų lentelėje fiksuojamas sėkmingų žingsnių skaičius.  

6 pav. Ėjimas linija tiesiai "kulnas-pirštai". 
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4.4 Statistinė duomenų analizė 
 

 Surinkti tyrimų duomenys suvesti į elektroninę duomenų bazę naudojant Microsoft Office Excel®  

2010 programą. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant kompiuterinės programos statistikos paketą  

SPSS 17.0  (angl. Statistical Package for Social Sciences).  

Požymių aprašymas. Nagrinėjamų požymių pasiskirstymui pasirinktoje imtyje įvertinti taikyta 

aprašomoji duomenų statistika – absoliutūs (n) ir procentiniai dažniai (proc.). Kiekybiniai duomenys 

pateikiami, kaip aritmetiniai vidurkiai (m) su standartiniu nuokrypiu (SN), nurodomos jų mažiausios 

(min) ir didžiausios (max) reikšmės.  

Požymių tarp grupių palyginimas. Dviejų nepriklausomų imčių ranginių kintamųjų vidutinėms 

reikšmėms palyginti naudotas Mann-Whitney U testas. Požymių ryšiams vertinti sudarytos susijusių 

požymių lentelės, požymių priklausomybei nustatyti skaičiuotas chi-kvadrat (χ2) kriterijus. Ranginių 

požymių ryšio stiprumui vertinti skaičiuotas Spearman koreliacijos koeficientas (r). Jei 0<|r|≤0,3, dydžiai 

silpnai priklausomi, jei 0,3<|r|≤0,8, vidutiniškai priklausomi, jei 0,8<|r|≤1, stipriai priklausomi. 

Koreliacijos koeficientas bus teigiamas, kai vienam dydžiui didėjant, didės ir kitas, neigiamas – kai 

vienam dydžiui didėjant, kitas mažės. Statistinių išvadų patikimumas vertintas taikant 0,05 reikšmingumo 

lygmenį (p). Rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėse. 
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5. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

5.1 Tiriamosios imties apibūdinimas 
 

 Įvertinus įtraukimo ir atmetimo kriterijus bei pašalinus tiriamuosius, kurių nebuvo galima 

kokybiškai vertinti, tyrime dalyvavo 69 pacientai: 31 sergantis LNKS (17 (54,8 %) berniukų ir 14 (45,2 

%) mergaičių), kurių klausa reabilituota dviem klausos aparatais, 8 pacientai sergantys LNKS reabilituoti 

vienu kochleariniu implantu (3 (37,5%) berniukai ir 5 (62,5%) mergaitės) ir 30 sveikų vaikų (15 (50%) 

berniukų ir 15 (50%) mergaičių). Grupių pasiskirstymas pagal amžių pateikstas 1 lentelėje. Jauniausias 

tirtas pacientas buvo 4 metų amžiaus, vyriausias - 15 metų. Tiriamosios grupės homogeniškos tiek pagal 

amžių (p>0,05), tiek pagal lytį  (p>0,05). 

1 lentelė. Tyrimo dalyvių sociodemografinės charakteristikos (N=69). 

Sociodemografinai 

požymiai 

Sergantys 

LNKS (n=31) 

Su 

kochleariniu 

implantu (n=8) 

Sveiki 

(n=30) 

Lytis, n (proc.)    

Berniukai 17 (54,8) 3 (37,5) 15 (50,0) 

Mergaitės 14 (45,2) 5 (62,5) 15 (50,0) 

Amžius, metai (m±SN) 8,35±3,3 9,88±3,6 7,00±2,4 

 

 Tyrimo metu LNKS sergančių vaikų tėvus ir globėjams (n=31) buvo užduoti klausimai apie jų 

vaikų bendrąją ir motorinę raidą bei kaip jie vertina savo vaikų pusiausvyros būklę (1 priedas).  

Nustatyta, kad 41,9 % (n=13) tėvų pastebi vaiko pusiausvyros sutrikimus, nerangumą ar dažnesnius 

griuvimus,  o 58,1% (n=18) teigė to nepastebėję (7 pav.). 

