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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
       Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης (ΕΙΣ) βασίζονται στην 
φυσική ιστορία της παραμόρφωσης και στις συνέπειές της στην ενήλικο ζωή. Η προεγχειρητική προετοιμασία 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό, φυσική εξέταση, ακτινολογικές μετρήσεις, επιλογή των 
καμπυλών που θα σπονδυλοδεθούν, απεικονιστική εξέταση της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) με αξονική και 
μαγνητική τομογραφία, καρδιοαναπνευστική εκτίμηση, αιματολογική προετοιμασία και ηλεκτροφυσιολογική 
παρακολούθηση του ασθενούς. Η εφαρμοσμένη θεραπεία αποσκοπεί στο να μεταβάλλει την φυσική εξέλιξη 
της σκολιωτικής παραμόρφωσης.  
 
Λέξεις ευρετηρίου: ΕΙΣ (ΕΙΣ), προεγχειρητικός έλεγχος. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

       Η ΕΙΣ είναι μια τρισδιάστατη οργανική 
παραμόρφωση της ΣΣ, που χαρακτηρίζεται από τη 
δημιουργία πλαγίων αποκλίσεων από τον κάθετο 
φυσιολογικό άξονα και τη στροφή μιας σειράς 
σπονδύλων και που εμφανίζεται κατά την έναρξη 
της εφηβείας έως την σκελετική ωρίμανση. 
Η αιτιολογία της είναι άγνωστη και διάφοροι 

παράγοντες μπορούν να πυροδοτήσουν την 
έναρξη της ΕΙΣ, όπως η κληρονομούμενη 
προδιάθεση, η παθολογική εμβιομηχανική φόρτιση, 
οι ανωμαλίες του συνδετικού ιστού (μείωση των 
GAG στον πηκτοειδή πυρήνα), διαταραχή 
επιπέδων μελατονίνης και αύξηση επιπέδων 
καλμοδουλίνης στους παρασπονδυλικούς μύες (η 
καλμοδουλίνη είναι υποδοχέας ασβεστίου στους 
μύες και συσχετίζεται με την συσταλτικότητα), οι 
διαταραχές του εγκεφαλικού στελέχους και του 
λαβυρίνθου [1,2]. 
Η εξέλιξη του κυρτώματος στην Ε.Ι.Σ. 

συσχετίζεται με διάφορους επιβαρυντικούς 
παράγοντες όπως, το φύλο (μετά το όριο των 200 
η συχνότητα αυξάνεται σαφώς περισσότερο στις 
γυναίκες), η έναρξη πριν την έμμηνο ρύση, το 
σημείο Risser 0, το διπλό κύρτωμα, τα θωρακικά 
κυρτώματα, η αύξηση της παραμόρφωσης άνω 
των 50 σε περισσότερες από δύο επανεξετάσεις, 
τα μεγάλα κυρτώματα (η πιθανότητα εξέλιξης ενός 

κυρτώματος 200 είναι περίπου 20%, ενώ ενός 
κυρτώματος 500 είναι 90%) [1,3]. 
Οι στόχοι της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι: 
1. Η διόρθωση της παραμόρφωσης διατηρώντας 

την οβελιαία συμμετρία - ευθυγράμμιση. 
2. Η διατήρηση ή ακόμη και η καλυτέρευση της 

καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας. 
3. Η διατήρηση της διόρθωσης (αποφυγή 

φαινομένου crankshaft). 
4. Η αποφυγή μελλοντικής υποτροπής. 
Η διόρθωση της σκολίωσης, στην Κλίμακα της 

Χειρουργικής Βαρύτητας (κατά ASA 
κατηγοριοποίηση), θεωρείται ως grade 4, δηλαδή 
ως μείζονα επέμβαση. 

 
Προεγχειρητική προετοιμασία 
Η αρχική προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς με 

ΕΙΣ περιλαμβάνει:   
1. Λήψη ιστορικού: για τον αποκλεισμό άλλων 

μορφών σκολίωσης. Ζητούνται πληροφορίες για το 
οικογενειακό ιστορικό, τοκετό, αναπτυξιακό 
ιστορικό, πρώτη παρατήρηση της παραμόρφωσης, 
πιθανές κακώσεις της ΣΣ, φλεγμονώδεις παθήσεις, 
όγκους μυοσκελετικού. 

