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Santrauka
Mokslininkų teigimu, skoliozė daro įtaką paauglių stu-
buro judumui ir kvėpavimo sistemai. Daugelio tyrimų 
duomenys rodo, kad Schroth metodas yra efektyvi sko-
liozės gydymo priemonė. Mums prieinamoje literatūroje 
nepavyko rasti duomenų apie Schroth metodo poveikį 
laikysenos pokyčiams, taikant šį metodą 6 mėnesius. 
Tikslas. Įvertinti Schroth metodo poveikį laikysenos po-
kyčiams asmeniui, sergančiam idiopatine skolioze.
Metodai. Tyrime dalyvavo 13 m. paauglė, kuriai diagno-
zuota idiopatinė skoliozė. Tiriamajai buvo taikyta indi-
viduali Schroth metodo programa 2 kartus per savaitę. 
Schroth metodo užsiėmimų trukmė 1 val., bendras tyrimo 
atlikimo laikas 6 mėnesiai. Tiriamoji buvo testuota kas 24 
užsiėmimus. Tyrimo metu buvo vertinamas tiriamosios 
liemens funkcinis stabilumas – (Mathias testu), krūtini-
nės ir juosmeninės stuburo dalies paslankumas (Šobero 
ir Otto testais), 4 stuburo slankstelių rotaciniai kampai. 
Rezultatai. Analizuojant intervencijos veiksmingumą nu-
statyta, kad pagerėjo Mathias, Šobero ir Otto testų rezul-
tatai ir sumažėjo stuburo slankstelių rotaciniai kampai.
Išvada. Šešis mėnesius taikytas Schroth metodas padidino 
tiriamosios liemens stabilumo, stuburo judumo rodiklius 
ir sumažino stuburo slankstelių poslinkio kampus.

Įvadas 
Idiopatinė skoliozė  – stuburo trimatė deformacija, kuri 

pasireiškia slankstelių rotacija apie savo ašį frontalioje plokš-
tumoje ir diagnozuojama, kai didžiausias stuburo deforma-
cijos kampas yra 10 ir daugiau laipsnių [17,4]. Idiopatinė 
skoliozės etiologija nežinoma ir nesusijusi su konkrečiu 
sindromu, įgimta nervų ar raumenų būkle ir dažniausiai pa-
sireiškia asmenims nuo 10 iki 18 metų [16]. 

Visame pasaulyje skoliozė diagnozuojama nuo 0,2 iki 

0,6 proc. gyventojų [13], o 70 – 90 proc. skoliozės atvejų  
priskiriami idiopatinei skoliozei [18].

Idiopatinės skoliozės progresavimo metu vyksta įvairūs 
funkciniai ir struktūriniai pakitimai, kurie sukelia laikyse-
nos, stuburo ir raumenų pakitimus įgaubtoje ir išgaubtoje 
kūno pusėje [15]. Paveiktas skoliozės stuburas nevieno-
dai paskirsto krūvį ir dėl to atsiranda skausmas, raumenų 
tempimas, silpnumas bei liemens simetrijos ir sinergijos 
pokyčiai [20,10].

Skoliozės gydymas priklauso nuo kelių veiksnių: asmens 
amžiaus, Kobbo kampo ir skoliozės progresavimo lygio.

Asmenims, kurių Kobbo kampas didesnis nei 45-50 laips-
nių, progresuojanti skoliozė gydoma chirurginiu būdu, o ne-
sudėtingi idiopatinės skoliozės atvejai gydomi konservatyviu 
būdu [10]. Vienas iš konservatyvių gydymo būdų, taikomų 
skoliozės gydymui – Schroth metodas. Schroth metodas 
yra specifinis skoliozės pratimų metodas, kurio atlikimo 
metu didžiausias dėmesys skiriamas trimatei stuburo kreivės 
korekcijai pasyviais ir aktyviais pratimais. Schroth metodu 
stuburo linkiai veikiami iš vienos pusės į kitą ir iš nugaros 
pusės į priekį. Kiti konservatyvūs metodai stuburą veikia tik 
iš šonų [11]. Schroth metodo tikslas − sukurti stuburo pu-
siausvyrą ir stabilumą, koreguojant kūno biomechaniką, stu-
buro kreivių progresavimą ir stabilizavimą. Schroth metodo 
užsiėmimų metu asmens laikysena koreguojama kvėpavimo 
su sensomotoriniais laikysenos pratimais [10,11]. Atliekami 
stuburo kreivių stabilizavimo ir stuburo mobilizacijos, lai-
kysenos ištiesinimo, derotacijos, raumenų jėgos ir ištvermės 
pratimai [19]. Užsiėmimų metu asmenys mokomi koreguoti 
laikyseną kasdienėje veikloje, nuolat lavinant raumenų jėgą 
ir ištvermę [12]. 