 Pasak Butterfield, vaikų sergančių LNKS tėvai ir mokytojai dažnai pastebi bei skundžiasi vaikų 

motorinės funkcijos deficitu ir tai gali būti vienas iš požymių, leidžiančių įtarti vaikų pusiausvyros 

funkcijos sutrikimus [46].  
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7pav.Vaikų, sergančių LNKS, tėvų pastebėjimai apie vaikų pusiausvyros sutrikimą (n=31) 

 

 

 

5.2 Sergančių LNKS ir gerą klausą turinčių vaikų pusiausvyros būklės ištyrimas BOT-2 testu ir 

rezultatų palyginimas 

 

5.2.1 Sergančių LNKS ir gerą klausą turinčių vaikų pusiausvyros funkcijos įvertinimas BOT - 2 

testu  

 Ištyrus vaikų, kurių klausa gera, pusiausvyros funkciją BOT-2 testu, pastebėta, kad šioje vaikų 

grupėje pacientai sugebėjo pasiekti geriausius galimus testo rezultatus atliekant statines ir dinamines 

pusiausvyros patikros užduotis, priešingai nei  LNKS sergantys vaikai. Pastarieji, atliekant stovėjimo 

viena koja ant linijos užsimerkus (max = 7 s) ir stovėjimo viena koja ant  buomo užsimerkus (max = 8 s)  

užduotis, nesugebėjo pasiekti geriausio galimo rezultato - 10 sekundžių. Be to, įvertinus vaikų sergančių 

LNKS atliktą BOT-2 testą, nustatyta, kad prasčiausius rezultatus tiriamieji pasiekė atliekant minėtas 

statinės pusiausvyros užduotis užmerktomis akimis: stovint viena koja ant linijos užsimerkus, vaikai 

vidutiniškai išstovėjo 3,06  ± 1,6 sekundes, o stovint viena koja ant buomo užsimerkus - 2,55 ± 1,5 

sekundes. Kitų pusiausvyros testo užduočių rezultatai pateikti 2 ir 3 lentelėje.  

 Panašius rezultatus gavo ir kiti autoriai vertinę vaikų pusiausvyrą BOT - 2 tetsu: Lindsey ir 

O’Neal pripažino, kad vaikai su LNKS  ypač prastus rezultatus pasiekia atlikdami  pusiausvyros užduotis 

užmerktomis akimis [47]. Remiantis Potter ir Silverman tyrimų duomenimis, esant sutrikusiai 

Nepastebi 
pusiausvyros 

sutrikimo
58,1%

Pastebi 
pusiausvyros 

sutrikimą
41,9%
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vestibulinei funkcijai, regos sistema gali kompensuoti nevisavertę pusiausvyrą, tačiau ją pašalinus 

(užsimerkus ar būnant tamsoje), pusiausvyros funkcija vėl prarandama  [48]. Taigi, tokie rezultatai įrodo 

koks yra svarbus regos funkcijos vaidmuo stabilios pusiausvyros palaikyme ypač sutrikus kitiems 

pusiausvyros mechanizmams.  

3 lentelė. Turinčių gerą klausą vaikų pusiausvyros funkcijos  

įvertinimas BOT - 2 testu (n=30) 

Pusiausvyros vertinimo užduotys m SN min max 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  10,00 0 10 10 

b) Akys užmerktos 10,00 0 10 10 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  5,80 0,6 5 6 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  8,97 1,4 5 10 

b) Akys užmerktos 7,37 1,6 5 10 

4. Ėjimas tieisiai  

„kulnas - pirštai“ 2 

 5,80 0,4 5 6 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1 

a) Akys atmerktos  8,37 1,3 4 10 

b) Akys užmerktos 7,33 1,4 4 10 

6. Stovėjimas „kulnas - 

pirštai“ ant buomo 1 

 9,80 0,6 8 10 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 6 žingsniai.       

