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ABSTRAKT 
Schroth therapy is a new method in Bulgaria for conservative physical therapy for children with 

idiopathic scoliosis.  The method is a combination of specific physiotherapeutic exercises with breathing and 

manual techniques which is a part of the SOSORT(The international Sсientifiс оn Sсoliosis Orthopaediс and 

Rehabilitation Treatment) recommendatoin for the treatment of scoliosis and kyphosis. 

The aim of the study is to improve the treatment of children with idiopathic scoliosis, applying in 

practice a scientifically proven and recommended conservative physical therapy. 

The research follows the long-term therapy of 5 children with newly diagnosed idiopathic adolescent 

scoliosis. Clinical, radiological, kinesiology methods of diagnostics have been used.  

The results of a 5-month treatment with Schroth therapy were reported. 

The conclusion is that Schroth therapy, when consistently performed by the patients is a reliable 

conservative treatment for scoliosis. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Сколиозата е комплекс от деформация в три равнини, характеризираща се с латерална 

девиация с ъгъл на Кобб повече от 10 градуса (2). Според SRS (Scoliosis Research Society) 

идиопатичната сколиоза  е изкривяване, обхващащо 2-3 % от детската популация. 

Идиопатичната сколиоза (ИС) е в 80 % от всички случаи на сколиоза. Неоперативното лечение 

е дефинирано в препоръките на SOSORT 2016 (The International Scientific on Scoliosis 

Orthopedic and Rehabilitation Treatment) (4). 

Koнсервативното лечение на ИС е обект на лечение от интердисциплинарен екип 

включващ лекар, физиотерапевт, ортезист и психолог. 

Шрот терапията е с дълга традиция в Германия. Нейна основателка е Катерина Шрот 

през 1920 год. и се усъвършенства непрекъснато и до днес с лечението на 3000 случая на 

сколиоза годишно. Обучени и сертифицирани терапевти работят в Германия, Русия, ЕС, 

Канада, Америка, Австралия, Азия (1). В България от 2018 година са сертифицирани 18 

терапевта за цялата страна. 
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ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на изследването е да се подобри лечението на деца с ИС, прилагайки научно 

доказана и препоръчана консервативна физиотерапия, каквато е Шрот терапията. Терапията 

трябва да изпълнява зададените, като препоръки от SOSORT основни цели. 

Според  препоръките на SOSORT основните цели на консервативното лечение са (9): 

• спиране на прогресията на изкривяването(или ако е възможно редуциране на 

изкривяването) 

• предпазване  или лечение на респираторната дисфункция 

• предпазване или лечение на болките в гръбначния стълб 

• естетично подобрение на позата 

SOSORT дава и Препоръките за физиотерапевтичните сколиозо-специфични 

упражнения, който са следните (9): 

• автокорекция в 3D 

• трениране на активността в ежедневния живот 

• стабилизиране на коректната поза 

• обучение на пациента  

 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обект на изследването са 5 деца на възраст между 9 и 16 години,ново диагностицирани 

с идиопатична адолесцентна сколиоза. Използвани са клинични, рентгенологични, 

кинезиологични методи на диагностика преди започване на лечението и на петия месец от 

лечението. 

От клиничния преглед разпределението на пациентите по класификацията на Lanke (5) 

са: 

Lanke 3 - 1 пациент, Lanke 4 - 1 пациент, Lanke 5 - 1 пациент, Lanke 6 - 2 пациента 

Рентгенологична диагностика: 

Измерване на ъгъл на Кобб на кривините.Степента на сколиозата според Кобб ъгъла на 

основната кривина е в следното разпределение: 

Mild scoliosis  10 - 30°[3] - 3 деца 

Moderate scoliosis 30 - 45°[3] - 1 дете 

Severe scoliosis      >45°[3] - 1 дете 

Разпределение на лицата по Степен на сколиозата е отразено на фиг.1 
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Разпределение по тежест на сколиозата 

Mild scoliosis 10-30 гр 

Moderate scoliosis 30-45гр 

Severe scoliosis над 45гр 

фиг.1 

Друг рентгенологичен критерий, който отчитаме е костната възраст на пациента, чрез 

Скалата по Ризер. Изчислен е риска от прогресия на заболяването според Кобб ъгъла и Ризер 

скалата (7,10). От изчисленията разпределението на пациентите по риск от прогресия е: 22% - 

2 деца, 23% - 2 деца, 1,6% - 1 дете. При 4 от 5-те пациенти риска от прогресия се изчислява на 

над 20%. Следователно е необходимо е да се избере най-ефективното ФТР лечение, което да 

се провежда дългосрочно.  