Studijuodami mokslinę literatūrą išsiaiškinome, kad 
Schroth metodas veiksmingas koreguojant skoliozės su-
keltus fizinius ir struktūrinius pokyčius. Mums prieinamoje 
literatūroje nepavyko rasti duomenų apie Schroth metodo 
poveikį laikysenai, taikant šį metodą 6 mėnesius. 

Tyrimo objektas - asmens, sergančio idiopatine skolio-
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ze,  liemens mobilumo laikysenos pokytis, taikant Schroth 
metodą.

Tyrimo tikslas – įvertinti asmens, sergančio idiopatine 
skolioze, Schroth metodo poveikį laiky senos pokyčiams.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrime dalyvavo 13 metų paauglė, kuriai diagnozuota 

idiopatinė skoliozė. Pirminis vizualinis vertinimas: dešinysis 
petys nežymiai pakilęs aukščiau nei kairysis, nesimetriška 
krūtinė, šonkauliai išsikišę į priekį, plokščiapėdė, atliekant 
pratimus išryškėjo silpni korseto raumenys. Tiriamoji serga 
idiopatine skolioze, lytinė branda pagal Risser atitiko 1 po-
žymį. Tiriamosios dominuojanti kreivė buvo juosmeninė į 
kairę pusę, su šalutine krūtinine kreive į dešinę pusę. Pa-
grindinės kreivės Kobbo kampas 12 laipsnių. Pagal Schroth 
klasifikaciją tiriamosios stuburą sudarė keturi blokai: pe-
čių, krūtinės, juosmens ir dubens blokai, kurie nukrypsta ir 
pasisuka vienas priešais kitą  (1 pav.). Blokų vaizdavimas 
paaiškina tiriamosios stuburo pakitimus kaip kompensacijas. 
Schroth metodikoje stuburo deformacija vaizduojama kaip 
geometrinės formos pasikeitimas iš stačiakampio į trapeci-
jos formą. Aiškiai matomas šoninis poslinkis ir sukimasis, 
suspaudimas vidaus organų ir raumenų įgaubtoje pusėje ir iš-
siplėtimas išgaubtoje pusėje [2]. Klasifikuojama atsižvelgiant 
į pagrindinės kreivės vietą, kurioje vyksta stuburo slankstelių 
poslinkis, santykinę dubens ir juosmens bloko padėtį, kūno 
svorio pusiausvyrą. Stuburas, paveiktas skoliozės, rodo kūno 
pusių asimetriją, blokai pasvyra ir nukrypsta nuo centro [3]. 

Liemens funkcinis stabilumas buvo vertintas Mathias 
testu [6]. Tyrimo metu tiriamoji stovėjo 30 sekundžių, šonu 
į tyrėją, priešais save ištiesusi rankas, per peties sąnarius su-
lenktas 90 laipsnių kampu, dubuo neutralioje padėtyje. Buvo 
stebima stuburo, dubens, menčių, rankų padėtis ir bet koks 

atsiradęs kompensacinis judesys. Kompensaciniai judesiai 
buvo apibrėžti ir vertinti taip: 1 balas − priekinis dubens 
pasvirimas, 2 balai – juosmeninės stuburo dalies judesys 
pirmyn, krūtinės ląstos judesys atgal, 3 balai – menčių pa-
kilimas, 4 balai – bet koks pečių judesys. 