 

2 lentelė. Vaikų, sergančių LNKS, BOT-2 testo rezultatai (n=31) 

Pusiausvyros vertinimo užduotys m SN min max 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  10,00 0 10 10 

b) Akys užmerktos 9,97 0,2 9 10 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  5,35 1,0 3 6 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  7,23 1,9 3 10 

b) Akys užmerktos 3,06 1,.6 1 7 

4. Ėjimas tieisiai  

„kulnas - pirštai“ 2 

 5,26 1,1 2 6 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1 

a) Akys atmerktos  7,26 2,0 2 10 

b) Akys užmerktos 2,55 1,5 1 8 

6. Stovėjimas „kulnas - 

pirštai“ ant buomo 1 

 9,19 1,7 3 10 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 

 

 

 

 

 



29 
 

5.2.2 Sergančių lėtiniu LNKS ir gerą klausą turinčių vaikų pusiausvyros būklės palyginimas 
 

 Tyrimo metu buvo siekiama aptikti vaikų su LNKS pusiausvyros funkcijos sutrikimus ir palyginti 

su sveikais tyriamaisiais (4 lentelė). LNKS sergantys vaikai pasiekė statistiškai reikšmingai blogesnius 

rezultatus (p<0,05) nei sveikų vaikų grupė, atlikus statinės ir dinaminės pusiausvyros užduotis: 

stovėjimas viena koja ant linijos atsimerkus (7,23±1,9 s vs. 8,97±1,4 s, p=0,001) ir užsimerkus (3,06±1,6 

s vs. 7,37±1,6 s, p=0,001), stovėjimas viena koja ant buomo atsimerkus (7,26±2,0 s vs. 8,37±1,3 s, 

p=0,021) ir užsimerkus (2,55±1,5 s vs. 7,33±1,4 s, p=0,001), ėjimas linija tiesiai (5,35±1,0 ž vs. 5,80±0,6 

ž, p=0,041). Skirtumas nebuvo nustatytas atliekant tas užduotis, kuriose buvo stovima ant abiejų kojų: 

stovėjimas apžergus liniją abiem kojomis ir stovėjimas "kulnas - pirštai" ant buomo (p>0,05). 

 Šio tyrimo rezultatai parodė, kad vaikai sergantys LNKS pusiausvyros užduotis atlieka praščiau 

nei gerą klausą turintys vaikai. Tai pagrindžia teoriją, kad vaikų turinčių LNKS vestibulinė funkcija yra 

pažeista ir patvirtina  Jafari, Said, Wolter bei kitų autorių duomenis, kurie atliktų tyrimų metu įrodė, kad 

vaikai su LNKS praščiau atlieka statinės ir dinamines pusiausvyros užduotis [8,36, 37]. 

4 lentelė.Vaikų, sergančių NKS, ir sveikų vaikų BOT-2 testo  

rezultatų palyginimas (n=61) 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Sergantys 

NKS (m±SN) 

Sveiki 

vaikai (m±SN) 

p 

1. Stovėjimas apžergus liniją  

abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  10,00 10,00 1,0 

b) Akys užmerktos 9,97±0,2 10,00 0,325 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  5,35±1,0 5,80±0,6 0,041 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  7,23±1,9 8,97±1,4 0,001 

b) Akys užmerktos 3,06±1,6 7,37±1,6 0,001 

4. Ėjimas tiesiai  

„kulnas-pirštai“ 2 

 5,26±1,1 5,80±0,4 0,052 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1 

a) Akys atmerktos  7,26±2,0 8,37±1,3 0,021 

b) Akys užmerktos 2,55±1,5 7,33±1,4 0,001 

6. Stovėjimas „kulnas- 

pirštai“ ant buomo 1 

 9,19±1,7 9,80±0,6 0,066 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Didžiausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Didžiausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 

 

 

Siekiant patvirtinti teiginį, kad vaikai su LNKS pusiausvyros užduotis atlieka žymiai prasčiau 

tamsoje t.y. užmerktomis akimis ir įrodyti, kad tai yra vienas svarbiausių požymių diagnozuojant 

pusiausvyros funkcijos sutrikimą šioje populiacijoje, tyrimo metu buvo apskaičiuoti laiko skirtumai tarp 

užduočių, kurios atliekamos užmerktomis  ir atmerktomis akimis (5 lentelė).  Atliekant  stovėjimo viena 
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koja ant linijos užduotį užsimerkus, sveiki vaikai išstovėjo vidutiniškai 1,60±1,3 sekundės trumpiau nei 

atliekant tą pačią užduotį atsimerkus, o vaikai sergantys LNKS užsimerkę išstovėjo vidutiniškai 4,16±1,7 

sekundės trumpiau nei atsimerkę.  Šis skirtumas vaikų su LNKS grupėje yra statistiškai reikšmingai 

