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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η συνοπτική αυτή ανασκόπηση αφορά τις νεότερες απόψεις για την Ιδιοπαθή Σκολίωση και 
αναφέρεται στα ακόλουθα:  1. Ορισμοί, 2.Τρέχουσες ταξινομήσεις και σύστημα 
υποκατηγοριοποίησης για σκολίωση, 3.Επιδημιολογία, 4. Αιτιολογία – Μηχανισμοί – 
Παθοφυσιολογία, 5. Διάγνωση, 6. προληπτική εξέταση μαθητών στα σχολεία για σκολίωση 
(Scoliosis School screening) – πρόληψη, 7. Κλινική εκτίμηση, 8. Απεικονιστική εκτίμηση, 9. 
Επιφανειογραφία (Surface topography), 10. Φυσική ιστορία, ποιότητα ζωής, προγνωστικοί 
παράγοντες, 11. Θεραπεία μη χειρουργική εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης - Ειδικές 
φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις σκολίωσης - Ειδικοί κηδεμόνες, 12. Θεραπεία Χειρουργική εφηβικής 
ιδιοπαθούς σκολίωσης, 13. Βρεφική ή νηπιακή ιδιοπαθής σκολίωση, 14. Παιδική ιδιοπαθής 
σκολίωση και 15. προστίθεται η σχετιζόμενη βιβλιογραφία. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ   

Ιδιοπαθής σκολίωση ορίζεται ως μια 
τρισδιάστατη (3D) οργανική, (δομική), 
παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) 
και διαγιγνώσκεται με βάση μέτρησης των 
κύριων καμπυλών που περιλαμβάνει η 
παραμόρφωση. Αυτή η μέτρηση γίνεται 
παραδοσιακά με τη μέθοδο Cobb (Εικόνα 1). 

 

 

Η μέτρηση πραγματοποιείται στο 
μετωπιαίο επίπεδο χρησιμοποιώντας μια 
οπίσθιο-πρόσθια σπονδυλική ακτινογραφία 
και η γωνία Cobb σχηματίζεται μεταξύ μιας 
γραμμής παράλληλα με την άνω τελική 
πλάκα του άνω τελικού σπονδύλου της 
σκολιωτικής καμπύλης και μίας γραμμής 
παράλληλης με την κάτω τελική πλάκα του 
κάτω τελικού σπονδύλου ίδιας καμπύλης. 
Σκολίωση διαγιγνώσκεται εάν η γωνία Cobb  
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Εικόνα 1. Μέτρηση της γωνίας Cobb. Α) Οι άξονες και τα επίπεδα του ανθρώπινου σώματος. Β) Η καμπύλη 
της σκολίωσης μετράται στο μετωπιαίο επίπεδο (που σχηματίζεσαι από τους άξονες yz) όπως περιγράφεται 
ανωτέρω, (από τους Cheng et al 2015), [2]. 

 

 

είναι ≥10 μοίρες, υπάρχει επίσης στροφή των 
σπονδύλων (ορισμός βάση του Scoliosis 
Research Society). 

Εκτός από τις καμπύλες της 
σπονδυλικής στήλης, στη ιδιοπαθή σκολίωση 
υπάρχουν ασυμμετρίες του κορμού και των 
άκρων [1,2]. 

Η αιτιολογία (aetiology) ορίζεται ως η 
μελέτη των αιτίων της ασθένειας και του 
τρόπου που αυτά δρουν, ενώ η παθογένεση 
(pathogenesis) είναι ο τρόπος προέλευσης ή 
ανάπτυξης μιας νόσου ή νοσηρής 
διαδικασίας. Για την ιδιοπαθή σκολίωση (ΙΣ) 
η λέξη αιτιολογία σημαίνει αυστηρά τους 
παράγοντες που προκαλούν την ΙΣ, 
παθογένεση τον τρόπο προέλευσης της/των 
νοσηρής/ων  διαδικασίας/ιών και 
παθοεμβιομηχανική (pathobiomechanics) η 

ακολουθία των γεγονότων στην εξέλιξη των 
οργανικών, (δομικών), και λειτουργικών 
αλλαγών που προκύπτουν από την 
παθολογική διαδικασία [1]. Η λέξη 
αιτιοπαθογένεση (aetiopathogenesis) 
συμπεριλαμβάνει την αιτιολογία και την 
παθογένεση. Ο καθηγητής RG Burwell 
πρότεινε τη λέξη σκολιωγένεση (scoliogeny) 
ως το ουσιαστικό που ονομάζει μαζί την 
αιτιολογία, την παθογένεση και την 
παθοεμβιομηχανική της [εφηβικής] 
ιδιοπαθούς σκολίωσης [Ε] ΙΣ [3-7]. 
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ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ 

Η ΙΣ ταξινομείται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια:  

Παθολογικός τύπος 

• Οργανική (δομική) η οποία έχει ανατομικές 
ανωμαλίες στην ΣΣ 

• Λειτουργική, η οποία είναι χωρίς  
ανατομικές ανωμαλίες στην ΣΣ 

 

Ηλικία έναρξης  

• Νηπιακή 0–3 χρονών, 

• Παιδική 4–9 χρονών,  

• Εφηβική (εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση 
ΕΙΣ), 10 χρονών μέχρι την σύγκλιση των 
επιφύσεων. Αυτός είναι ο πλέον συνήθης 
τύπος ΙΣ,  

• Ενηλίκων, ≥ 18 χρονών, 

• Επιπρόσθετα, ο όρος «νωρίς αρχόμενη 
σκολίωση ή σκολίωση πρώιμης έναρξης» (early-
onset scoliosis) χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει την κατάσταση όταν η 
σπονδυλική καμπύλη αναπτύσσεται πριν την 
ηλικία των 10 χρόνων και «σκολίωση 
καθυστερημένης έναρξης» (late-onset scoliosis) 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
κατάσταση όταν η σπονδυλική καμπύλη 
αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 10 
χρόνων.  

 

Μέγεθος της καμπύλης  

Το μέγεθος της καμπύλης μετριέται, 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο Cobb, σε 
τυπικές οπίσθιο-πρόσθιες σπονδυλικές 
ακτινογραφίες.  

 

Θέση της ΙΣ στην ΣΣ  

 

 

Τύποι καμπυλών ΙΣ για μη χειρουργική 
θεραπεία  

 Ταξινόμηση Lehnert-Schroth, η οποία 
περιλαμβάνει το «πρότυπο τριών καμπυλών - 
μπλοκ», δηλαδή του ώμου, του θώρακα και 
του οσφυο-πυελικού μπλοκ που 
παρεκκλίνουν και περιστρέφονται το ένα στο 
άλλο στο μετωπικό επίπεδο, και το «πρότυπο 
των τεσσάρων καμπυλών – μπλοκ» πρότυπο στο 
οποίο γίνεται διαχωρισμός του οσφυο-
πυελικού σε οσφυϊκό και πυελικό μπλοκ που 
αποκλίνουν μεταξύ τους στο μετωπιαίο 
επίπεδο και στρέφονται μεταξύ τους. 
Διευκρινίζεται ότι το πυελικό μπλοκ 
συμβολίζει την αντίστροφη καμπύλη και 
αυτή η καμπύλη ορίζεται ως η 4η καμπύλη 
[8]. 
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Εικόνα 2. Ταξινόμηση των σπονδυλικών καμπυλών σύμφωνα με το σπονδυλικό επίπεδο και την κορυφή 
της καμπύλης (θωρακική - εικόνα 2.1, θωρακοοσφυϊκή - εικόνα 2.2, οσφυϊκή- εικόνα 2.3 ή διπλές κύριες 
καμπύλες - εικόνα 2.4), (από τους Cheng et al 2015, τροποποιημένη), [2]. 