Stuburo juosmeninės (Šobero testu) ir krūtininės (Otto 
testu) stuburo dalies paslankumo vertinimas atliktas centi-
metrine juostele. Šobero testo metu tarp klubakaulio skiau-
terių buvo pažymėtas vidurio taškas (A), nuo taško žemyn 
pasislinkta 5 cm ir pažymėtas taškas (B). Nuo šio taško į 
viršų kilta 10 cm ir pažymėta tašku (C). Testo metu, tiriamoji 
atliko juosmeninės stuburo dalies lenkimą ir buvo išmatuotas 
atstumas tarp B ir C taškų [23]. Otto testo metu tiriamoji 
stovėjo tiesiai, ties Th1 slanksteliu buvo pažymėtas taškas 
(A), nuo kurio 30 cm žemiau pažymėtas taškas (B). Testo 
metu tiriamoji atliko juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies 
lenkimą [1].

Skoliometru išmatuoti 4 tiriamosios stuburo slankstelių 
poslinkio kampai. Mažesnis nei 5 laipsnių stuburo slankstelių 
pasisukimo kampas yra nereikšmingas ir jo galima neste-
bėti, 5-9 laipsnių rodmuo garantuoja pakartotinį tyrimą per 
šešis mėnesius [9]. Tiriamajai tyrimo pradžioje ir pabaigoje 
skoliometru buvo išmatuoti Th1 ir Th5, Th6 ir Th11, Th12 
ir L1, L2 ir L4 stuburo slankstelių poslinkio kampai. Sko-
liometrija buvo atliekama tiriamajai atlikus Adamo testą, 
pasilenkus į priekį. 

Tyrimo organizavimas ir eiga. 13 metų tiriamajai di-
agnozuota idiopatinė skoliozė. Iš tiriamosios tėvų gavus 
laisvos formos informuoto asmens sutikimą, tiriamajai buvo 
taikyta individuali Schroth metodo programa 2 kartus per 
savaitę. Schroth metodo užsiėmimų trukmė 1 val., bendras 
tyrimo atlikimo laikas 6 mėnesiai. Tiriamoji buvo testuota 
kas 24 užsiėmimai prieš atostogas ir po atostogų. Tyrimas 
buvo atliekamas Šiaulių sveikatos priežiūros įstaigoje „Kine-
zioCentras“. Tyrimo pradžia – 2021-04-01, pabaiga – 2021-
11-25. Tyrimo metu tiriamosios buvo vertintas liemens funk-
cinis stabilumas (Matthias testu), krūtininės ir juosmeninės 
stuburo dalies paslankumas.

Tyrimo metu tiriamajai buvo atlikti penki liemens funk-
cinio stabilumo, krūtininės ir juosmeninės stuburo dalies 
paslankumo vertinimai. Pirmasis tiriamosios vertinimas 
buvo atliktas prieš gydymą Schroth metodu 2021-04-01, 
antrasis − 2021-05-31 po 24 Schroth metodo užsiėmimų. 
2021-06-29 po 24 Schroth metodo užsiėmimų buvo atliktas 
trečiasis vertinimas. Nuo 2021-06-29 iki 2021-08-01 tiria-
moji atostogavo. Tiriamoji nesilankė individualiuose Schroth 
metodo užsiėmimuose. Schroth pratimus tiriamoji turėjo 
galimybę atlikti savarankiškai namuose. Nuo 2021-08-01 
tiriamoji pradėjo vėl lankyti individualius užsiėmimus ir jai 
buvo atliktas ketvirtasis vertinimas, siekiant užfiksuoti laiky-

1 pav. Tiriamosios stuburo kreivės pagal 
Schroth metodą [2]
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senos pokyčius po vasaros atostogų. Po 24 Schroth metodo 
užsiėmimų 2021-11-25 buvo atliktas paskutinis penktasis 
tiriamosios vertinimas.