2. Κλινική εξέταση: γίνεται: 
• Επισκόπηση δέρματος (η ύπαρξη, για 
παράδειγμα,  καφεοειδών κηλίδων είναι ένδειξη 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ



107 

 

νευροινωμάτωσης, η υπερτρίχωση στην ΟΜΣΣ 
είναι ένδειξη νωτιαίου δυσραφισμού).   
• Νευρολογική εξέταση: μπορεί να καθορίσει το 
αίτιο της σκολίωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην έκλυση  κοιλιακών αντανακλαστικών (σημείο 
Beevor), διότι είναι συχνά τα μόνα κλινικά 
ευρήματα ύπαρξης ενδονωτιαίων όγκων. 
• Έλεγχος ασθενούς σε όρθια στάση (συμμετρία 
προσώπου, ώμων, ωμοπλατών, μαστών, κλίση 
της πυέλου, επικέντρωση της κεφαλής ως προς 
την πύελο, παρουσία κύφωσης, υποκύφωσης, 
λόρδωσης, υπερλόρδωσης σε πλάγιο επίπεδο)[4]. 
Ένα καινούργιο εργαλείο για την κλινική και 
αισθητική αξιολόγηση της παραμόρφωσης είναι το 
TRACE (Trunk Aesthetic Clinical Evaluation). 
Πρόκειται για μια ημιποσοτική κλίμακα, που 
υποδιαιρείται σε 4 υποκλίμακες στις οποίες 
εξετάζεται η ασυμμετρία των ώμων (1: ελαφρά, 2: 
μέτρια, 3: σημαντική), των ωμοπλατών (1: ελαφρά, 
2: σημαντική), των ημιθωρακίων (1: ελαφρά, 2: 
σημαντική) και της οσφύος (1: ελαφρά, 2: ήπια, 3: 
μέτρια, 4: σημαντική)[5]. 

•  Δοκιμασία επίκυψης (forward bending 
test): με την επίκυψη αυξάνεται η στροφή του 
κορμού και εντοπίζεται σε εγκάρσιο επίπεδο ο 
ύβος. Η  καλύτερη θέση για το Adam’s test είναι η 
καθιστή. Στην οργανική σκολίωση οι ακανθώδεις 
αποφύσεις στρέφονται προς το κοίλο του 
κυρτώματος (ενώ στην λειτουργική προς το κυρτό). 
Ο βαθμός της στροφής μετράται σε μοίρες με το 
σκολιώμετρο[4]. Η καλύτερη θέση για το Adam’s 
test είναι η καθιστή γιατί εκφράζει την πραγματική 
ασυμμετρία του κορμού επειδή ισορροπείται η 
πύελος κατά συνέπεια ευθειάζεται η καμπύλη που 
οφείλεται σε ανισοσκελία[4,6]. 

•  Έλεγχος κατακόρυφης συμμετρίας: 
ελέγχεται η επικέντρωση της κεφαλής με την πύελο. 
Γίνεται με το νήμα της στάθμης, που ξεκινά από τον 
Α7 και φυσιολογικά, θα πρέπει να διέρχεται από τη 
μεσογλουτιαία γραμμή. Σε αντίθετη περίπτωση 
αποκλίνει δεξιά ή αριστερά[4].   

3. Απεικονιστικός έλεγχος: γίνεται ακτινογραφία 
ολόκληρης της ΣΣ οπισθιο-πρόσθια (face) που να 
περιλαμβάνει και τις λαγόνιες ακρολοφίες και 
πλάγια (profile), με τον ασθενή σε όρθια στάση. Οι 
μετρήσεις που γίνονται στις ακτινογραφίες είναι: 

• Μέτρηση του κυρτώματος: γίνεται στην face 
ακτινογραφία. Μέθοδος Cobb: φέρνονται οι 
κάθετες γραμμές των εφαπτόμενων της άνω 
τελικής πλάκας του άνω ακραίου και της κάτω 
τελικής πλάκας του κάτω ακραίου σπονδύλου. Η 
γωνία που σχηματίζουν οι δύο αυτές κάθετοι είναι η 

γωνία του κυρτώματος. Μέθοδος Risser- 
Fergusson: ενώνονται με ευθείες γραμμές τα 
κέντρα των δύο ακραίων σπονδύλων με το κέντρο 
του κορυφαίου. Η γωνία που σχηματίζεται είναι η 
γωνία του κυρτώματος[7].  