Ταξινόμηση Rigo (2010), η οποία 
καθορίζει συγκεκριμένες αρχές των 
διορθώσεων που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική σχεδίαση και κατασκευή των 
κηδεμόνων με βάση την ακτινολογική και 
κλινική μορφή της καμπύλης. 
Χρησιμοποιούνται ακτινολογικά κριτήρια 
για να διακρίνουν πέντε βασικούς τύπους 
καμπυλών ονομαστικά: (1) μη ισορροπημένη 
θωρακική (ή πρότυπο τριών καμπυλών), (2) 
αληθώς διπλή (ή τέσσερεις καμπύλες), (3) 
ισορροπημένη θωρακική και ψευδώς διπλή 
(μη 3 μη 4), (4) μονή οσφυϊκή και (5) μονή 
θωρακοοσφυϊκή, [9]. 

 

 

 

 

Τύποι καμπυλών ΙΣ για την χειρουργική 
θεραπεία (10-13). 

• Ταξινόμηση King-Moe (1983), που ορίζει 
πέντε τύπους καμπυλών (εικόνα 3) 

• Ταξινόμηση Lenke (2001), που ορίζει έξι 
τύπους καμπυλών, (εικόνα 4) 

• Ταξινόμηση Peking Union Medical College, 
που ορίζει τρείς τύπους μειζόνων καμπυλών 
και 13 υποτύπους. 

 Και οι τρεις ταξινομήσεις παρέχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες για την 
υποκατηγοριοποίηση των καμπυλών με βάση 
τις στατικές και/ή τις δυναμικές 
ακτινογραφίες κάμψης, επιτρέποντας έτσι 
τον καλύτερο σχεδιασμό της επέμβασης και 
τον καθορισμό των επιπέδων της 
σπονδυλοσύνθεσης (σπονδυλοδεσίας) της 
καμπύλης. 
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Εικόνα 3. Οι Πέντε τύποι καμπυλών της ταξινόμησης King-Moe. Τύπος 1: παραμόρφωση σχήματος "S", 
στην οποία και οι δύο καμπύλες είναι οργανικές (δομικές) και διασχίζονται από την κεντρική ιερά κάθετη 
γραμμή (central sacral vertical line CSVL), με την οσφυϊκή καμπύλη να είναι μεγαλύτερη από την 
θωρακική. Τύπος 2: παραμόρφωση σχήματος "S", στην οποία και οι δύο καμπύλες είναι οργανικές 
(δομικές) και διασχίζονται από την CSVL. Η θωρακική καμπύλη είναι μεγαλύτερη ή ίση με την οσφυϊκή. 
Τύπος 3: κύρια θωρακική καμπύλη στην οποία μόνο η θωρακική καμπύλη είναι οργανική (δομική)  και 
διασχίζεται από την CSVL. Τύπος 4: μακρά καμπύλη σχήματος "C" στην οποία ο πέμπτος οσφυϊκός 
σπόνδυλος είναι κεντραρισμένος πάνω από το ιερό και ο τέταρτος οσφυϊκός σπόνδυλος κλίνει προς στην 
θωρακική καμπύλη. Τύπος 5: διπλή θωρακική καμπύλη. 

Η ταξινόμηση κατά King-Moe σήμερα 
χρησιμοποιείτε σπάνια πιά. Αναφέρεται όμως 
εδώ διότι ακόμη δημοσιεύονται άρθρα με 
αποτελέσματα εγχειρήσεων στηριγμένων σε 
αυτή την ταξινόμηση και γι’ αυτό κρίνεται 
ότι πρέπει να την γνωρίζουμε.  

 Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 
ταξινόμηση για την χειρουργική θεραπεία 
της ΙΣ είναι αυτή του Lenke, (εικόνα 4). Λόγω 
τούτου παρέχονται περισσότερα στοιχεία για 
αυτήν την κατάταξη. 

 Στην κατάταξη αυτή στους έξι 
βασικούς τύπους καμπυλών της προστίθεται 
ο τροποποιητής της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ. Ο 
τροποποιητής αυτός ορίζεται από τη θέση της 
CVSL στον κορυφαίο σπόνδυλο της οσφυϊκής 
καμπύλης. Ο Lenke καθόρισε τρεις οσφυϊκούς 
τροποποιητές: 

• Τροποποιητής Α: όταν η CSVL διέρχεται 
μεταξύ των αυχένων του κορυφαίου 
οσφυϊκού σπονδύλου. 

• Τροποποιητής Β: Όταν η CSVL διέρχεται 
μεταξύ του έσω ορίου του κοίλου αυχένα του 
κορυφαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του έξω 
ορίου του σώματος αυτού του κορυφαίου 
σπονδύλου. 

• Τροποποιητής C: όταν η CSVL διατρέχει 
εσωτερικότερα του κοίλου ορίου του σώματος 
του κορυφαίου σπονδύλου. 

Στην ταξινόμηση του Lenke 
περιλαμβάνεται επίσης και ένας 
τροποποιητής του θωρακικού, (οβελιαίου), 
προφίλ. Η θωρακική κύφωση μετράται 
μεταξύ του Θ5-Θ12 και ορίζεται ως: 

+ (plus): όταν η θωρακική κύφωση μετράται 
>40°. 
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Εικόνα 4. Οι έξι τύποι καμπυλών της ταξινόμηση Lenke (2001) είναι: τύπος 1: κύρια θωρακική καμπύλη 
(MT), τύπος 2: διπλή θωρακική καμπύλη (DT), τύπος 3: μείζονα διπλή καμπύλη (DM), τύπος 4: μείζονα 
τριπλή καμπύλη (ΤΜ), τύπος 5: θωρακοοσφυϊκή / οσφυϊκή καμπύλη (TL/L), τύπος 6: θωρακοοσφυϊκή / 
οσφυϊκή κύρια θωρακική καμπύλη (TL/L Main Thoracic). 

 

N (normal): όταν η θωρακική κύφωση 
μετράται μεταξύ 10° και 40°. 

− (minus): όταν η θωρακική κύφωση 
μετράται <10°. 