didesnis lyginant su sveikais vaikas (p=0,001). Taip parodo, kad sergantiems LNKS atlikti užduotis 

užmerktomis akimis yra žymiai sunkiau nei atmerktomis. Panašūs rezultati buvo gauti atliekant ir 

stovėjimo viena koja ant buomo užduotį: sveiki vaikai išstovėjo vidutiniškai  1,03±1,3 sekundės trumpiau 

užsimerkę nei atsimerkę, o vaikai sergantys LNKS - 4,71±2,2 sekundės. Šie rezultatai taip pat statistiškai 

reikšmingai skiriasi (p=0,001). 

Nors vaikai sergantys LNKS patiria sunkumus atliekant pusiausvyros užduotis tiek užmerktomis, 

tiek atmerktomis akimis, tačiau pusiausvyros deficitas ypač išryškėja, užduotis atliekant užmerktomis 

akimis. Tai įrodo ne tik šios studijos duomenys, bet ir kitų autorių tyrimų rezultatai. Bernard-Demanze ir 

kiti patvirtino, kad klausos sutrikimą turinčių pacientų pusiausvyra labiau priklauso nuo regos sistemos 

nei gerai girdinčiųjų bei pacientams su klausos sutrikimais užsimerkus yra sunkiau išlaikyti pusiausvyrą 

[49]. Taigi, išnykus regimosios sistemos kompensaciniam mechanizmui, vaikų sergančių LNKS 

pusiausvyros kontrolė žymiai pablogėja ir tai yra vienas pagrindinių požymių vertinant šios populiacijos 

vestibulinę funkciją [8].  

 

5 lentelė. Vaikų, sergančių NKS, ir sveikų vaikų BOT-2 testo 

rezultatų skirtumų palyginimas (n=61) 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Sveiki vaikai 

(m±SN) 

Sergantys 

LNKS 

(m±SN) 

p 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją abiejomis kojomis (s) 

0 0,03±0,1 0,325 

2. Stovėjimas viena  

koja ant linijos (s) 

1,60±1,3 4,16±1,7 0,001 

3. Stovėjimas viena  

koja ant buomo (s) 

1,03±1,3 4,71±2,2 0,001 

 

5.3 Sergančiųjų LNKS pusiausvyros būklės sąsajos su lytimi, amžiumi ir klausos sutrikimo laipsniu  

 

5.3.1 Sergančiųjų LNKS pusiausvyros būklės sąsajos su lytimi 

 Tyrimo metu buvo vertinamos sąsajos tarp vaikų, sergančių LNKS, pusiausvyros būklės bei jų 

lyties (6 lentelė). BOT - 2 testo pusiausvyros patikros užduotis berniukai (17 (54,8 %)) ir mergaitės (14 
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(45,2 %)) atlieka panašiai. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp lyčių neaptiktas vertinant tiek statinę, 

tiek dinaminę vaikų sergančių LNKS pusiausvyrą (p>0,05).  

 Šios studijos rezultatai sutampa su daugelio kitų autorių tyrimų duomenimis, kurie patvirtino, kad 

nėra pusiausvyros funkcijos skirtumo tarp LNKS sergančių mergaičių ir berniukų [8,35]. Tačiau 

Butterfiel ir Loovis nustatė statistiškai reikšmingą skirtumą tarp lyčių ir tam, kad paaiškintų šį rezultatą, 

autoriai pateikė teoriją, kad mergaitės mažiau linkusios sportuoti nei berniukai [50].  

6 lentelė. Vaikų, sergančių LNKS, klausos sutrikimo laipsnio ir BOT-2 testo 

rezultatų palyginimas pagal lytį 

 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Berniukai 

 (m±SN) 

Mergaitės 

 (m±SN) 

p 

1. Stovėjimas apžergus liniją  

abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  10,00 10,00 1,0 

b) Akys užmerktos 10,0 9,93±0,3 0,739 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  5,47±0,9 5,21±0,9 0,544 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  7,35±0,8 7,07±0,8 0,625 

b)Akys užmerktos 3,06±0,7 3,07±0,9 0,891 

4. Ėjimas tiesiai  

„kulnas-pirštai“ 2 

 5,35±0,9 5,14±1,0 0,739 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1  

a) Akys atmerktos  6,88±0,6 7,71±0,6 0,297 

b) Akys užmerktos 2,47±0,3 2,64±0,7 0,984 

6. Stovėjimas „kulnas- 

pirštai“ ant buomo 1 

 8,76±1,2 9,71±0,6 0,377 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 

 