• Μέτρηση της σπονδυλικής στροφής: μέθοδος 
Nash και Moe: γίνεται στην face ακτινογραφία. Το 
σπονδυλικό σώμα χωρίζεται σε έξι ζώνες, τρεις σε 
κάθε ημιμόριο και μετράται η απόσταση των 
αυχένων από τις άκρες του σπονδυλικού σώματος. 
Το σύστημα περιλαμβάνει 4 στάδια (0-IV). Ο 
αυχένας που βρίσκεται προς τη μεριά του κυρτού 
μετατοπίζεται στην 1η, 2η, 3η ζώνη και προς την 
μεριά του κοίλου κατά τα  διάφορα στάδια, ενώ ο 
αυχένας προς την μεριά του κοίλου αρχίζει να 
εξαφανίζεται έως να μην απεικονίζεται[8]. Μέθοδος 
Perdriolle: τα άκρα ενός ειδικού μετρητικού 
εργαλείου, (template), εφάπτονται στα εγγύτερα 
και αντιδιαμετρικά μεταξύ τους σημεία που 
βρίσκονται στα κάθετα χείλη του σπονδυλικού 
σώματος. Η σπονδυλική στροφή μετράται με μια 
κάθετη γραμμή που φέρεται δια του αυχένα της 
πλευράς του κυρτού[9]. 

• Μέτρηση της οστικής ωρίμανσης της ΣΣ 
(Risser sign): η οστεοποίηση της άνω λαγόνιας 
απόφυσης συμπίπτει με την οστική ωρίμανση της 
ΣΣ. Ξεκινά κατά το 10ο έτος της ηλικίας από την 
πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα με κατεύθυνση προς 
την οπίσθια. Πρώτος την περιέγραψε ο Risser 
(1958) και χώρισε την οστεοποίηση σε 5 στάδια. 
Κατά τα στάδια 1-4 η οστεοποίηση εξελίσσεται 
διαδοχικά κατά ¼, ενώ στο στάδιο 5 η απόφυση 
έχει συνοστεωθεί με το λαγόνιο[10].  

• Μέτρηση της οβελιαίας ισορροπίας. Ο 
οβελιαίος σπονδυλικός άξονας (Sagittal Vertebral 
Axis) εκτιμάται στην πλάγια ακτινογραφία και 
παριστά μια κάθετη γραμμή από το μέσον του 
σώματος του Α7 με κατεύθυνση προς το ιερό. Η 
οριζόντια απόσταση από την γραμμή αυτή (SVA) 
από την πρόσθια γωνία του σώματος του Ι1 
σπονδύλου σημαίνεται θετική όταν η γραμμή αυτή 
βρίσκεται προσθίως του Ι1 ή αρνητική όταν 
βρίσκεται οπισθίως. Γενικά, για να διατηρηθεί η 
οβελιαία ισορροπία, η οσφυϊκή λόρδωση θα 
πρέπει, μετεγχειρητικά, να είναι 20-300 
μεγαλύτερη από την θωρακική κύφωση[11]. Η 
γωνία της κλίσης του ιερού σχηματίζεται από την 
εφαπτομένη του οπισθίου χείλους του Ι1 και από 
τον κάθετο άξονα.  

• Ακτινογραφίες σε πλάγια κάμψη (Benders): 
βοηθούν για να εξακριβωθεί η ευκαμψία των 
κυρτωμάτων, και το αναμενόμενο ποσοστό της 
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διόρθωσης. Η λήψη μπορεί να γίνει με τον ασθενή 
σε πλάγια θέση και με υπομόχλιο κάτω από το 
κύρτωμα ή με τον ασθενή σε ύπτια θέση και υπό 
έλξη. Το Bending-test προς την κυρτότητα 
αποδεικνύει αν το κύρτωμα είναι εύκαμπτο ή όχι. 
Το Bending-test προς το κοίλο αποκαλύπτει τη 
συμπεριφορά του αντισταθμιστικού κυρτώματος 
καθώς και το αν οι κατώτεροι οσφυϊκοί σπόνδυλοι 
διορθώνονται και σε ποιο βαθμό γίνονται 
παράλληλοι ως προς τον οριζόντιο άξονα τη 
πυέλου. Είναι χρήσιμη εξέταση για τον καθορισμό 
των ορίων της σπονδυλοδεσίας [12].  

