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Atsitiktinai atrinktų jaunesniųjų klasių moksleivių skydliaukės
ultragarsinio tyrimo duomenys
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Santrauka. Jodo trūkumas – viena aktualių visuomenės sveikatos problemų. Žinoma, kad
jodo trūkumas sukelia skydliaukės padidėjimą (strumą).

Tyrimo tikslas. Įvertinti vaikų strumos dažnį pagal įvairius Pasaulinės sveikatos organizacijos
siūlomus ir naujai skelbtus vertinimo kriterijus bei įvertinti skydliaukės tūrio pokyčių sąsają su
auksologiniais duomenimis.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Ištirta 310 atsitiktinai atrinktų 7–11 metų mokinių skydliaukių
dviejuose kaimynystėje esančiuose miestuose (Biržai ir Rokiškis) rajone, kuriame nustatytas
mažiausias jodo kiekis vaikų šlapime (5,4 ir 4,5 µg/dl). Vaikų skydliaukės dydis buvo vertinamas
apčiuopos-apžiūros būdu remiantis PSO klasifikacija. Visi vaikai tirti ultragarsu, įvertintas
skydliaukės tūrio dydis pagal F. Delange, 1997 m. bei M. B. Zimmermann, 2004 m. pateiktus
tarptautinius vertinimo kriterijus.

Rezultatai. Lyginant mergaičių ir berniukų grupes, visų tirtų antropometrinių parametrų
(amžiaus, ūgio, svorio, kūno paviršiaus ploto ir kūno masės indekso) vidurkiai bei medianos
įvairiose amžiaus grupėse skyrėsi statistiškai nereikšmingai. To paties amžiaus vaikų kūno
paviršiaus ploto vidurkis bei mediana reikšmingai didesni buvo Biržuose palyginti su Rokiškiu
(p<0,05). Palyginus tirtų vaikų kūno masės indeksus su britų sveikų vaikų kūno masės indeksų
97 procentile, nustatytas nutukimo dažnio skirtumas tarp miestų buvo statistiškai nereikšmingas
(1,9 proc. – Rokiškyje, 5,0 proc. – Biržuose; p>0,05). Grupuojant vaikus pagal amžių, reikšmingai
daugiau strumos diagnozuota Biržuose palyginti su Rokiškiu (atitinkamai – 88 proc. ir 63 proc.
pagal M. B. Zimmermann bei 25 proc. ir 10 proc. pagal F. Delange; p<0,05). Strumos dažnio
skirtumas tarp miestų yra nereikšmingas vertinant pagal kūno paviršiaus plotą. Skydliaukių tūrių
vidurkiai visose amžiaus bei visose grupėse pagal kūno paviršiaus plotą gerokai viršija 97
procentilę pagal M.B. Zimmermann ir neviršija 97 procentilės pagal F. Delange.

 Išvados. Strumos dažnis, vertinant 7–11 metų vaikų skydliaukės tūrį pagal skirtingus kriterijus,
skiriasi iš esmės. Strumos dažniui nustatyti vaikams tikslinga vartoti skydliaukės tūrio kriterijus,
apskaičiuotus pagal kūno paviršiaus plotą, siekiant įvertinti individualias konstitucines vysty-
mosi ypatybes.

Įvadas
Jodo trūkumas – viena aktualių visuomenės svei-

katos problemų. Žinoma, kad jodo trūkumas sukelia
skydliaukės padidėjimą (strumą). Jaunesniojo mokyk-
linio amžiaus vaikų (6–12 metų) strumos dažnis, kaip
ir tokio amžiaus vaikų jodo kiekio šlapime mediana,
yra vienas jodo trūkumo žymenų populiacijoje. Pasau-
linė sveikatos organizacija (PSO) bei Tarptautinė jodo
trūkumo sukeltų sutrikimo taryba visoms šalims pa-
teikia tris pagrindinius kriterijus jodo trūkumui ver-
tinti (1 lentelė) (1).