5.3.2 Sergančiųjų NKS pusiausvyros būklės sąsajos su amžiumi 
 

Pacientų, sergančių LNKS amžiaus vidurkis 8,35±3,3 (1 lentelė). Tyrimo metu buvo vertinamos 

sąsajos tarp vaikų, sergančių LNKS, pusiausvyros būklės bei jų amžiaus (7 lentelė). Buvo gauta 

statistiškai reikšmingų teigiamų vidutinio stiprumo koreliacijos koeficientų tarp šių požymių. Vidutinis 

ėjimo tiesia linija laikas (r=0,421, p=0,018), stovėjimo viena koja ant linijos laikas tiek atsimerkus 

(r=0,683, p=0,001), tiek užsimerkus (r=0,647, p=0,001), o taip pat ir stovėjimo viena koja ant buomo 

atsimerkus vidutinis laikas (r=0,460, p=0,009) buvo statistiškai reikšmingai ilgesnis vyresnio amžiaus 

vaikams, sergantiems LNKS. 

Šioje studijoje rasta sąsaja tarp pusiausvyros ir amžiaus, patvirtino Siegel ir kitų autorių rezultatus, 

kurie teigė, kad vaikams, sergantiems LNKS, pusiausvyros funkcijos rezultatai, atlikus BOT- 2 testą, 
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priklauso nuo amžiaus [51, 46]. Daugelis mokslininkų pripažįsta, kad amžius yra svarbus rodiklis ne tik 

klausos sutrikima turinčių, bet ir kitose populiacijose. Manoma, kad augant gerėja mioskeletinė ir 

centrinės nervų sistemos funkcija, kuri užtikrina stabilesnę pusiausvyros kontrolę [52]. 

 

7 lentelė. Vaikų, sergančių LNKS, amžiaus ir BOT-2 testo 

rezultatų sąsajos (Spearman koreliacija) 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Spearman koreliacijos 

koeficientas (r) 

p 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  0 1,0 

b) Akys užmerktos -0,256 0,164 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  0,424 0,018 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  0,683 0,001 

b) Akys užmerktos 0,647 0,001 

4. Ėjimas tiesiai  

„kulnas-pirštai“ 2 

 0,196 0,290 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1  

a) Akys atmerktos  0,460 0,009 

b) Akys užmerktos 0,204 0,271 

6. Stovėjimas „kulnas- 

pirštai“ ant buomo 1 

 -0,077 0,682 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 

 

5.3.3 Sergančiųjų LNKS pusiausvyros būklės sąsajos su klausos sutrikimo laipsniu 
 

 Atlikus audiometrinius tyrimus, buvo nustatytas vaikų klausos sutrikimo lygis (8 pav.).  Iš tyrime 

dalyvavusių 31 LNKS sergančių vaikų, 8 (25,8%) nustatytas nežymus, 15 (48,4%)  vidutinis, 7 (22,6%)  

sunkus ir 1 (3,2%) ypač sunkus klausos sutrikimas. Studijos metu įvertintos sąsajos tarp vaikų, sergančių 

LNKS, pusiausvyros būklės bei klausos sutrikimo lygio (8 lentelė). Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 

šių požymių nebuvo gauta (p >0,05).  

 Taigi, gauti rezultatai atitinka literatūroje skelbiamus duomenis ir rodo, kad pusiausvyros funkcija 

nepriklauso nuo klausos sutrikimo laipsnio [8]. Schwab ir Kontorinis paskelbė išvadą, kad vien pagal 

klausos sutrikimo laipsnį negalima nuspėti pusiausvyros pažeidimo sunkumo [52]. 
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8 pav. Vaikų, sergančių LNKS, pasiskirstymas pagal 

klausos sutrikimo laipsnį (n=31)  

 

 

8 lentelė. Vaikų, sergančių LNKS, klausos sutrikimo laipsnio ir BOT-2 testo 

rezultatų sąsajos (Spearman koreliacija) 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Spearman koreliacijos 

koeficientas (r) 