Duomenų analizė. Buvo taikyta duomenų aprašomoji 
ir lyginamoji analizė. Tyrime buvo analizuojami liemens 
funkcinio stabilumo, juosmeninės ir krūtininės stuburo da-
lies paslankumo rezultatai ir stuburo slankstelių poslinkio 
kampai. Skirtumai prieš ir po Schroth metodo pratimų nau-
dojimą, Mathias, Šoberio, Otto testų rezultatų veiksmingumo 
aprašomosios ir sudėtingesnės statistinės analizės metodai, 
naudojantis programiniu Microsoft Exel 2010 paketu. 

Tyrimo rezultatai
Palyginus tiriamosios liemens funkcinio stabilumo rezul-

tatus (2 pav.) tarp vertinimų, nustatyta, kad liemens funkcinis 
stabilumas buvo didesnis (15 proc.) antro, (30 proc.) trečio 
vertinimo metu, išliko stabilus ketvirto vertinimo metu, buvo 
didesnis (38 proc.) penkto vertinimo metu, lyginant su pir-
muoju vertinimu. 

Palyginus tiriamosios juosmeninės stuburo srities pa-
slankumo rezultatus (3 pav.) tarp vertinimų, nustatyta, kad 
juosmeninės stuburo srities paslankumas buvo didesnis (9 
proc.) antro vertinimo metu ir išliko toks pat trečio, ketvirto 

2  pav. Liemens funkcinio stabilumo vertinimo rezultatai (sek.), 
penkių vertinimų metu

3 pav. Juosmeninės stuburo dalies paslankumo rezultatai penkių 
vertinimų metu

4 pav. Krūtininės stuburo dalies paslankumo rezultatai penkių 
vertinimų metu

5 pav. Stuburo kampų poslinkio rodikliai pirmo vertinimo metu

6 pav. Stuburo kampų poslinkio rodikliai penkto vertinimo metu
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vertinimų metu,  didesnis (18 proc.) buvo penkto vertinimo 
metu, lyginant su pirmuoju vertinimu.

Palyginus tiriamosios krūtininės stuburo srities paslan-
kumo rezultatus (4 pav.) tarp vertinimų, nustatyta, kad krū-
tininės stuburo srities paslankumas buvo didesnis (17 proc.) 
antro, (16 proc.) trečio vertinimų metu, išliko stabilus ke-
tvirto vertinimo metu, ir  buvo didesnis (50 proc.) penkto 
vertinimo metu lyginant su pirmuoju vertinimu. 

Palyginus tiriamosios stuburo kampų poslinkio rezultatus 
(5 pav.) tarp vertinimų, nustatyta, kad stuburo srities kampų 
poslinkis penkto vertinimo metu buvo mažesnis Th1-Th5 (50 
proc.), Th6-Th11 (75 proc.), Th12-L1 (80 proc.) ir L2-L4 
(25 proc.) nei pirmo vertinimo metu.

Diskusija
Tyrimas buvo atliktas norint nustatyti Schroth metodo 

veiksmingumą laikysenos pokyčiams, sergant idiopatine 
skolioze.

Tyrimo metu nustatėme, kad tiriamosios nugarinė da-
lis ištiesinama pakeliant rankas 90 laipsnių kampu, rankų 
pakėlimas sąlygoja svorio centro perkėlimą į pilvo sritį. 
Tai sukuria priešingos krypties sukimosi momentą čiurnos 
sąnaryje, kuris išlaiko kūno svorio centrą virš pėdų. Tai ga-
lima padaryti stipriai ištempus vidinius nugaros raumenis, 
kurie neutralizuoja lordozės padidėjimą [2]. Taikant Schroth 
metodą šešis mėnesius, greičiau ir efektyviau koreguojamas 
stuburo iškrypimo kampas, keičiama stuburo ir kūno patolo-
ginė laikysena, lavinami pilvo ir nugaros raumenys. Nusta-
tyta, kad norint išlaikyti stabilią laikyseną, reikia didesnių 
paviršinių galūninių ir paviršinių savųjų bei giliųjų ilgųjų ir 
giliųjų trumpųjų raumenų pastangų [24]. Paviršiniai ir gilieji 
raumenys sujungti fascijomis ir kontroliuoja bei stabilizuoja 
kūną viso judesio metu [5,21]. Schroth metodo intervencijos 
metu veikiami ne tik raumenys, stuburas, bet ir fascija [14].