Lietuvoje jodo trūkumo ir su juo susijusių skyd-
liaukės pakitimų tyrimai pradėti 1994 metais pagal
Tarptautinę jungtinių tautų vaikų fondo (UNICEF)

patvirtintą programą (2). Remiantis šių tyrimų duome-
nimis, Lietuva pripažinta nedidelio laipsnio jodo trū-
kumo regionu (1, 2). Tačiau jau keletą metų Lietuvos
rajonų ir miestų moksleivių skydliaukės tyrimai pa-
rodė, kad skirtingose vietovėse skydliaukės padidė-
jimo dažnis yra labai skirtingas ir svyruoja nuo 8,6
iki 76,5 proc., be to, labai priklauso, kokiais kriterijais
vadovaujamasi (3–10).

Nedidelio jodo trūkumo regionuose struma nusta-
toma nedidelio laipsnio, dažnai nematoma, todėl šiuo-
se rajonuose strumos dažniui nustatyti pirmumas tei-
kiamas ultragarsu matuojamo skydliaukės tūrio įver-
tinimui (8, 11–13). Nustatyta, kad sergančiųjų skyd-
liaukės ligomis bendrojoje populiacijoje yra gerokai
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daugiau negu pavyksta diagnozuoti klinikiniais tyri-
mais (14). Apčiuopos ir ultragarsinio tyrimo duomenų
neatitikimas iki 23,9 proc. (11). Kuo mažesnis skyd-
liaukės padidėjimas, tuo didesnis apčiuopos ir ultra-
garsinio tyrimo duomenų neatitikimas bei labiau ski-
riasi tyrėjų apčiuopos duomenys (15).

Ultragarsu nustatyto moksleivių skydliaukės tūrio
duomenų interpretavimas vis dar išlieka diskusinis.
Teisingam duomenų interpretavimui būtini kriterijai,
nustatyti pagal tyrimų, atliktų su vaikais, gyvenančiais
pakankamo jodo regionuose, duomenis (1). Nuo 1993
m. buvo vadovaujamasi R. Gutekunst ir kt. pasiūlytais
skydliaukės tūrio kriterijais, kurie buvo sudaryti pagal
Švedijoje ir Vokietijoje pakankamo jodo (jodo su-
vartojimas viršija 150 mkg per parą) regionuose gy-
venančių vaikų skydliaukės tyrimo duomenis (16) ir
patvirtinti PSO (17). Šios normos sudarytos neatsi-
žvelgiant į mergaičių ir berniukų vystymosi skirtu-
mus bei individualias tiriamųjų konstitucines ypaty-
bes. 1997 m. PSO rekomendavo F. Delange su kolego-
mis pateiktus naujus kriterijus, kurie apskaičiuoti Eu-
ropos (Olandijos, Slovakijos, Prancūzijos ir Austrijos)
vaikų, gyvenančių pakankamo jodo arba ilgalaikės jo-
dizacijos (maisto papildymas jodu vartojant druską
su jodu) vietovėse tyrimo duomenimis, atskirai verti-
nant berniukus ir mergaites bei jų kūno paviršiaus plo-
tą (1, 18–20). Tačiau skydliaukės tūrio normos vis dar
liko diskusijų objektu, nes šie duomenys gerokai sky-
rėsi nuo kitų šalių (JAV, Šveicarijoje bei Malaizijoje)
pakankamo jodo vietovių duomenų (20). Manoma,
kad šiam duomenų skirtumui įtakos galėjo turėti Euro-
poje tirtų vaikų skydliaukės pakitimai, likę nuo bu-
vusio jodo trūkumo iki visuotinės jodizavimo progra-
mos įgyvendinimo pradžios. Be to, pastebėta, kad
skydliaukės tūrio kriterijai (patvirtinti 1997 m.) yra
per dideli (pastebėta sistemingai pasikartojanti mata-
vimo paklaida +30 proc.) visose amžiaus grupėse ir
visose kūno paviršiaus ploto grupėse) (20). Analizuo-
jant naujesnių tyrimų duomenis, pastebėta, kad
skydliaukės tūrio kriterijus tam pačiam vaikui skiriasi
vertinant pagal amžių bei pagal kūno paviršiaus plotą.
2004 m. paskelbti nauji kriterijai, sudaryti PSO Jodo

trūkumo tyrimo grupės, vadovaujamos M. B. Zimmer-
mann didelio tarptautinio tyrimo (dalyvavo 3500 vaikų
6–12 metų), atlikto įvairiose pakankamo jodo vieto-
vėse Centrinėje Europoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų
Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose bei Vakarų Ramio-
jo vandenyno regione, duomenimis (20). Šie kriterijai
yra atskiri mergaitėms ir berniukams bei sudaryti pagal
amžių ir pagal kūno paviršiaus plotą. Rekomenduo-
jami kriterijai yra gerokai mažesni už F. Delage kri-
terijus (20).