P 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  0 1,0 

b) Akys užmerktos 0,253 0,169 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  0,149 0,425 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  -0,193 0,299 

b) Akys užmerktos -0,003 0,987 

4. Ėjimas tiesiai  

„kulnas-pirštai“ 2 

 -0,158 0,397 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1 

a) Akys atmerktos  -0,126 0,222 

b) Akys užmerktos -0,061 0,744 

6. Stovėjimas „kulnas- 

pirštai“ ant buomo 1 

 -0,224 0,126 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Didžiausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Didžiausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 

 

 

Nežymus klausos 
sutrikimas; 26%

Vidutinis klausos 
sutrikimas; 48%

Sunkus klausos 
sutrikimas; 23%

Ypač sunkus 
klausos 

sutrikimas; 3%
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5.4 Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, klausos aparatais ir 

gerą klausą turinčių tiriamųjų pusiausvyros būklės palyginimas 

 

5.4.1 Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, pusiausvyros 

būklės palyginimas su vaikais, sergančiais LNKS, kurių klausa reabilituota dviem klausos 

aparatais.  

 Tyrime dalyvavo 8 pacientai, kurių klausos negalia yra reabilituojama kochleariniu implantu. 

Siekiant įvertinti kochlearinės implantacijos poveikį LNKS sergančių vaikų pusiausvyrai, buvo palyginti 

jų ir tų pacientų, kurių klausa reabilituota dviem klausos aparatais, pusiausvyros testo rezultatai. Pacientai 

buvo tiriami dėvint klausos reabilitacijos priemones. Gauti duomenys parodė, kad vaikai turintys klausos 

implantą ir klausos aparatus, pasiekė panašius pusiausvyros tyrimo rezultatus atlikdami tiek statines, tiek 

tiek dinamines pusiausvyros užduotis (9 lentelė). 

 Tyrimas atskleidė, kad kochlearinė implantacija nepaveikė vaikų sergančių LNKS pusiausvyros. 

Panašius rezultatus paskelbė Nobel ir kiti bendraautoriai 2016 metais atliktame tyrime, pateikę išvadą, 

kad kochlearinė implantacija neturėjo reikšmingos įtakos vestibulinei funkcijai. Literatūros duomenys 

apie kochlearinės implantacijos įtaką vaikų sergančių  LNKS pusiausvyrai yra kontraversiški [53]. 

Pavyzdžiui, Winkler atliktame tyrime skelbiama, kad kochlearinė implantacija gali pagerinti vestibulinę 

funkciją [54].  Bonucci įvertino kochlearinės implantacijos poveikį 31 pacientui ir nustatė, kad 5% 

tyriamųjų pusiausvyros funkcija pablogėjo, o  13%  pagerėjo [55]. Tačiau Licameli ir kiti nustatė, kad  

pooperacinis vestibulinis pažeidimas pasireiškė 60% pacientų ir paskelbė išvadą, kad kochlearinis 

implantas neigiamai veikia pusiausvyrą [56]. Santos prieš ir po kochlearinės implantacijos rekomenduoja 

sekti pacientų pusiausvyrą, o kaip vietą implantacijai pasirinkti ausį su silpnesne vestibuline funkcija dėl 

galimo pažeidimo [57]. Taigi, daugelis autorių sutinka, kad kochlearinė implantacija gali paveikti 

vestibulinę funkciją, tačiau nėra vieningos nuomonės vertinant žalos ir naudos santykį.  
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9 lentelė. Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, BOT-2 testo 

rezultatų palyginimas  su vaikais, sergančiais LNKS, kurių klausa reabilituota dviem klausos 

aparatais. (m±SN) 

 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Kochlearinis 

implantas (m±SN) 

Sergantys 

NKS (m±SN) 

p 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją  

abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  10,00 10,00 1,0 

b) Akys užmerktos 9,88±0,3 9,97±0,2 0,695 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  5,50±1,0 5,35±1,0 0,651 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  7,6±1,2 7,23±1,9 0,605 

b) Akys užmerktos 3,25±0,8 3,06±1,6 0,746 

4. Ėjimas tieisiai  

„kulnas-pirštai“ 2 

 5,00±0,7 5,26±1,1 0,959 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1 

a) Akys atmerktos  6,97±1,4 7,26±2,0 0,702 

b) Akys užmerktos 2,63±0,7 2,55±1,5 0,986 

6. Stovėjimas „kulnas- 

pirštai“ ant buomo 1 

 10,00 9,19±1,7 0,222 

1-Statinės pusiasuvyros vertinimo užduotys. Geiausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 

 

5.4.2 Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, pusiausvyros 

būklės palyginimas su vaikais, kurių klausa gera. 