 Οι καμπύλες Lenke τύποι 1 και 5 
μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε με πρόσθια 
ή με οπίσθια προσπέλαση. Οι τύποι 2, 3, 4 και 
6 πρέπει να αντιμετωπίζονται με οπίσθια 

προσπέλαση. Σε ασθενείς με οσφυϊκούς 
τροποποιητές Α ή Β προτείνεται εκλεκτική 
θωρακική σπονδυλοσύνθεση, (σπονδυλο-
δεσία), προκειμένου να διατηρηθεί η 
κινητικότητα των οσφυϊκών σπονδύλων. 

Παρόλο που η ταξινόμηση Lenke είναι 
πλέον ολοκληρωμένη και πιο αξιόπιστη από 
αυτή των King Moe, παρά ταύτα δεν είναι 
τέλεια, διότι δεν λαμβάνει υπόψιν της μία 



466 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com 

 

ΤΟΜΟΣ 24ος – ΤΕΥΧΟΣ 4 - 2019 

από τις συνιστώσες της παραμόρφωσης που 
είναι η στροφή. 

Τρισδιάστατη φύση της καμπύλης [14-18] 

 Πρόσφατα, οι ερευνητές προσέφεραν 
στερεοακτινογραφικές (stereoradiographic) 
μετρήσεις της σπονδυλικής παραμόρφωσης. 
Οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάλυση ήταν η γωνία Cobb, ο κορυφαίος 
σπόνδυλος, η αξονική στροφή του κορυφαίου 
σπονδύλου και ο προσανατολισμός του 
κορυφαίου σπονδύλου σε σχέση με το 
οβελιαίο επίπεδο. Οι παράμετροι αυτοί 
επιτρέπουν την εκτίμηση της παραμόρφωσης 
και στα τρία επίπεδα (το μετωπιαίο, το 
οβελιαίο και το εγκάρσιο). Οι νέες 
τεχνολογίες όπως το σύστημα EOS, το οποίο 
παρέχει 3D ανασύνθεση της ΣΣ, μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως βάση για μια πραγματικά 
τρισδιάστατη ταξινόμηση της ΙΣ και ως 
αφετηρία για νέες ιδέες στις θεραπευτικές 
στρατηγικές. Αναφέρονται ορισμένες 
ταξινομήσεις βασισμένες στην 3D 
μορφολογία της καμπύλης. 

• Ταξινόμηση Poncet (2001), η οποία 
βασίζεται σε τρία διαφορετικά πρότυπα 
γεωμετρικής στρέψης της κύριας 
καμπύλης  

• Ταξινόμηση Negrini (2006), η οποία 
βασίζεται στην κατεύθυνση, τη 
μετατόπιση και τη φάση της καμπύλης 

• Ταξινόμηση Stokes (2009), 

• Ταξινόμηση Illés (2011)  

 Με την εξέλιξη της απεικονιστικής 
τεχνολογίας αναμένεται να οριστικοποιηθεί 
κάποια γενικά αποδεκτή ταξινόμηση της ΙΣ 

βασισμένη στην 3D μορφολογία της 
καμπύλης. 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο επιπολασμός/συχνότητα  της  ΙΣ 
σχετίζεται με τη γεωγραφία. Είναι πιο 
διαδεδομένη σε περιοχές που βρίσκονται σε 
ψηλότερα βόρεια γεωγραφικά πλάτη από ό, 
τι σε περιοχές με μικρότερο γεωγραφικό 
πλάτος, [19]. 

Σε μετα-ανάλυση (meta-analysis ) του 
2010 υπολογίστηκε ο παγκόσμιος 
επιπολασμός/συχνότητα της ΙΣ 
χρησιμοποιώντας 36 μελέτες από 17 χώρες 
που αξιολόγησαν του έλεγχο σκολίωσης στα 
σχολεία. Ο παγκόσμιος συγκεντρωτικός 
επιπολασμός της ΙΣ της ΣΣ με γωνία Cobb 
≥10ο  ήταν 1,34% (95% CI: 0,98-1,70%). 
Ωστόσο, ο επιπολασμός μπορεί να ποικίλλει 
μεταξύ των μελετών και των χωρών. Η 
ετερογένεια του αναφερόμενου επιπολασμού 
της ΙΣ στις διάφορες μελέτες μπορεί να 
οφείλεται σε σημαντικές διαφορές στις 
ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν, καθώς 
και κατά πόσο η αξιολόγηση στην 
παρακολούθηση  πραγματοποιήθηκε μέχρι τη 
σκελετική ωριμότητα, [20]. 

Παρατίθεται η συχνότητα της ΙΣ 
ανάλογα με την γωνία Cobb. Η συχνότητα 
των ασθενών που χρειάζεται θεραπεία σε 
εξετασθέντα πληθυσμό ηλικίας 10-16 ετών 
είναι στο σύνολο 0.6%, στα κορίτσια 1.0% και 
στα αγόρια 0.1%. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ –ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ / 
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
(MECHANISMS/PATHOPHYSIOLOGY) 
[2] 

Η αιτιολογία της ΙΣ δεν είναι γνωστή 
αλλά σήμερα από πολλούς θεωρείται ότι είναι 
πολυπαραγοντική πάθηση. Απαντάται 
συχνότερα εντός οικογενειών, μπορεί να έχει 
γενετική συνιστώσα, πραγματοποιείται δε 
πολύ έρευνα για τον εντοπισμό υπευθύνων 
γονιδίων για την πάθηση αυτή.  

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μεταξύ 
των παραγόντων που συμμετέχουν στους 
μηχανισμούς της παθοφυσιολογίας 
αναφέρονται εκτός της γενετικής, το ΚΝΣ, η 
ανάπτυξη, οι μύες και οστικοί μεταβολικοί 
παράγοντες. 

Άλλοι τύποι σκολίωσης έχουν γνωστή 
αιτία, όπως η συγγενής σκολίωση λόγω 
συγγενούς ελαττωματικής ανάπτυξης των 
σπονδύλων ή νευρομυϊκή σκολίωση σε 
νευρολογικές ή μυϊκές παθήσεις. 

Ένα προτεινόμενο πρότυπο της 
αιτιοπαθογένειας της ΙΣ περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων. 
Συμπεριλαμβάνει διαφορετικά γονίδια 
προδιάθεσης ή έναρξης και γονίδια 
τροποποίησης της νόσου ή επιδείνωσης. Στη 
φάσης της έναρξης, η γενετική πιθανώς παίζει 
μεγαλύτερο ρόλο από ότι οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, ενώ το περιβάλλον πιθανότατα 
συμβάλλει περισσότερο στην επιδείνωση της 
καμπύλη από ό, τι η γενετική, (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5. Ένα προτεινόμενο μοντέλο της 
αιτιοπαθογένειας της ΙΣ, από τους Cheng et al 2015, 
[2]. 
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Μία σύγχρονη αντίληψη της 
παθοφυσιολογίας για την παθογένεση της ΙΣ 

παρατίθεται στην εικόνα 6. 

 

 

Εικόνα 6. Η τρέχουσα αντίληψη των διαδοχικών παθοφυσιολογικών γεγονότων για την παθογένεση της 
ΙΣ, από τους Cheng et al 2015, [2]. 