• Έλεγχος με αξονική τομογραφία: παρέχει 
πληροφορίες για την στροφική παραμόρφωση του 
κάθε σπονδύλου ξεχωριστά, για την τυχόν 
συνύπαρξη οστικών όγκων, η τρισδιάστατη 
απεικόνιση βοηθά στην κατανόηση της 
παραμόρφωσης συνολικά στο χώρο. Επίσης 
προσφέρει πληροφορίες για το μέγεθος και την 
φορά των σπονδυλικών αυχένων και την επιλογή 
του μεγέθους των διαυχενικών βιδών. 

• Έλεγχος με μαγνητική τομογραφία: γίνεται σε 
ολόκληρη την ΣΣ σε Τ1/Τ2 ακολουθίες. Είναι 
αναγκαία για να εξακριβωθεί η ύπαρξη παθήσεων 
όπως του καθηλωμένου τελικού νηματίου, 
συριγγομυελίας, Arnold-Chiari, σε ασθενείς που η 
αρχική διάγνωση ήταν ιδιοπαθής σκολίωση. Από 
διάφορες μελέτες προκύπτει ότι στο 4-8% των 
ασθενών δίχως κλινική νευρολογική σημειολογία η 
προεγχειρητική MRI απεικόνισε ενδονωτιαίες 
ανωμαλίες και σε ορισμένους χρειάστηκε 
νευροχειρουργική επέμβαση πριν τη διόρθωση της 
σκολίωσης[13, 14]. 

4. Μελέτη της καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας: 
Οι σκολιωτικοί ασθενείς παρουσιάζουν 
αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση 
και επομένως διάταση ή υπερτροφία των δεξιών 
καρδιακών κοιλοτήτων, εξαιτίας της μειωμένης 
ενδοτικότητας των θωρακικών τοιχωμάτων, του 
μικρότερου αριθμού των πνευμονικών αγγείων και 
του μειωμένου όγκου του πνεύμονα. Ειδικότερα, 
παρατηρείται κυψελιδικός υποαερισμός με 
υποξαιμία, υπερκαπνία και αύξηση των 
πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. Ο έλεγχος 
της αναπνευστικής επάρκειας (FVC, FEV1, αέρια 
αίματος) καθώς και ο καρδιολογικός έλεγχος (ΗΚΓ, 
triplex) είναι απαραίτητος για την προεγχειρητική 
εκτίμηση ασθενών με σκολίωση (κυρίως με 
σκολιώσεις σοβαρού βαθμού: Cobb’s>900) 
[12,15,16]. 

 
 

5. Αιματολογική προετοιμασία του ασθενούς: για 
την μείωση των κινδύνων της μετάγγισης 
ομόλογου αίματος γίνεται αυτομετάγγιση. Έτσι, 
λαμβάνεται 1 μονάδα ολικού αίματος ανά 
εβδομάδα από τον ασθενή. Ο αιματοκρίτης πριν 
από κάθε αιμοληψία πρέπει να είναι τουλάχιστον 
34%. Με διάφορες τεχνικές το αίμα αποθηκεύεται 
και διατηρείται σε υγρή μορφή για περισσότερο 
από 45 ημέρες ή γίνεται κρυοπηξία στους -850C με 
γλυκερόλη, όπου αφού ξεπαγώσει και ξεπλυθεί 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών. 
Παράλληλα, στον ασθενή χορηγείται σίδηρος και 
ερυθροποιητίνη[1].  

6. Ηλεκτροφυσιολογική παρακολούθηση: το 
σύμβαμα του ιατρογενούς νευρολογικού 
τραυματισμού αποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο. Η 
δοκιμασία αφύπνισης (Stagnara wake-up test) 
χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για τον καθορισμό 
νευρολογικού ελλείμματος. Πιο πρόσφατα 
χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία του κλόνου. 
Αμφότερα τα κάτω άκρα δοκιμάζονται για κλόνο, η 
παρουσία του οποίου υποδεικνύει μια ακέραιη 
νευρική οδό. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, που 
συνίσταται σε ερεθισμό του νευρικού συστήματος 
και ακολουθείται από καταγραφή των προκλητών 
δυναμικών, έχει αποδειχθεί χρήσιμη μέθοδος. 
Αυτή η τεχνική μετρά τα προκλητά 
σωματοαισθητικά (SSEP) (έλεγχος των ραχιαίων 
δεσμών του νωτιαίου μυελού) και τα κινητικά 
(MEP) (διέγερση του κινητικού φλοιού και μέτρηση 
από ένα περιφερικό σημείο) δυναμικά. Μπορεί να 
εφαρμοστεί επανειλημμένα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χειρουργικής επέμβασης και να αναδείξει την 
επικείμενη νευρολογική βλάβη. Επίσης,  μπορεί να 
γίνει προεγχειρητική καταγραφή και να 
χρησιμοποιηθεί ως “baseline” για τον διεγχειρητικό 
έλεγχο[17, 18].  