 

 Tyrimo metu buvo vertinama ar kochlearinis implantas vaikams sergantiems LNKS padeda 

pagerinti ir pasiekti sveikų vaikų pusiausvyros funkcijos galimybes. Palyginome gerą klausą turinčių 

vaikų ir pacientų klausos negalią reabilitavusių kochleariniu implantu pusiausvyros funkcijos rezultatus 

(10 lentelė). Pacientai su kochleariniu implantu statistiškai reikšmingai blogiau atliko tas užduotis, kurių 

metu stovėjo ant vienos kojos (p<0,05). Vaikų su kochleariniu implantu stovėjimo viena koja ant linijos 

atsimerkus (7,6±1,2 s vs. 8,97±1,0 s, p=0,002) ir užsimerkus (3,25±0,8 s vs. 7,37±0,6 s, p=0,001) bei 

stovėjimas viena koja ant buomo atsimerkus (6,97±1,4 s vs. 8,37±1,3 s, p=0,011) ir užsimerkus (2,63±0,7 

s vs. 7,33±1,3 s, p=0,001) laikas buvo statistiškai reikšmingai trumpesnis. Tačiau visų kitų užduočių 

rezultatai buvo panašūs į sveikų vaikų ir statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). 

 Tyrimo duomenys aiškiai parodo, kad vaikai, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu 

nepasiekia sveikų vaikų pusiausvyros lygio. Panašius rezultatus gavo ir Cushing lygindamas kochlearinį 

implantą dėvinčių ir sveikų vaikų pusiausvyros gabumus. Cushing taip pat palygino vaikų pusiausvyros 

funkcijos rezultatus įjungęs ir išjungęs kochlearinį implantą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikai užduotis 
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geriau atlieka tada, kai implantas yra įjungtas. Pagerėjusi pacientų pusiausvyros būklė esant įjungtam 

implantui siejama su vestibuline kompensacija ir elektros stimuliacija, kurią generuoja implantas – tai yra 

esant kompensuotai klausai [35]. 

10 lentelė. Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, BOT-2 testo 

rezultatų palyginimas  su vaikais, kurių klausa gera (m±SN) 

Pusiausvyros 

vertinimo užduotys 

Kochlearinis 

implantas (m±SN) 

Sveiki 

 (m±SN) 

p 

1. Stovėjimas apžergus liniją  

abiejomis kojomis 1 

a) Akys atmerktos  10,00 10,00 1,0 

b) Akys 

užmerktos 

9,88±0,3 10,00 0,610 

2. Ėjimas linija tiesiai 2  5,50±1,0 5,80±0,5 0,610 

3. Stovėjimas viena  

koja ant linijos 1 

a) Akys atmerktos  7,6±1,2 8,97±1,0 0,002 

b) Akys 

užmerktos 

3,25±0,8 7,37±0,6 0,001 

4. Ėjimas tieisiai  

„kulnas-pirštai“ 2 

 5,00±0,7 5,80±0,7 0,350 

5. Stovėjimas viena  

koja ant buomo 1 

a) Akys atmerktos  6,97±1,4 8,37±1,3 0,011 

b) Akys 

užmerktos 

2,63±0,7 7,33±1,3 0,001 

6. Stovėjimas „kulnas- 

pirštai“ ant buomo 1 

 10,00 9,80±0,6 0,686 

1-Statinės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 10 sekundžių. 

2- Dinaminės pusiausvyros vertinimo užduotys. Geriausias galimas rezultatas 6 žingsniai. 
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6. IŠVADOS 

 

1) Vaikų sergančių LNKS pusiausvyros funkcija, atliekant BOT-2 testą, buvo blogesnė už tuos, kurie 

neturi klausos sutrikimų.  