Ο έλεγχος του λιπώδους ιστού και της 
ενέργειας του ανθρώπινου οργανισμού 
φαίνεται ότι σχετίζεται με την προδιάθεση 
για την εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση (ΕΙΣ), 
[2]. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι η λεπτίνη 
θα μπορούσε να συνδεθεί με την ανάπτυξη 

του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) 
και με ασύγχρονη «νευρο-οστική» ανάπτυξης 
[22].  

Σύμφωνα με αυτή της άποψη των 
διαδοχικών γεγονότων για την παθογένεση 
της ΙΣ στην οποία ενσωματώνονται αρκετές 
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υπάρχουσες παθογενετικές θεωρίες, κατά την 
προχωρημένη παιδική ηλικία, μειωμένη μάζα 
σωματικού λίπους οδηγεί σε κυκλοφορία 
χαμηλών επιπέδων λεπτίνης. Αυτό, 
διαδοχικά οδηγεί σε επιδράσεις στο ΚΝΣ, 
συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής της 
ανάπτυξης του άξονα του ΚΝΣ, γνωστού και 
ως νευράξονα, έτσι ο νευράξονας και η 
ιππουρίδα τεντώνονται σαν συνέπεια της 
ταχύτερης επιμήκους/γραμμικής ανάπτυξης 
των σπονδύλων, δημιουργώντας ένα 
«δέσιμο» των νεύρων από την ηλικία των 10 
χρονών ή νωρίτερα. 

Αυτή η ερμηνεία συνδέει τα χαμηλά 
επίπεδα λεπτίνης με την έναρξη της 
ασύγχρονης «νευρο-οστικής» ανάπτυξης με 
την οποία, όπως επιμηκύνεται η ΣΣ, 
δημιουργείται τάση στον νευράξονα. Νωρίς, 
κατά την γρήγορη φάση της ανάπτυξης των 
εφήβων, αυτά τα βιολογικά συμβάντα 
οδηγούν σε μεταβολές στη διαμόρφωση της 
ΣΣ, οι οποίες αρχικά συμβαίνουν στο οβελιαίο 
επίπεδο, με ελάττωση της πρόσθιας 
σπονδυλικής ανάπτυξης. Αυτό μαζί με την 
τάση στον νευράξονα προκαλεί μια προς τα 
πίσω κλίση των σπονδύλων. 

Στο εγκάρσιο επίπεδο της ΣΣ, η 
υπάρχουσα φυσιολογική αναπτυξιακή 
διαδικασία αξονικής σπονδυλικής στροφής 
(ΑΣΣ) από αριστερά προς τα δεξιά, προξενεί 
ασύμμετρες αυχενοσωματικές συγχονδρώσεις 
[neurocentral synchondroses (NCSs)] και 
αντανακλά στα πιο διαδεδομένα πρότυπα 
καμπύλης στη θωρακική ΙΣ σε διαφορετικές 
ηλικίες. Αυτό μαζί με την τάση στον 
νευράξονα προκαλεί μια προς τα πίσω κλίση 
των σπονδύλων. 

Η αύξηση της οπίσθιας σπονδυλικής 
κλίσης και η θωρακική ΑΣΣ οδηγούν σε 
αυξανόμενη σπονδυλική αστάθεια και 
συστροφή. Ανάλογα με την κλίση προς τα 
πίσω, η αξονική στροφή μπορεί να 
επιδεινωθεί για να γίνει σκολιογενετική για 
δεξιά θωρακική ΕΙΣ, με διάφορους 
υποτιθέμενους θωρακικούς σπονδυλικούς 
παράγοντες αξονικής στροφής οι οποίοι 
περιλαμβάνουν: διαταραχές του ΚΝΣ όπως 
δυσλειτουργία του ετερόπλευρου 
ημισφαιρίου κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης, ασυμμετρία των πλευρών και 
«ρηχό/αβαθή» θώρακα με υποκύφωση, 
αορτική αριστερή μετατόπιση και στροφή του 
θωρακικού κλωβού, παραμορφώσεις που όλες 
υπάρχουν σε ασθενείς με δεξιά θωρακική ΕΙΣ, 
πιθανώς επίσης να συμπεριλαμβάνεται 
καρδιοθωρακική δυσαναλογία. 

Αυτές οι σπονδυλικές αλλαγές κατά 
την εφηβεία, σε συνδυασμό με διάφορους 
άλλους συμβάλλοντες παράγοντες, οδηγούν 
στη πρόσθια σχετική μεγαλύτερη αύξηση των 
σπονδύλων με συνέπεια τον σχηματισμό της 
τρισδιάστατης (3D) παραμόρφωσης της ΙΣ, 
[23]. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΜΣ) ΓΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ 
(SCHOOL SCOLIOSIS SCREENING - SSS) 
- ΠΡΟΛΗΨΗ 

Πρέπει να τονιστεί ότι με την 
προληπτική εξέταση μαθητών στα σχολεία 
(ΠΕΜΣ) για σκολίωση (School scoliosis 
screening - SSS) ανιχνεύεται κορμική 
ασυμμετρία η οποία όταν είναι εξεσημασμένη 
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είναι ενδεικτική ύπαρξης σκολίωσης. Η 
εξέταση των παιδιών πρέπει να γίνεται με 
σκολιώμετρο. Όταν η τιμή της κορμικής 
ασυμμετρίας, που μετράει το σκολιώμετρο, 
είναι ίση ή μεγαλύτερη 6-7 μοίρες, 
συνεκτιμώντας και την ηλικία των 
εξεταζόμενων παιδιών, αυτά πρέπει να 
παραπέμπονται για ενδελεχέστερη εξέταση 
στο ειδικό ιατρείο σκολίωσης.  

Με τα προγράμματα ΠΕΜΣ δίδεται 
μια ευκαιρία να ανακαλυφθούν παιδιά 
σχολικής ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΙΣ και όχι μόνο αυτά που έχουν 
ήδη ΙΣ. Χωρίς τα προγράμματα ΠΕΜΣ, όλα 
τα ασύμμετρα παιδιά, τα οποία έχουν 
πιθανότητα να αναπτύξουν ΙΣ θα χάσουν την 
ευκαιρία να διαγνωστούν έγκαιρα και να 
παραπεμφθούν στο ειδικό ιατρείο σκολίωσης 
για να θεραπευτούν συντηρητικά με 
κηδεμόνες, [24-27]. 

Τα προγράμματα ΠΕΜΣ συντελούν 
επίσης στην ελάττωση του αριθμού των 
χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς με ΙΣ, 
[28-32]. 

Η παύση παρομοίων προγραμμάτων 
είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση των 
παιδιών που θεραπεύτηκαν με κηδεμόνα και 
την αύξηση του αριθμού των χειρουργικών 
επεμβάσεων σε παιδιά με ΙΣ, [33-34]. 