Lietuvoje jodo trūkumo tyrimo, atlikto pagal
UNISEF programą, 1994 m. duomenimis, didžiausias
jodo trūkumas nustatytas Panevėžyje (5,6 ir 4,5 µg/dl)
(2), todėl tikėtina, kad šiame rajone strumos dažnis
taip pat yra didžiausias. Tačiau atokesnių šio rajono
miestų vaikai nebuvo tirti ir vaikų skydliaukės pakiti-
mų dažnis šiose vietovėse išlieka neaiškus.

Tyrimo tikslas – ištirti dviejų kaimyninių miestelių
(Biržų ir Rokiškio, Panevėžio raj.) pradinių klasių mo-
kinių skydliaukes bei įvertinti strumos dažnį pagal
įvairius vaikų skydliaukės tūrio vertinimo kriterijus.
Įvertinti skydliaukės tūrio pokyčių sąsają su auksolo-
giniais duomenimis.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Dalyvauti tyrime kviesti 7–11 metų visi Biržų

miestelio ,,Atžalyno“ mokyklos (57) antrokai (47) ir
„Kaštonų“ vidurinės mokyklos trečiokai ir ketvirtokai
bei visi (250) Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos pirmų-
jų–ketvirtųjų klasių mokiniai.

Apčiuopa-apžiūra. Vaikų skydliaukių dydis buvo
vertinamas apčiuopos-apžiūros metodu pagal PSO pri-
imtą klasifikaciją: 0 – skydliaukė nepadidėjusi (stru-
mos nėra); Ia – struma čiuopiama, nematoma; Ib – stru-
ma čiuopiama ir matoma atlošus tiriamojo galvą (ar
jam ryjant); II – akivaizdi, matoma neatlošus tiria-
mojo galvos, struma; III – didelė, matoma iš tolo, de-
formuojanti kaklą struma.

Tyrimas ultragarsu. Skydliaukės tirtos ultragarso
aparatu „Aloka“ (SSD-210 DX, Japan) su 5 MHz gal-
vute, įvertinant skydliaukės dydį (matuojant tūrį), nau-
dojant vandens pagalvę. Skydliaukės bendras tūris

1 lentelė. Epidemiologiniai jodo trūkumo vertinimo žymenys pagal PSO

                            Žymuo                Jodo trūkumo lygis

nėra nedidelis vidutinis didelis

Strumos dažnis vaikų populiacijoje (proc.) <5 5–19,9 20–29,9 >30
Jodo kiekis šlapime (µg/dl) 10–20 5–9,9 2–4,9 <2
Naujagimių TTH>5 mIU/l dažnis (proc.) <3 3–19,9 20–29,9 >30
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apskaičiuotas sudėjus abiejų skilčių tūrius, kurie ap-
skaičiuojami pagal Brunno formulę: skydliaukės skil-
ties plotis (cm) × skilties ilgis (cm) × skilties storis
(cm) × 0,479 (20). Skydliaukės tūrio didumą vertino-
me pagal F. Delange ir kt., 1997 m. (1, 19), bei Zim-
mermann ir kt., 2004 m. (20) siūlomus tarptautinius
kriterijus. Skydliaukės audinio struktūra tiriant ultra-
garsu buvo vertinama: 1) normali (homogeniška);
2) pakitusi (nehomogeniška). Skydliaukės audinio
tankis tiriant ultragarsu buvo vertinamas: 1) normalus;
2) sumažėjęs; 3) padidėjęs.

Kūno paviršiaus plotas. Visų vaikų ūgis ir svoris
išmatuoti ir apskaičiuotas kūno paviršiaus plotas pagal
formulę: svoris (kg)0,425 × ūgis (cm) 0,725 × 71,84 × 10–4

(18–20).
Statistika. Statistiniam duomenų apdorojimui tai-

kytas tikimybių palyginimo archsinuso kriterijus. Pa-
teikiami vidurkiai plius/minus standartinis nuokrypis
(M±SD) ir jų palyginimui tarp skirtingų grupių tai-
kytas neporinis t testas. Skirtumai vertinti kaip statis-
tiškai reikšmingi, kai p<0,05.