 
Περιγραφή περιστατικού 
Η πρώτη ΕΙΣ που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά 

στο Γ.Ν.Π «Τζάνειο» έγινε τον Νοέμβριο 2009, σε 
θήλυ, 16 ετών. Η ασθενής είχε σκολίωση τύπου ΙΙ 
(ταξινόμηση κατά King), δηλαδή με καμπύλη 
τύπου S κυρίως θωρακική (Θ7-Θ12 και Ο1-Ο4), 
όπου αμφότερα τα κυρτά αποκλίνουν της μέσης 
γραμμής με το θωρακικό μεγαλύτερο και 
περισσότερο δύσκαμπτο, ή 2ΑΝ (ταξινόμηση κατά 
Lenke)[19] (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. δεξιό θωρακικό κύρτωμα 530 (Θ7-Θ12) κατά 
Cobb, στροφή βαθμού ΙΙ του κορυφαίου σπονδύλου 
κατά Nash και Moe, Risser sign 4. Αντιρροπιστικό 
οσφυϊκό 320 (Ο1-Ο4). 

 
       Η ασθενής παρακολουθήθηκε από το 2007 

έως το 2009, όπου σε αυτή τη χρονική περίοδο το 
κύρτωμα εξελίχθηκε από 380 μέχρι 530. 
Παρουσίασε ελαφρό θωρακικό άλγος, αισθητική 
δυσμορφία. Η αρχική αντιμετώπιση ήταν 
συντηρητική, με εφαρμογή κηδεμόνα Cheneau, 
χωρίς ιδιαίτερη βελτίωση.   

 
400                     520 χωρίς κηδεμόνα        530 χωρίς κηδεμόνα 
                   480 με κηδεμόνα 

2007                          2008                            2009 

Οι ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση της ασθενούς 
ήταν: 
• Το κύρτωμα 530 
• Το δεξιό θωρακικό κύρτωμα 
• Η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας 
• Η οργανική δυσμορφία  
• Το θωρακικό άλγος 
• Η έντονη επιθυμία για ευθειασμό της ΣΣ. 

Υπεβλήθη σε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο: λήψη 
ιστορικού (ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ελεύθερο), 
κλινική εξέταση (εικόνα 2), νευρολογική εξέταση 
(αρνητική για ευρήματα), ακτινολογικές μετρήσεις, 
ελήφθησαν προεγχειρητικές ακτινογραφίες σε πλάγια 
κάμψη και υπό μόχλευση (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2. έλεγχος σε όρθια στάση και forward bending 
test. Ο δεξιός ώμος είναι ανυψωμένος και υπάρχει 
ασυμμετρία της απόστασης του κορμού από το αριστερό 
κυρίως άνω άκρο. 
 

    
Εικόνα 3. οι ακτινογραφίες σε πλάγια κάμψη έγιναν με 
την ασθενή σε όρθια στάση, με την ράχη προς την 
ακτινολογική κασέτα και έχοντας ως υπομόχλιο κάτω 
από το κύρτωμα το χέρι της. Η δεξιά πλάγια έδειξε 
ευκαμψία του κυρτώματος κατά 450 (ποσοστό 
διόρθωσης περίπου 85%). 
 
      Εν συνεχεία, έγινε λεπτομερή απεικονιστική εξέταση 
της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας με αξονική και 
μαγνητική τομογραφία για τον αποκλεισμό πιθανής 
νωτιαίας δυσπλασίας (εικόνα 4), πλήρης αιματολογικός 
και βιοχημικός έλεγχος, μελέτη της 
καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας της ασθενούς, η 
οποία ήταν αρνητική για παθολογικά ευρήματα, καθώς 
και αιματολογική προετοιμασία (προεγχειρητική λήψη 4 
μονάδων ολικού αίματος). 
 