  

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Κατά την επισκόπηση του 
εξεταζόμενου παιδιού για ΙΣ, (εικόνα 7), 
διαπιστώνεται ότι: 

x ο ένας ώμος μπορεί να είναι υψηλότερος 
από τον άλλο, 

x η μία ωμοπλάτη μπορεί να προβάλει πιο 
πολύ, 

x με τα χέρια στο πλάι, υπάρχει 
μεγαλύτερος χώρος μεταξύ του άνω 
άκρου και του σώματος στη μία πλευρά 
(σχηματίζονται διαφορετικά τρίγωνα), 

x το ένα ισχίο μπορεί να είναι υψηλότερο 
από το άλλο, 

x η κεφαλή μπορεί να μην είναι 
επικεντρωμένη πάνω από τη λεκάνη, 

x κατά την πρόσθια κάμψη το ένα 
ημιθωράκιο εμφανίζει ύβο (hump) και 

τα στήθη μπορεί να είναι ασύμμετρα. 

Στην γενικότερη κλινική εξέταση 
περιλαμβάνεται η νευρολογική εξέταση στα 
σκέλη, (αισθητική, κινητική και 
αντανακλαστικά), εκτίμηση του δέρματος για 
πιθανότητα ύπαρξης κηλίδων café au lait 
(ενδεικτικές νευροϊνωμάτωσης), των ποδιών 
για αποκλεισμό ραιβο-κοιλοποδίας (η οποία 
εμφανίζεται σε νευρολογικές διαταραχές) και 
τέλος, εκτίμηση της βάδισης. Ελέγχεται η ΣΣ 
για διαταραχές του νευρικού σωλήνα (spinal 
dysraphism) ο οποίος συνήθως συνοδεύεται 
από σπίλους, δερματικούς όγκους, τριχωτές 
περιοχές ή άλλα ευρήματα.  

Η ασυμμετρία των κοιλιακών 
αντανακλαστικών υπάρχει σε συριγγομυελία 
και η ασυμμετρία αυτή αποτελεί ένδειξη για 
διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία 
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Εικόνα 7. Η κλινική εμφάνιση σε κορίτσι με ΕΙΣ 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 
εκτιμηθούν στην ΙΣ είναι  

• η παραμόρφωση της ΣΣ (της καμπύλης)  

• η παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού 
(ΘΚ) και  

• ο βαθμός της σκελετικής ωρίμανσης γιατί 
έμμεσα καθορίζει την υπολειπόμενη 
ανάπτυξη του παιδιού, γνώση απαραίτητη 
για την θεραπευτική στρατηγική που θα 
ακολουθηθεί. 

 

Η αξιολόγηση της παραμόρφωσης (της 
καμπύλης) της ΣΣ  

Ι. Εκτίμηση της παραμόρφωσης στο μετωπιαίο και 
οβελιαίο επίπεδο 

Οι απλές οπίσθιο-πρόσθιες σε όρθια 
στάση ακτινογραφίες (σε μεγάλο φιλμ) 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
καμπύλης στο μετωπιαίο επίπεδο με την 
μέθοδο του Cobb όπως επιγράφτηκε στο υπο-
κεφάλαιο ορισμοί, (εικόνα 1). 

Οι απλές πλάγιες ακτινογραφίες σε 
όρθια στάση (μεγάλο φιλμ) 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
οσφυϊκής λόρδωσης και της θωρακικής 
κύφωσης και γενικότερα της πλάγιας 
μορφολογίας της ΣΣ και των πυελικών 
παραμέτρων δηλαδή των: 

pelvic incidence,  

pelvic tilt,  

sacral slope, (εικόνα 8). 

 

ΙΙ. Εκτίμηση της σπονδυλικής στροφής 
(συστροφής) στο εγκάρσιο επίπεδο. 

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι 
για την εκτίμηση της σπονδυλικής  
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Εικόνα 8. οι πυελικοί παράμετροι της madam Duval-Beaupère [pelvic parameters - (A) sacral slope angle 
(SS), (B) pelvic tilt (PT) and (C) pelvic incidence (PI)], από τους Oh et al 2009, (35). 
 

στροφής/συστροφής είναι αυτές του 
Perdriolle [36] με την χρήση του ειδικού 
μετρητή όπως φαίνεται στην εικόνα 9 και του 
Nash-Moe φαίνεται στην εικόνα 10.  

 

Εικόνα 9. Στην οπίσθιο-πρόσθια ακτινογραφία 
της ΣΣ, οι δύο παχύτερες γραμμές του μετρητή 
του Perdriolle τοποθετούνται στην μεσότητα των 
πλάγιων σπονδυλικών ορίων (αστερίσκοι στην 
εικόνα) και η γραμμή που περνά από το μέσον 
του κυρτού αυχένα του μετρούμενου σπονδύλου 
δείχνει την στροφή/συστροφή του, [36]. 

ΙΙΙ. Εκτίμηση του βαθμού δυσκαμψίας της 
καμπύλης της ΣΣ. 

Οι ακτινογραφίες έλξης ή πλάγιας 
κάμψης ή με την χρήση ειδικού κυλίνδρου 
(bolster) (fulcrum bending radiographs), 
χρησιμοποιούνται και είναι απαραίτητες 
μόνο για τον σχεδιασμό της χειρουργικής 
θεραπείας. 

 

Η αξιολόγηση της παραμόρφωσης του 
θωρακικού κλωβού (ΘΚ) 

Ι. Η αξιολόγηση της παραμόρφωσης του ΘΚ στο 
εγκάρσιο επίπεδο. 

Το ακτινολογικό σημείο της «διπλής πλευρικής 
παρυφής» (DRC sign) και ο πλευρικός δείκτης (rib 
index), [38-39]. 

Η παραμόρφωση του ΘΚ στο εγκάρσιο 
επίπεδο μπορεί να εκτιμηθεί στις πλάγιες 
ακτινογραφίες της ΣΣ με την μέτρηση του 
πλευρικού δείκτη (Π∆). 

Σε όλες τις πλάγιες ακτινογραφίες ΣΣ 
σε όρθια θέση στην ΙΣ υπάρχει το σημείο της  
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Εικόνα 10. Η στροφή του σπονδύλου σύμφωνα με την μέθοδο Nash-Moe εκτιμάται στην οπίσθιο-πρόσθια 
ακτινογραφία. Ανάλογα με την μετακίνηση/προβολή του κυρτού αυχένα του κορυφαίου σπονδύλου προς 
το μέσο του σπονδυλικού του σώματος εκτιμάται η στροφή σε 5 βαθμούς, (Grade I-V), όπως φαίνεται στην 
εικόνα, από τους Nash and Moe 1969, [37]. 

 

"διπλής πλευρικής παρυφής"- Double Rib 
Contour Sign, (DRC sign) του ΘΚ, μια 
ακτινογραφική έκφραση της 
προβολής/ασυμμετρίας των πλευρών. Το 
περίγραμμα των πλευρών του κυρτού 
ημιθωρακίου επικαλύπτει το περίγραμμα του 
κοίλου.  