Rezultatai ir jų aptarimas
2004 metais tirti 7–11 metų Panevėžio apskrities

mokiniai. Ištirta 310 atsitiktinai atrinktų vaikų (visi
tyrimo metu dalyvavę pamokose): 165 berniukai ir
145 mergaitės. Biržuose – 100 (52 berniukai ir 48 mer-
gaitės) ir Rokiškyje – 210 (113 berniukai ir 97 mer-
gaitės). Dėl ligos ar kitų priežasčių 44 vaikai (12,4
proc.) tyrimo metu nedalyvavę pamokose netirti.

Moksleivių tyrimo metu atliktų matavimų duome-
nys pateikiami antroje lentelėje.

Antroje lentelėje pateiktais duomenimis, to paties
amžiaus vaikų auksologiniai duomenys gerokai
skiriasi (žr. minimumas ir maksimumas). Lyginant
mergaičių ir berniukų grupes, visų tirtų auksologinių
parametrų (amžiaus, ūgio, svorio, kūno paviršiaus
ploto bei kūno masės indekso) vidurkiai bei medianos
įvairiose amžiaus grupėse skyrėsi statistiškai nereikš-
mingai.

To paties amžiaus vaikų kūno paviršiaus plotų
vidurkis reikšmingai didesnis buvo Biržuose palyginti
su Rokiškiu (3 lentelė). Šis skirtumas reikšmingas

2 lentelė. Tirtų moksleivių matavimų duomenys pagal amžiaus grupes

Amžius,
  metai             Duomenys Vidurkis SD Min. Maks. Mediana

7 metų Svoris (kg) 23,4 3,47 16,0 30,0 23,0
(N=19) Ūgis (m) 1,23 0,06 1,13 1,37 1,23

KMI (kg/m2) 15,3 1,55 12,5 19,2 15,0
KPP (m2) 0,90 0,09 0,70 1,00 0,90
Skydliaukės tūris (ml) 5,12 1,03 3,47 7,25 5,05

8 metų Svoris (kg) 25,8 4,52 18,0 44,5 25,0
(N=94) Ūgis (m) 1,28 0,06 1,16 1,44 1,28

KMI (kg/m2) 15,7 1,70 12,8 22,9 15,4
KPP (m2) 0,97 0,10 0,80 1,30 0,95
Skydliaukės tūris (ml) 5,78 1,63 3,23 11,8 5,51

9 metų Svoris (kg) 28,3 5,21 20,0 44,5 28,0
(N=73) Ūgis (m) 1,33 0,06 1,19 1,45 1,33

KMI (kg/m2) 16,0 2,14 12,4 21,9 15,8
KPP (m2) 1,03 0,11 0,80 1,30 1,02
Skydliaukės tūris (ml) 5,91 1,39 3,27 9,38 5,75

10 metų Svoris (kg) 31,4 4,99 23,0 49,0 31,0
(N=69) Ūgis (m) 1,39 0,06 1,28 1,56 1,39

KMI (kg/m2) 16,1 1,78 12,8 22,4 15,7
KPP (m2) 1,11 0,10 0,90 1,40 1,10
Skydliaukės tūris (ml) 5,98 2,09 2,51 13,6 5,81

11 metų Svoris (kg) 32,8 5,77 24,0 50,0 32,0
(N=55) Ūgis (m) 1,41 0,06 1,38 1,55 1,43

KMI (kg/m2) 16,4 1,89 12,8 20,8 16,1
KPP (m2) 1,14 0,12 1,00 1,50 1,12
Skydliaukės tūris (ml) 6,55 2,06 3,53 12,9 5,98

KPP – kūno paviršiaus plotas; KMI – kūno masės indeksas.