    
Εικόνα 4. αξονική και μαγνητική τομογραφία: δεν 
παρατηρήθηκε συγγενής ανωμαλία των σπονδυλικών 
σωμάτων, στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, των 
πλαγίων τρημάτων, προβολή μεσοσπονδυλίων δίσκων, 
παρασπονδυλική εξεργασία. 
 
Η χειρουργική στρατηγική ήταν: 
• Διόρθωση της θωρακικής σκολίωσης, η οποία 
επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση διαυχενικού συστήματος 
σπονδυλοδεσίας –σπονδυλοσύνθεση- που εκτείνονταν 
σε 7 επίπεδα (Θ6-Ο1), (σχήμα 1), και κάνοντας εγκάρσια 
έλξη της καμπύλης προς την μέση γραμμή, 
αποσυστροφή, διάταση του κοίλου, συμπίεση του 
κυρτού, (εικόνα 5).  
• Αποφλοίωση των αντίστοιχων πετάλων που 
συμμετείχαν στην σπονδυλοδεσία, με προσθήκη 
αυτόλογων μοσχευμάτων, για την επίτευξη της 
σπονδυλοδεσίας. 
• Διεγχειρητική καταγραφή των προκλητών δυναμικών. 
• Διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος με 
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ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C- Arm). 
• Χρήση pedi-guard. 
 
                             U1-M 435          Θ6                  Μ 435   

                             U1-M 440          Θ7                  Μ 440 

                             U1-M 535          Θ8                  Μ 535 

                             U1-M 540          Θ9                  Μ 540 

                                                      Θ10                 U1-S 540   
                             U1-M 540          Θ11                 Μ 540 
                             U1-M 540          Θ12                 Μ 540 
                             U1-M 540          Ο1                  Μ 540 
 
 
Σχήμα 1: Σχηματικά η σπονδυλοσύνθεση με τον 
αριθμό και το μέγεθος των διαυχενικών βιδών. 
 

 

 
Εικόνα 5: Αρχικά η κύρια διορθωτική ράβδος 
τοποθετήθηκε στο κοίλο, έχοντας το σχήμα της 
σκολίωσης περίπου, όπου έγινε στροφή της, κατά 
900. Ο χειρισμός αυτός έλκει την ΣΣ προς την μέση 
γραμμή διορθώνοντας έτσι την παραμόρφωση. 
 
Διεγχειρητικά χορηγήθηκε προφυλακτική 
αντιβίωση και έγινε αντικατάσταση της απώλειας 
του όγκου του αίματος. Δεν παρουσιάστηκαν 
διεγχειρητικές επιπλοκές (ανοξία, προβλήματα 
από την μετάγγιση, εμβολή από αέρα, οστικό 
κάταγμα, τραυματισμός του νωτιαίου μυελού ή 
νευρικής ρίζας από την τοποθέτηση των 
διαυχενικών βιδών και από την έλξη κατά την 
διόρθωση του κυρτώματος).  
Άμεσα μετεγχειρητικά νοσηλεύτηκε μια ημέρα στην 
ΜΕΘ για παρακολούθηση, κυρίως, της 
λειτουργικότητας των πνευμόνων και της 
αιμοδυναμικής κατάστασης και εν συνεχεία, 7 
ημέρες στην ορθοπαιδική κλινική, όπου 
χορηγήθηκε αναλγητική, αντιβιοτική και 
αντιπηκτική αγωγή και έγινε εργαστηριακός 
έλεγχος για παρακολούθηση του αιματοκρίτη και 

της νεφρικής λειτουργίας. Κατά την διάρκεια της 
νοσηλείας δεν παρουσίασε ιππουριδική συνδρομή, 
φλεγμονή τραύματος, μετεγχειρητική ατονία του 
εντέρου, λοιμώξεις ουροποιητικού, προβλήματα 
από τα υλικά σπονδυλοδεσίας. Κινητοποιήθηκε 
την 3η μετεγχειρητική ημέρα δίχως κηδεμόνα, 
αφού αφαιρέθηκαν οι παροχετεύσεις. Ο άμεσα 
μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος απεικονίζει 
την διόρθωση της παραμόρφωσης και την 
αποκατάσταση της ισορροπίας της ΣΣ σε 
στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο (εικόνα 6). 