Σε μία πλάγια ακτινογραφία ΣΣ σε 
όρθια στάση (συμπεριλαμβανομένου του 
θώρακα), ο πλευρικός δείκτης (ΠΔ), (rib 
index [RI]) είναι ο λόγος d1/d2, όπου d1 
είναι η απόσταση μεταξύ του οπίσθιου 
χείλους/ορίου του σπονδυλικού σώματος και 
της κορυφής του περισσότερο προεξέχοντος 
πλευρικού περιγράμματος – που αντιστοιχεί 
στο πιο μακρινό σημείο του περιγράμματος 
της περισσότερο προεξέχουσας πλευράς - και 
d2 είναι η απόσταση μεταξύ του οπίσθιου 

χείλους/ορίου του ίδιου σπονδυλικού 
σώματος και της κορυφής του λιγότερο 
προεξέχοντος πλευρικού περιγράμματος, [38-
39], εικόνα 11. 

Ο ΠΔ χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση της παραμόρφωσης του ΘΚ πριν 
και μετά την εφαρμογή κάποιας θεραπείας 
(ασκήσεων, με κηδεμόνες ή χειρουργικής) 
ώστε να αξιολογηθεί το αποτέλεσμά της. 

 

ΙΙ. Η αξιολόγηση της παραμόρφωσης του ΘΚ στο 
μετωπιαίο επίπεδο – κορυφαίες πλευροσπονδυλικές 
γωνίες στο κυρτό και κοίλο και διαφορά 
πλευροσπονδυλικών γωνιών.  

Οι μέθοδοι που έχουν εισηγηθεί για 
την μελέτη του θωρακικού κλωβού στο 
μετωπιαίο επίπεδο είναι οι ακόλουθοι: 
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Εικόνα 11. Το σημείο της "διπλής πλευρικής παρυφής"- Double Rib Contour Sign, (DRC sign) του ΘΚ και ο 
πλευρικός δείκτης (ΠΔ), (rib index [RI]), [39]. 

 

α) σε απλές οπίσθιο-πρόσθιες σε όρθια στάση 
ακτινογραφίες για τις θωρακικές ή και τις 
θωρακοοσφυϊκές καμπύλες μετράται η 
πλευροσπονδυλική γωνία – γωνία Mehta --  
(ΠΣΓ - rib vertebra angle RVA) στο κυρτό 
και κοίλο του κορυφαίου σπονδύλου και η 
διαφορά τους, διαφορά ΠΣΓ – ΔΠΣΓ- (Rib-
vertebra angle difference - RVAD), [40]. 

 Διαφορά μεγαλύτερη από 20 μοίρες 
είναι ενδεικτική για χειροτέρευση της 
καμπύλη, ιδιαίτερα στην νηπιακή ΙΣ. Επίσης 
εκτιμάται και η «φάση» στον κορυφαίο 
σπόνδυλο, αν είναι φάση 1 ή 2, δηλαδή αν 
υπάρχει επικάλυψη της κεφαλής της πλευράς 
επί του κορυφαίου σπονδυλικού σώματος 
είναι σε φάση 2 (phase 2), αν όχι είναι φάση 
1, (εικόνα 12).  

 
 

 
 

Εικόνα 12.  Κορυφαίες πλευροσπονδυλικές γωνίες και η φάση 1 και 2, [40]. 
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β) Η αξιολόγηση της παραμόρφωσης του 
ΘΚ στο μετωπιαίο επίπεδο – τμηματικές 
πλευροσπονδυλικές γωνίες στο κυρτό και 
κοίλο και διαφορά των τμηματικών 
πλευροσπονδυλικών γωνιών, [41], (εικόνα 
13 Α,Β,Γ,Δ). 

Σε οπίσθιο-πρόσθιες ακτινογραφίες 
θώρακος εκτιμάται η θέση των πλευρών του 
θώρακα στο μετωπιαίο επίπεδο με την χρήση 

των τμηματικών ΠΣΓ στο κυρτό και κοίλο. 
Επίσης εκτιμάται και η διαφορά των 
τμηματικών ΠΣΓ. Οι τιμές αυτές 
συγκρινόμενες με τις τιμές σε μη 
σκολιωτικούς δίνουν ένα μέτρο της 
παραμόρφωσης του ΘΚ στο μετωπιαίο 
επίπεδο. Η αξιολόγηση αυτή συνεισφέρει 
επίσης και στην αιτιολογική μελέτη της ΙΣ, 
[42]. 

 

 

 
                                                           Γ                                                Δ 

Εικόνα 13. (Α) τρόπος εκτίμησης των τμηματικών ΠΣΓ, (Β) οι ΠΣΓ σε φυσιολογικά παιδιά, (Γ) Τμηματικές 
διαφορές ΠΣΓ σε φυσιολογικά παιδιά - Συνολικά, το πρότυπο αυτής της "κανονικής" ασυμμετρίας των 
ΠΣΓ σε φυσιολογικά παιδιά αντικατοπτρίζει την σε ηλικία, στο φύλο και στα πρότυπα πλευρικότητας 
(δηλαδή δεξιά – αριστερά) της ΙΣ και (Δ) οι ΠΣΓ σε σκολιωτικά παιδιά με μικρές καμπύλες <10 μοιρών και 
σε μέτριας βαρύτητας θωρακικές, θωρακοοσφυϊκές και οσφυϊκές καμπύλες. Στα σκολιωτικά παιδιά ο ΘΚ 
είναι στενότερος δηλαδή οι πλευρές έχουν μικρότερες τιμές ΠΣΓ, [41-42]. 
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γ) Η αξιολόγηση της παραμόρφωσης του 
ΘΚ στο μετωπιαίο επίπεδο – τμηματικά 
θωρακικά πηλίκα (ΘΠ) (εκτίμηση του 
σχήματος του θώρακος στο μετωπιαίο 
επίπεδο),[43], (εικόνα 14). 

Σε θωρακική ακτινογραφία, 
σχεδιάζεται το πλευρικό περίγραμμα του 
θώρακα (εικόνα 14). Σημειώνεται το μέσον 
της κάτω τελικής πλάκας σε κάθε σπονδυλικό 
σώμα από το Θ1 έως το Θ12. Στη συνέχεια, σε 
κάθε σπονδυλικό επίπεδο, μετριέται η 

απόσταση από το μέσο της τελικής πλάκας 
έως το περίγραμμα του δεξιού και αριστερού 
ημιθωρακίου. Αυτές οι αποστάσεις 
τυποποιούνται ως πηλίκα, διαιρώντας τες με 
τη απόσταση Θ1-Θ12. Τα πηλίκα αυτά 
ονομάζονται τμηματικά δεξιά και αριστερά 
θωρακικά πηλίκα (ΘΠ) (thoracic ratios - TRs). 
Τα πηλίκα αυτά υπολογίζονται επίσης 
τμηματικά σε όλα τα θωρακικά επίπεδα (Θ1-
Θ12) για το συνολικό πλάτος του θώρακα 
(δεξιά συν αριστερά μετρημένα μήκη), [43]. 