Кинезиологична диагностика: 
Тя включва оценка на позата с тест на Адамс, соматоскопия (отпред, отзад, отстрани) 

по съответните анатомични ориентири и стадиране по Шрот. Резултатът е всички деца са с 

нарушена стойка - сколиотична. От тях 3 деца  с Лумбална първична кривина, а 2 деца с 

Торакална първична кривина. Всички пациенти са стадирани по системата на Шрот 

Класификация (6), която идва от Шрот принципа на разделяне на тялото на „блокове”. На 

първо място се записва първичната кривина, след това компенсаторните кривини. На всеки 

пациент се изготвя индивидуална карта. Това стадиране определя специфичността на 

упражненията при всеки индивидуален случай. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Общ брой на изследваните пациенти са 5 броя. Разпределение по пол: 1 момче, 4 

момичета. Честотата на сколиоза при момичета : момчета е 3:1. По-голяма е честотата при 

момичетата.(8) Пациентите са на възраст са от 9 до 16 год.  

Разпределение на лицата по оценка на позата е отразено на фиг.2. 100 % от пациенти са 

с нарушена поза. 
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Проведено е пет месечно лечение по индивидуална програма за всеки пациент. Тя 

включва 10 дневно всекидневно обучение за изпълнение на упражненията през  първия месец. 

Всеки следващ месец по 5 дни контрол по изпълнение на упражненията. Всеки от пациентите 

е с изписана индивидуална програма на упражнения, които изпълнява в дома. Те се подчиняват 

на общите правила на сколиозо-специфичните упражнения. Те са следните: 

• 3D активна и пасивна корекция-сагитална, транзверзална, фронтална равнина 

• Aктивно, осъзнато, сензо - моторно обучение в поддържане на правилна поза 

• Респираторни 3D техники на дишане 

• Мускулна активация (засилване на слабите мускули), мануални техники за 

мобилизация (отпускане на напрегнатите мускули) 

• Самообучение на пациента 

Отчетохме следните резултати на петия месец от лечението: 

Задържане на степента на изкривяване при 60 % от децата и подобрение на степента на 

изкривяване при 40 % от децата. Отчетено с рентгенографии. При 100 % от деца има 

подобрение на позата. Разпределение на лицата по степен на сколиозата е отразено на фиг.3 
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Разпределение по тежест на сколиозата 

Mild scoliosis 10-30 гр 

Moderate scoliosis 30-45гр 

Severe scoliosis над 45гр 

фиг.3 
 

Разпределение на пациентите по оценка на позата е отразено на фиг.4 
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ИЗВОДИ 

При 2 деца има намаляване на степента  на изкривяване. При 3 деца има задържане на 

прогресията на изкривяване.При всички деца има подобрение на позата. При 60% от 

пациентите е налице подобрение на състоянието, при оставащите 40% е налице задържане на 

прогресията на заболяването. 

В заключение Шрот терапията е надежден метод за дългосрочно лечение на ИС. При 

използване на тази терапевтична школа се покриват основните цели на консервативното 

лечение. Отчитат се добри резултати по задържане на степента на изкривяване  и дори 

редуциране на изкривяването. Отчитат се добри резултати върху подобрение на позата 

независимо от пол, степен на сколиозата.  

По долу са онагледени двама от пациентите :  
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L leT ri

• L-Cobb 11гр

• T- Cobb 9гр

 

L le H ri KT

• L-Cobb 32гр.
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