Medicina (Kaunas) 2006; 42(9)

Atsitiktinai atrinktų jaunesniųjų klasių moksleivių skydliaukės ultragarsinio tyrimo duomenys



754

beveik visose amžiaus grupėse išskyrus septynerių
metų vaikus, kur skirtumas nereikšmingas galbūt dėl
mažos imties Biržuose. Visose amžiaus grupėse kūno
paviršiaus plotų medianos taip pat buvo didesnės
Biržuose, todėl galima daryti išvadą, kad Biržų vaikai
yra augesni palyginti su Rokiškio.

Siekiant nustatyti, ar kūno paviršiaus ploto dydžiui
įtakos negalėjo turėti nutukimas, lyginti tirtų vaikų
kūno masės indeksai su britų vaikų kūno masės in-
deksų 97 procentile kreivėse pagal amžių (22, 23) ir
nustatyta, kad 97 procentilę viršijo tik 4 (1,9 proc.)
vaikai Rokiškyje ir 5 vaikai (5 proc.) Biržuose. Nutu-
kimo dažnių skirtumas tarp miestų statistiškai nereikš-
mingas (p>0,05). Todėl manoma, kad didesnį Biržų
vaikų nutukimą lėmė bendras konstitucinis vaikų su-
dėjimas.

Skydliaukės apčiuopos-apžiūros duomenimis, stru-
ma diagnozuota 3,2 proc. tirtų vaikų (1,8 proc. ber-
niukų ir 4,8 proc. mergaičių, p>0,05). I laipsnio (ne-
didelis) skydliaukės padidėjimas nustatytas: Biržuo-

se – 6,0 proc. (6 vaikams), Rokiškyje – 1,9 proc. (4
vaikams) tirtųjų, p>0,05. Pagal apčiuopos duomenis
rajonas priklausytų normalaus jodo kiekio vietovei
(strumos dažnis <5 proc.). Panašūs skydliaukės ap-
čiuopos duomenys gauti ištyrus Panevėžio miesto vai-
kus 1997 metais (6). Tik vienam vaikui iš visų 310
tirtųjų čiuopiant įtartas skydliaukėje mazgas, kuris,
tiriant ultragarsu, nenustatytas.

Tiriant ultragarsu, pakitusio audinio (nevertinant
tūrio) skydliaukė diagnozuota 71 (23 proc.) tirtajam
(27 proc. – Biržuose ir 21 proc. – Rokiškyje, p>0,05)
(1 pav.). Hipoechogeniškas audinys nustatytas 20,3
proc., o skydliaukės audinio nehomogeniškumas – 8,1
proc. tirtų vaikų. Minėtų pakitimų dažniai berniukams
ir mergaitėms skyrėsi nereikšmingai (p>0,05).

Hipoechogeniškas ir nehomogeniškas skydliaukės
audinys – dažniausia autoimuninių procesų skydliau-
kėje pasekmė, todėl vaikus, kuriems nustatyta tokių
audinio pakitimų, būtina stebėti, t. y. tikrinti profilak-
tiškai.

3 lentelė. Kūno paviršiaus plotų vidurkiai pagal amžių ir gyvenamąją vietą

14,8 proc. 
hipoechogeniška

2,6 proc. 
nehomogeniška

5,5 proc. 
nehomogeniška+
hipoechogeniška

77 proc. 
Nepakitusi

23 proc. 
Pakitusi

 Amžius, Miestas N                      KPP P Mediana
   metai vidurkis SD
7 metų Rokiškis 17 0,89 0,08 0,101 0,88

Biržai 2 0,99 0,05 0,99
8 metų Rokiškis 52 0,93 0,08 0,000 0,92

Biržai 42 1,01 0,10 0,99
9 metų Rokiškis 54 1,01 0,11 0,038 1,01

Biržai 19 1,07 0,10 1,06
10 metų Rokiškis 42 1,09 0,10 0,041 1,08

Biržai 27 1,15 0,11 1,14
11 metų Rokiškis 45 1,13 0,11 0,048 1,12

Biržai 10 1,21 0,11 1,22

KPP – kūno paviršiaus plotas.

1 pav. Vaikų skydliaukių audinio struktūriniai pokyčiai, nustatyti ultragarsu
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Skydliaukių ultragarsinis tyrimas parodė visai kito-
kį strumos dažnį palyginti su apčiuopa, ypač kai tūris
vertintas pagal naujausius 2004 metais M. B. Zimmer-
mann skelbtus kriterijus.