 
 

  
Εικόνα 14. Τμηματικά θωρακικά πηλίκα (ΘΠ) σε φυσιολογικό (αριστερά) και σκολιωτικό παιδί (δεξιά 
φωτογραφία), [43]. 

Η αξιολόγηση του βαθμού της σκελετικής 
ωριμότητας 

Οι συνήθεις μέθοδοι για την αξιολόγηση 
του υπολειπόμενου δυναμικού ανάπτυξης 
του ασθενούς είναι οι ακτινογραφικές 
μέθοδοι αξιολόγησης της ηλικίας των οστών 
όπως οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες που 
είναι: 

1. Η μέθοδος του Risser γνωστή ως Risser 
sign, (44), (εικόνα 15 Α). 

2. Το σύστημα Sanders maturity score – 
δακτυλική σκελετική ηλικία - digital 
skeletal age, (DSA), [45].  

3. Distal Radius & Ulna (DRU) classification, 
[46,47]. 
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                                                (Α)              (Β)                         (Γ) 

Εικόνα 15. (Α) Το Risser sign, [45], (Β) η οστεοποίηση των επιφυσιακών δακτυλίων, [48] και (Γ) η μέθοδος 
Digital skeletal age [45]. 

 

4. Η μελέτη της οστεοποίησης των 
επιφυσιακών δακτυλίων στους 
σπονδύλους, [48], (Εικόνα 15 Β). 

Η μέθοδος Digital skeletal age φαίνεται 
ότι είναι πλέον αξιόπιστη. Μελετάται η 
εμφάνιση της επιφυσιο-μεταφυσιακής 
ακτινολογικής εικόνας του μεσαίου 
δακτύλου. (A) Η επίφυση δεν είναι τόσο 
μεγάλη όσο η μετάφυση, (Β) Η επίφυση είναι 
εξίσου μεγάλη με τη μετάφυση, (C) η επίφυση 
καλύπτει σαν καπέλο τα άκρα της 
μεταφύσεως, (D) Οστεοποίηση της επίφυσης 
με την μετάφυση, (Εικόνα 15 Γ). 

 

Ένδειξη για διερεύνηση με μαγνητική 
τομογραφία στην σπονδυλική στήλη είναι:  

• άτυπες σκολιώσεις όπως η αριστερή 
θωρακική, βραχεία οξύαιχμη σκολίωση, 
έλλειψη θωρακικής κορυφαίας λόρδωσης 
ή έλλειψη στροφής των σπονδύλων. 

• ασθενείς μικρότεροι της ηλικίας των 10 
ετών με σκολίωση μεγαλύτερη των 20° 

• νευρολογικά ευρήματα στην κλινική 
εξέταση  

• πόνος ή ταχεία εξέλιξη της σκολίωσης 
(μεγαλύτερη από 1 μοίρα το μήνα).  

 

Η αξονική τομογραφία είναι χρήσιμο να 
γίνει όταν σχεδιάζεται χειρουργική θεραπεία 
για την μελέτη των διαστάσεων των 
σπονδύλων 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΓΡΑΦΙΑ – 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΜΕΤΡΗΣΗ (SURFACE 
TOPOGRAPHY) (Εικόνα 16) 

Σήμερα η επιφανειογραφία - 
επιφανειομέτρηση είναι μία εξέταση που έχει 
υιοθετηθεί και γίνεται στα παιδιά που 
εξετάζονται και παρακολουθούνται για ΙΣ,  
τόσο για κλινικούς όσο και για ερευνητικούς 
σκοπούς και μάλιστα σε μεγάλα ειδικά 
πανεπιστημιακά κέντρα της Αμερικής, της 
Ευρώπης αλλά στην Ελλάδα [55]. Η χρήση 
της μεθόδου χρονολογείται από το 1883. 
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Εικόνα 16. Επιφανειογραφία. Πάνω αριστερά: η συσκευή επιφανειογραφίας του Schulthess, 1883, πάνω 
δεξιά: επιφανειογράφημα με κροσσούς  Moiré, κάτω αριστερά: επιφανειογράφημα με Formetric 4D, κάτω 
δεξιά: η σε τρία επίπεδα μελέτη με επιφανειογραφία. 

 

Η ακτινογραφικά μετρούμενη 
παραμόρφωση σχετίζεται στατιστικά με αυτή 
που εκτιμάται με την επιφανειογραφία, [49-
55]. 

Ο πρωταρχικός στόχος των 
συστημάτων της επιφανειακής τοπογραφίας-
επιφανειογραφίας είναι:  

α) να μειώσει ή στην καλύτερη περίπτωση να 
εξαλείψει την ανάγκη λήψης ακτινογραφιών 
και την έκθεση των παιδιών σε ακτινοβολία 
και  

β) να παρέχει τρισδιάστατη καταγραφή – 
μέτρηση της σωματικής επιφάνειας του 
κορμού, σε αντίθεση με την ακτινογραφία – 
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εξέταση η οποία παρέχει πληροφορίες μόνο 
επί των δύο διαστάσεων. 

Κατά καιρούς έχουν κατασκευαστεί 
διάφορα συστήματα επιφανειομέτρησης, 
όπως τα ακόλουθα: 1. Moiré Topography, 
1970, 2. Integrated Shape Imaging System 
(ISIS 1), 1986, 3. Raster Stereophotography, 
1988, 4. InSpeck, 1994, 5. Quantec Shape 
Imaging System (QSIS), 1995, 6. Formetric 3D, 
1996, 7. ISIS 2, 2003, 8. Milwaukee 
Topographic System (MTS), 2009, [55]. 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Το 90% των περιπτώσεων με μέτρια ΙΣ 
δεν απαιτούν ενεργή θεραπεία. Πρέπει 
ωστόσο τα παιδιά να παρακολουθούνται από 
ειδικό ορθοπαιδικό για τη ΙΣ για να 
εξασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση. 
Όταν διαγνωστεί ΙΣ, είναι πολύ σημαντικό 
για τους εφήβους να παρακολουθούνται από 
τον ειδικό ορθοπαιδικό, διότι χρειάζεται 
κλινική εξέταση και ακτινολογικός έλεγχος σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η αύξηση στην καμπύλη μπορεί να 
απαιτεί θεραπεία με κηδεμόνα ή επέμβαση σε 
ορισμένες ΙΣ. 