 
Εικόνα 6: οπίσθια σπονδυλοδεσία Θ6-Ο1. Άμεσος 
μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος Ευθειασμός 
του κυρτώματος. 
 
Η ασθενής παρακολουθείται στο Τακτικό Ιατρείο 
Σκολίωσης και μέχρι σήμερα παρουσιάζει σταθερή 
πορεία, δίχως απώλεια της διόρθωσης, με 
σταδιακή επάνοδο στις καθημερινές της 
δραστηριότητες (εικόνα 7). 

   

   
Εικόνα 7: Ο κλινικός και ακτινολογικός έλεγχος 3 
μήνες μετεγχειρητικά. Οι ώμοι είναι πλέον 
οριζόντιοι και η ασυμμετρία στην απόσταση άνω 
άκρων και κορμού έχει εξαλειφθεί. 
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Συζήτηση 
Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης της 
ΕΙΣ είναι: 
1. Η εξέλιξη του κυρτώματος κατά την σκελετική 
ανάπτυξη. 
2. Τα κυρτώματα άνω των 450/500 με 
ασυμμετρία του κορμού. 
3. Η αποτυχία της συντηρητικής αντιμετώπισης. 
4. Η παρουσία θωρακικής λόρδωσης. 
5. Η σημαντική αισθητική παραμόρφωση. 
Οι χειρουργικές τεχνικές επιτυγχάνονται με 
πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση ή συνδυασμό και 
των δύο και περιλαμβάνουν δύο φάσεις: α)  Την 
διόρθωση των οργανικών κυρτωμάτων και την 
συγκράτησή τους με ειδικά υλικά οστεοσύνθεσης 
(σπονδυλοσύνθεσης) β) την αρθρόδεση των 
σπονδύλων του κυρτώματος. 
 Τα υλικά οστεοσύνθεσης (άγκιστρα, βίδες) 
είναι σταθερά συμπαγή μεταλλικά στηρίγματα, που 
αποτελούνται από κράματα μετάλλων με 
αντιμαγνητικές ιδιότητες, κατάλληλα για τον 
μετεγχειρητικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία. 
Τα άγκιστρα τοποθετούνται, με ειδική λαβίδα 
συγκράτησης και οδηγό, ανάμεσα στις ανάντεις και 
στις κατάντεις αρθρικές αποφύσεις. Τα τελευταία 
χρόνια, για την διόρθωση της σκολιωτικής 
παραμόρφωσης χρησιμοποιούνται κυρίως οι 
διαυχενικές βίδες. Έχουν ανοικτές κεφαλές για να 
υποδεχθούν και να στερεωθούν πάνω τους οι 
προκυρτωμένες (ανάλογα με το μέγεθος της 
σκολιωτικής καμπύλης) μεταλλικές ράβδοι, η 
κατάλληλη περιστροφή των οποίων, προκαλεί την 
διόρθωση του κυρτώματος[4, 9].  
 Οι επιπλοκές (διεγχειρητικές, άμεσες και 
απώτερες) που μπορεί να παρουσιαστούν κατά 
την τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών είναι: 
• Λύγισμα των βιδών, κυρίως στα άκρα, λόγω 
εφαρμογής υπερβολικών δυνάμεων. 
• Ολίσθηση της ράβδου αν δεν έχει στερεωθεί 
σωστά. 
• Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, της μήνιγγας, 
της ιππουρίδας ή των ριζών λόγω ερεθισμού τους 
ή μηχανικής πίεσής τους ή αν οι διαυχενικές βίδες 
δεν είναι σταθερές και επιτρέπουν μικροκινήσεις ή 
αν έχουν σπάσει το έσω ή το κάτω τοίχωμα του 
αυχένα. Οι νευρολογικές επιπλοκές είναι πολύ 
σπάνιες. 
•  Θραύση ή μετανάστευση του υλικού, όπότε είναι 
σκόπιμη η επανεγχείρηση για αποκατάσταση της 
εμβιομηχανικής σταθερότητας. 
• Εν τω βάθει λοίμωξη, όπου χρειάζεται λήψη 
καλλιεργειών, χορήγηση της κατάλληλης αντι- 