Panevėžio rajono vaikų skydliaukių tūrių mediana
pagal amžių, atsižvelgiant į lytį, palyginti su 97 pro-
centile vaikų skydliaukės tūrių pagal F. Delange (1997)

ir 97 procentile pagal M. B. Zimmermann (2004)
pateikiami antrame paveiksle.

Tirtų vaikų skydliaukių tūrių mediana pagal kūno
paviršiaus plotą, atsižvelgiant į lytį, palyginti su 97 pro-
centile vaikų skydliaukės tūrių pagal F. Delange (1997)
ir M. B. Zimmermann (2004) duomenis pateikti tre-
čiame paveiksle.

2 pav. Tirtų vaikų skydliaukės tūrių mediana pagal amžių ir lytį palyginti su 97 procentile
pagal F. Delange (1997) ir M. B. Zimmermann (2004)

3 pav. Panevėžio rajone tirtų vaikų skydliaukės tūrių vidurkiai pagal kūno paviršiaus plotą ir lytį
palyginti su 97 procentile pagal F. Delange (1997) ir M. B. Zimmermann (2004)
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Tirtų vaikų pasiskirstymas pagal kūno paviršiaus
plotą (4 pav.) rodo, kad mažo kūno paviršiaus ploto ir
didelio kūno paviršiaus ploto vaikų tiriamojoje grupėje
buvo mažai, nes atranka daryta pagal vaikų amžių.
Dėl to mažo vaikų skaičiaus šiose kūno paviršiaus plo-
to grupėse skydliaukių tūrių medianos gali neatspin-
dėti visos tokio kūno paviršiaus ploto vaikų populiacijos.

Antrame ir trečiame paveiksluose pateiktais duo-
menimis, skydliaukių tūrių medianos visose amžiaus
bei visose kūno paviršiaus ploto grupėse gerokai vir-
šija 97 procentilę pagal M. B. Zimmermann (2004),
tačiau neviršija 97 procentilės pagal F. Delange (1997).

Tai dar kartą rodo vaikų skydliaukės padidėjimo (stru-
mos) įvertinimo sunkumą ir būtinumą sudaryti vienin-
gus vertinimo kriterijus visose šalyse.

Tai, kad 2004 metais paskelbti M. B. Zimmermann
ir kolegų kriterijai apskaičiuoti tiriant vaikus įvairiose
pasaulio pakankamo jodo regionuose, galima manyti,
jog būtent šie kriterijai gali tapti vieningos apskaitos
sistemos pagrindu. Taigi tikslinga Lietuvos vaikų
skydliaukės tyrimų duomenis visuose rajonuose per-
skaičiuoti pagal naujausius kriterijus, kuriais remiantis
situacija Lietuvoje, deja, atrodo gerokai grėsmingesnė
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Analizuojant duomenis pagal naujausius (2004)
skydliaukės dydžio kriterijus, grupuojant vaikus pagal
amžių, reikšmingai daugiau strumos diagnozuota
Biržuose palyginti su Rokiškiu (5 pav.). Strumos daž-
nio skirtumas tarp miestų nereikšmingas grupuojant
vaikus pagal kūno paviršiaus plotą. Vertinant strumos
dažnį pagal F. Delange (1997), nustatytas reikšmingas
skirtumas ir tarp miestų, ir tarp lyčių. Struma dažniau
diagnozuota Biržuose palyginti su Rokiškiu (5 pav.)
ir berniukams palyginti su mergaitėmis (19,4 proc.
pagal amžių ir 23,6 proc. pagal kūno paviršiaus plotą
palyginti su 9 proc. pagal amžių ir 9 proc. pagal kūno
paviršiaus plotą, p<0,05).

Kai strumos priežastis yra jodo trūkumas, strumos
dažnis vienodas nepriklausomai nuo lyties, o tai ir
nustatyta tiriamojoje vaikų grupėje vertinant pagal
naujausius M. B. Zimmermann kriterijus (97 procen-
tilę). Vertinant skydliaukės tūrį pagal šiuos kriterijus,
Panevėžio rajone nustatytas strumos dažnis atitiktų
sunkaus jodo trūkumo vietovei taikomus kriterijus
(strumos dažnis >30 proc., dažnio skirtumas tarp lyčių
nereikšmingas).