2) Pusiausvyros funkcija LNKS sergantiems vaikams buvo tuo geresnė, kuo vyresnis jų amžius, tačiau 

lytis ir klausos sutrikimo laipsnis įtakos neturėjo.  

3) Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, pusiausvyros būklė nesiskyrė 

nuo tų, kurių klausa reabilituota klausos aparatais.  

4) Vaikų, sergančių LNKS, kurių klausa reabilituota kochleariniu implantu, pusiausvyros būklė buvo 

blogesnė už tų, kurie neturi klausos sutrikimų. 
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7. PRAKTIKINĖS REKOMENDACIJOS 

 

1) Lėtinis neurosensorinis klausos sutrikimas dažnai lydimas ir pusiausvyros funkcijos 

pažeidimo, o tai gali sąlygoti sulėtėjusį motorinės funkcijos išsivystymą. Norint išvengti 

galimų pasekmių bei pagertinti vaikų su neurosensoriniu klausos sutrikimu gyvenimo kokybę, 

yra tikslinga užtikrinti tokių pacientų  pusiausvyros funkcijos stebėseną.  

2) Remiantis šio tyrimo rezultatais, galima teigti, kad BOT - 2 testas yra tinkama patikros 

priemonė siekiant identifikuoti vaikų su neurosensoriniu klausos sutrikimu pusiausvyros 

funkcijos pažeidimą.  

3) Tiriama ir stebima vaikų pusiausvyra prieš ir po kochlearinės implantacijos padėtų nustatyti 

kochlearinio implanto poveikį vestibulinei funkcijai. 

4) Remiantis literatūros duomenimis, pusiausvyros funkcija gali pagerinti įvairūs fiziniai 

pratimai. Siekiant visapusiškai padėti vaikams turintiems pažeistą pusiausvyros funkciją, yra 

tikslinga bendradarbiauti su fizioterapeutais.   
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9. PRIEDAI 

 
1 Priedas. Anketa skirta tyrime dalyvavusių vaikų tėvams 

 

ANKETA 

Klausimai Atsakymai 

Paciento lytis, amžius. 

 

 

Ar pastebėjote vaiko pusiausvyros 

sutrikimus? Pavyzdžiui, dažnesnius 

griuvimus, susitrenkimus, susižeidimus ir 

pan. 

 

 

Ar vaikas vystėsi kaip ir jo bendraamžiai, t.y. 

laiku pradėjo laikyti galvytę, sėdėti 

vaikščioti? 

 

 

Ar turi regos sutrikimų? Ar dėvi regos 

reabilitacijos priemones? 

 

 

Ar yra stebimi neurologo/ortopedo/raidos 

specialisto dėl  judėjimo sutrikimų (jei taip, 

kokių)? 

 

 

Ar yra stebimi neurologo/raidos specialisto 

dėl smulkiosios motorikos sutrikimų(jei 

taip,kokių)? 

 

 

Ar vaikas serga autizmo spektro sutrikimais? 

 

 

Ar vaikas turi protinį atsilikimą? 

 

 

Ar vaikas turi nervų sistemos pažeidimą? 

 

 

Įvardinkite kitas ligas ir sutrikimus, kurias 

serga vaikas. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2 Priedas. BOT-2 testo rezultatų lentelė 

 

Pusiausvyros vertinimo užduotys 

Pirmo 

bandymo 

rezultatai 

Antro 

bandymo 

rezultatai 

Maksimalus 

sekundžių/ 

žingsnių 

skaičius 

1. Stovėjimas apžergus 

liniją abiejomis 

kojomis 

a)Akys atmerktos    10 sekundžių 

b)Akys užmerktos   10 sekundžių 

2. Ėjimas linija tiesiai     6 žingsniai 

3. Stovėjimas viena 

koja ant linijos 

a)Akys atmerktos   10 sekundžių 

b)Akys užmerktos   10 sekundžių 

4. Ėjimas tieisiai 

„kulnas-pirštai“  

   6 žingsniai 

5. Stovėjimas viena 

koja ant buomo  

a)Akys atmerktos   10 sekundžių 

b)Akys užmerktos   10 sekundžių 

6. Stovėjimas „kulnas-

pirštai“ ant buomo  

   10 sekundžių 

 