βίωσης, παρακολούθηση της τιμής των λευκών 
αιμοσφαιρίων, ΤΚΕ, CRP, επιμελής χειρουργικός 
καθαρισμός. 
• Ψευδάρθρωση. Όταν εκδηλώνεται με άλγος, 
απώλεια της διόρθωσης ή αύξηση της παραμό- 
ρφωσης, αντιμετωπίζεται χειρουργικά με αφαίρεση 
του ψευδαρθρωσικού ιστού, αποφλοίωση και 
τοποθέτηση νέων μοσχευμάτων. Όταν απεικονί- 
ζεται στον ακτινολογικό έλεγχο, αλλά δεν υπάρχει 
άλγος ή απώλεια της διόρθωσης απλά παρακο- 
λουθείται. 
Τα διεγχειρητικά επίπεδα ασφάλειας που 
υπάρχουν και εφαρμόζονται είναι: 
• Η γνώση της ανατομικής της περιοχής. 
• Η χρήση του ακτινοσκοπικού μηχανήματος 
(C-Arm)  
• Η χρήση του pedi-guard: το οποίο είναι ειδικό 
ηλεκτρονικό εργαλείο, με οπτικό και ηχητικό σήμα, 
που γίνεται πιο έντονο όταν έρχεται σε επαφή με 
λιγότερο συμπαγείς ιστούς. Οδήγησε σε σημαντική 
μείωση των διεγχειρητικών ακτινογραφιών και 
επομένως της έκθεσης στην ακτινοβολία. 
• Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. 
• Η χρήση του ειδικού οδηγού με ελαία. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 Η ιδιοπαθής εφηβική σκολίωση θέτει πολλά 
προβλήματα όσον αφορά την χειρουργική της 
αντιμετώπιση. Οι επιπλοκές της οπίσθιας 
σπονδυλοδεσίας για την διόρθωσή της είναι συχνά 
προβλέψιμες. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός, η 
αυξανόμενη χειρουργική εμπειρία, η τελειοποίηση 
των υλικών σπονδυλοδεσίας και των επιπέδων 
ασφαλείας εφαρμογής των διαυχενικών βιδών 
βοηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα 
διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά προβλήματα και 
να επιτευχθεί αξιόλογη διόρθωση της 
παραμόρφωσης. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Οι συγγραφείς θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν τους κυρίους Φ. Παυλόπουλο, Συντονιστή 
Διευθυντή του Τμήματος Αναισθησιολογίας και του Ιατρείου 
Πόνου καθώς και τους συνεργάτες του για την περιεγχειρητική 
αναισθησιολογική αντιμετώπιση της ασθενούς, Δαδιώτη, 
αιματολόγο, Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος Αιμοδοσίας, 
καθώς και το προσωπικό της Αιμοδοσίας, για την επιτυχή 
προετοιμασία της αυτόλογης μετάγγισης της ασθενούς, Α. 
Πρεκατέ, Συντονιστή Διευθυντή της Μονάδος Εντατικής 
Θεραπείας καθώς και όλο το προσωπικό της Μονάδος, για την 
φροντίδα του στη ΜΕΘ, την προϊστάμενη του Χειρουργείου κα Α. 
Τοπαλίδου και τις εργαλειοδότριες του Ορθοπαιδικού 
χειρουργείου τέλος δε την προϊσταμένη κα Α. Μηλιώτη και όλο 
το Νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας του Τζάνειου Νοσοκομείου για την φροντίδα 
και υποστήριξη της αρχικής αυτής προσπάθειας στην 
χειρουργική θεραπείας των .δύσκολων αυτών 
παραμορφώσεων.  
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SUMMARY 
 
Preoperative preparation for surgical correction of adolescent idiopathic scoliosis. Review on the 
occasion of the first adolescent idiopathic scoliosis surgically treated in G.H.P. «Tzaneio». 
 
The indications for surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis are based on the natural history of the 
deformity and its consequences for the patient in adult life. The preoperative preparation should include a 
thorough history, full physical examination, imaging studies with roentgenographic computed tomography and 
magnetic resonance imaging of the spine, selection of the spinal levels to be fused, cardiopulmonary 
evaluation, autologous blood preoperative donations of the patient and peri-operative neurophysiological 
monitoring of his spinal cord. The aim of the treatment is correct the deformity. 
Key words: adolescent idiopathic scoliosis, preoperative evaluation  
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