Vertinant pagal amžiaus normas, nustatyta reikš-
mingų skirtumų tarp tirtųjų miestų, nors jų lokalizaci-
jos artimos, strumos dažnio bei skydliaukių tūrių vidur-
kių, apskaičiuotų pagal amžiaus grupes, o vertinant
pagal kūno paviršiaus plotą, skirtumas yra nereikšmin-
gas – visa tai galima paaiškinti tuo, kad Biržuose to
paties amžiaus vaikai yra gerokai augesni negu Rokiš-
kyje. Kaip žinoma, vaikų skydliaukės dydis priklauso
ne tik nuo jodo ar seleno kiekio aplinkoje, bet ir nuo
vaiko individualaus normalaus vystymosi ypatybių.

Trečios lentelės duomenimis, visose amžiaus gru-
pėse, išskyrus septynerių metų vaikus (galbūt dėl per
mažo atvejų skaičiaus), skydliaukės tūrių vidurkis
reikšmingai didesnis Biržų vaikų palyginus su Rokiš-
kio. Tačiau Biržų vaikų kūno paviršiaus plotų vidurkis
buvo reikšmingai didesnis visose amžiaus grupėse
(2 lentelė). Todėl galima daryti išvadą, jog vaikų skyd-
liaukės tūrio vertinimas, atsižvelgiant į jų kūno pa-
viršiaus plotą, yra tikslesnis nei atsižvelgiant tik į vaiko
amžių.

Labai didelis (72–82 proc.) dažnis vaikų, kurių
skydliaukės tūris viršija 97 procentilę (5 pav.) pagal
šiuo metu rekomenduojamus naujus kriterijus kelia
didelį susirūpinimą. Todėl labai svarbu kuo efektyviau
vykdyti valstybinę jodo programą siekiant sumažinti
sergamumą skydliaukės ligomis bei užtikrinti gerą
vaikų psichoemocinę bei fizinę raidą.

Išvados
1. Strumos dažnis, vertinant 7–11 metų vaikų skyd-

liaukės tūrį pagal skirtingus kriterijus, iš esmės ski-
riasi.

2. Vaikų strumos dažniui nustatyti tikslinga taikyti
skydliaukės tūrio kriterijus, apskaičiuotus pagal kūno
paviršiaus plotą, siekiant įvertinti individualius kons-
titucinius vystymosi ypatumus.

3. Labai didelis skaičius vaikų Panevėžio rajone,
kurių skydliaukės tūris viršija 97 procentilę, todėl labai
svarbu kuo efektyviau vykdyti valstybinę jodo prog-
ramą siekiant sumažinti sergamumą skydliaukės li-
gomis bei užtikrinti gerą vaikų psichoemocinę ir fizinę
raidą.

The results of thyroid ultrasound examination in randomly selected schoolchildren

Narseta Mickuvienė, Aurelija Krasauskienė, Gintautas Kazanavičius
Institute of Endocrinology, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: thyroid volume, children, iodine deficiency, goiter.

Summary. Iodine deficiency is an actual problem of public health and mostly manifests as enlargement of
the thyroid (goiter).

Objective. The aim of the study was to determine the prevalence of goiter using different evaluation criteria
and to establish the relationship between changes in thyroid volume and dimensions of the body.

Material and methods. Thyroid palpation and ultrasound examination were performed in 310 (7–11-year-
old) randomly selected schoolchildren from two Lithuanian nearby small towns (Biržai and Rokiškis) in the
district with lowest urinary iodine excretion (5.4 and 4.5 µg/dl). The size of thyroid gland was determined by
inspection and palpation using the World Health Organization criteria. All children were examined ultraso-
nographically; thyroid volume was assessed by two criteria: F. Delange (1997) and M. B. Zimmermann (2004).

Results. There were no differences in means and medians of age and all body parameters (height, weight,
body surface area, body mass index) in boys and girls of the same age. Higher means and medians of the body
surface area in all age groups were found in Biržai as compared to Rokiškis (p<0.05). Comparing body mass
index of all investigated schoolchildren with upper limits (97th percentile) of body mass index of normal
British children, no statistically significant difference in the prevalence of obesity between towns was observed
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