Atlikdami tyrimą nustatėme, kad idiopatine skolioze 
sergančio asmens sumažėjusi juosmeninė ir krūtininė stu-
buro dalių amplitudės. Schroth metodo taikymas pagerino 
stuburo raumenų statinės ištvermės parametrus ir stuburo 
paslankumą stuburo lenkimo metu. Atlikę  penkis vertinimus 
nustatėme, kad juosmeninės ir krūtininės stuburo dalių jude-
sių amplitudės po taikytų intervencijų pagerėjo. Nustatyta, 
kad 10 kineziterapijos procedūrų po 30 min. 5 kartus per 
savaitę stiprina stuburą stabilizuojančius raumenis ir didina 
stuburo paslankumą [22]. Atlikto tyrimo rezultatai sutampa 
su kitų autorių atliktais tyrimų rezultatais ir manome, kad 
didžiausią poveikį juosmeninės ir krūtininės stuburo dalių 
judumui turėjo Schroth metodo taikomos korekcinės padėtys, 
kvėpavimo, kartu su fiziniais ir mobilizacijos, pratimai [8]. 

Atlikto tyrimo rezultatai sutampa su kitų autorių tyrimų 
rezultatais ir manome, kad didžiausią poveikį stuburo slanks-

telių kampų korekcijai turėjo Schroth metodo pratimai, skirti 
ištempti raumenis, koreguoti stuburo slankstelius izome-
triniais ir ekscentriniais pratimais [7]. Pratimai, atliekami 
gulint ant šono, leidžia intensyviau koreguoti stuburo kreivę, 
nes pratimų metu iškilios vietos yra nukreiptos žemyn, jų 
neveikia gravitacija, o įgaubtas vietas veikia gravitacija, tad 
tokia padėtis užtikrina intensyvesnį darbą, nes įgaubta kūno 
pusė turi ne tik atlikti judesį, bet ir įveikti gravitaciją [2]. 

Išvada
Šešis mėnesius taikytas Schroth metodas padidino ti-

riamosios liemens stabilumo, stuburo judumo rodiklius ir 
sumažino stuburo slankstelių poslinkio kampus.
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THE EFFICIENCY OF SCHROTH METHOD ON POS-
TURAL CHANGES IN INDIVIDUALS WITH 

IDIOPATHIC SCOLIOSIS: A CASE ANALYSIS
I. Čeponkienė, V. Aleknavičiūtė-Ablonskė

Keywords: idiopathic scoliosis, spinal mobility, torso functio-
nal stability.

Summary
According to the scientists, scoliosis has an influence on ado-

lescents‘ spinal mobility and respiratory system. Many researches 
show that the Schroth method is an effective treatment of scoliosis. 
However, the available literature showed no data on the effect of 
the Schroth method on postural changes at the period of 6 months.

The aim of a research is to evaluate the effect of Schroth met-
hod on functional changes in posture for an individual with idio-
pathic scoliosis.

The methods. The study involved 13 years old teenage girl, who 
was diagnosed with idiopathic scoliosis. The Schroth method pro-
gram was applied twice a week. The duration of the Schroth met-
hod sessions is 1 hour, the total time of the study is 6 months. The 
person under investigation was tested every 24 sessions. During 
the study the functional stability of the torso (Mathias test), the 
mobility of the thoracic and lumbar spine (Shober and Otto tests) 
and 4 rotational angles of the vertebrae of the person under inves-
tigation were assessed.

The results. After analyzing the effectiveness of the interven-
tion, it was found that the results of the Mathias, Schober and Otto 
tests improved and the rotational angles of the vertebrae decreased.

The conclusion. The Schroth method, applied for six months, 
increased torso stability, spinal mobility and reduced vertebrae dis-
placement angles for the person under investigation.
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