Στο πανεπιστήμιο της Iowa στις ΗΠΑ, 
έγινε μελέτη, σε σκολιωτικούς ασθενείς 
πάσχοντες από μη θεραπευμένη ΕΙΣ, από την 
ήβη τους και για 50 και πλέον έτη, με μέση 
ηλικία κατά την τελική παρακολούθηση 66 
έτη. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι σε αυτούς τους 
ασθενείς:  

x Δεν υπάρχει αυξημένο ποσοστό 
θνησιμότητας. 

x Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στους 
πνεύμονες όταν αρχίζει η σκολίωση στα 
εφηβικά χρόνια. 

x Η παθολογία στον πνεύμονα και ο 
πρώιμος θάνατος μπορεί να εμφανιστούν 
σε σκολίωση πρώιμης έναρξης (early onset 
scoliosis). 

x Εάν η καμπύλη είναι > 50◦, υπάρχει 
μειωμένη πνευμονική λειτουργία. 

x Εάν η καμπύλη είναι > 80◦ στη θωρακική 
ΣΣ, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία 
στην αναπνοή και στο 68% των ασθενών 
αυτής της ομάδας οι καμπύλες 
επιδεινώνονται. 

x Καμπύλες < 30◦ σε ώριμο σκελετό γενικά 
δεν επιδεινώνονται πολύ. 

x Οι καμπύλες 50◦ - 75◦ στη θωρακική ΣΣ 
επιδεινώνονται πολύ. 

x Οι διπλές θωρακικές και οσφυϊκές 
καμπύλες ισορροπούν με την ηλικία και 
διατηρούν την ευθυγράμμιση του κορμού. 

Σχετικά με τον πόνο σε μη 
θεραπευμένη ΕΙΣ διαπιστώνεται 
περισσότερος χρόνιος οσφυϊκός πόνος και 
περισσότερο σοβαρή οξεία οσφυαλγία που 
διαρκεί περισσότερο. 

Σχετικά με την ποιότητα ζωής, η ΙΣ 
δεν επηρεάζει την εργασία ή τις οικιακές 
δραστηριότητες, δεν υπάρχει υψηλότερο 
επίπεδο λειτουργικής αναπηρίας αλλά 
υπάρχει υψηλότερο επίπεδο αισθητικής 
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ανησυχίας. Το 32% αναφέρει ορισμένους 
περιορισμούς της ζωής όσο αφορά την αγορά 
ρούχων και μειωμένη σωματική 
δραστηριότητα. 

Οι ασθενείς αυτοί λειτουργούν καλά 
ως ενήλικες, έχουν δουλειά, παντρεύονται, 
μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και είναι 
ενεργοί ως ηλικιωμένοι, (56-57). 

 

Ο ρόλος της ανάπτυξης και το πρόβλημα 
της επιδείνωσης - ποιοι παράγοντες 
καθορίζουν τη θεραπεία 

Οι στρατηγικές θεραπείας βασίζονται 
στο υπολειπόμενο δυναμικό ανάπτυξης του 
ασθενούς. Για την εκτίμησή του 
χρησιμοποιούνται ακτινολογικές μέθοδοι όπως 
αυτές που προαναφέρθηκαν, δηλαδή το 
Risser sign, το σκορ ωριμότητας κατά 
Sanders (Sanders Maturity Score) όπως 
επίσης η κατάταξη Distal Radius and Ulna 
(DRU).  

Οι στρατηγικές θεραπείας βασίζονται 
επίσης στην αξιολόγηση ορισμένων 
ανθρωπομετρικών παραμέτρων όπως η αλλαγή 
στο ύψος του σώματος, το μήκος των 
εκτεταμένων άνω άκρων (arm span) και σε 
βιολογικούς «σταθμούς» όπως η εμμηναρχή. 
Επίσης σε παραμέτρους όπως η ηλικία σε 
χρόνια, η ηλικία των οστών, (τα οστά μπορεί 
να ωριμάσουν διαφορετικά από την 
πραγματική ηλικία), η γωνία Cobb, η μοίρα 
της ΣΣ που βρίσκεται η καμπύλη, η 
επιδείνωσή της και το φύλο. 

 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την 
εξέλιξη της καμπύλης [58-60]. 

x Ηλικία σε χρόνια 

x Η ηλικία των οστών 

x Μέγεθος της καμπύλης (γωνία Cobb) 

x Θέση της καμπύλης στη σπονδυλική 
στήλη 

x Κατάσταση της εφηβείας (περίοδος). Σε 
ένα προ-εμμηνορρυσιακό κορίτσι η 
καμπύλη μπορεί να χειροτερέψει 
περισσότερο 

x Το φύλο (η ΕΙΣ επηρεάζει συχνότερα τα 
κορίτσια). 

Καμπύλες που έχουν θωρακικό 
κορυφαίο σπόνδυλο και γωνία Cobb > 50 
μοίρες έχουν την μεγαλύτερη συχνότητα 
χειροτέρεψης. 

 

Μέση επιδείνωση της καμπύλης σε 
σκελετικά ώριμους ασθενείς  [61] 

Θωρακικές καμπύλες: μέση 
χειροτέρευση 0.47 μοίρες/έτος. 

Θωρακοοσφυϊκές καμπύλες: μέση 
χειροτέρευση από 0.49/ μοίρες/έτος, έως 0,56 
μοίρες/έτος. 

Οσφυϊκές καμπύλες:  > 30 μοίρες, 
μέση χειροτέρευση 0,55 μοίρες/έτος. 

Καμπύλες > 30 μοίρες μπορεί να 
εμφανίσουν πλάγια ολίσθηση στο Ο3-Ο4  και 
λιγότερο συχνά στο Ο4-5. 
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Διπλές καμπύλες: Θωρακικό τμήμα:  
μεταξύ 45 και 55 μοίρες,  μέση χειροτέρευση 
0,51 μοίρες/έτος, Οσφυϊκό τμήμα:  μέση 
χειροτέρευση παρόμοια με τη θωρακική. 

Κατά την χορήγηση συμβουλών / 
οδηγιών στον ασθενή και στην οικογένειά 
του σχετικά με τη θεραπεία, αυτά τα 
δεδομένα της φυσικής ιστορίας, επειδή είναι 
σημαντικά, πρέπει να ανακοινώνονται σε 
αυτούς όπως επίσης η πιθανότητα εξέλιξης 
της καμπύλης.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Σκοπός της μη-χειρουργικής θεραπείας 
της ΙΣ είναι:  

1. να διατηρηθεί η κινητικότητα της ΣΣ και 
να αποφευχθεί η σπονδυλοδεσία 

2. να σταματήσει η εξέλιξη της καμπύλης 
στην εφηβεία (ή ίσως και να  μειωθεί) 

3. να προληφθεί ή να θεραπευθεί η 
αναπνευστική δυσλειτουργία 

4. να προληφθούν ή να θεραπευθούν τα 
σύνδρομα πόνου της ΣΣ 

5. να βελτιωθεί η αισθητική μέσω της 
διόρθωσης της στάσης 

Η μη χειρουργική θεραπεία της ΙΣ 
περιλαμβάνει κυρίως τις ειδικές 
φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις ΙΣ και την 
εφαρμογή κηδεμόνων. 

Α) Ειδικές φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις 
σκολίωσης (ΕΦΑΣ) 

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε μια 
πρόσκληση για αλλαγή μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση της 
σκολίωσης. Οι γονείς των παιδιών με ΙΣ 
έχουν διαμαρτυρηθεί για τη λεγόμενη 
προσέγγιση "περιμένετε και βλέπουμε" την 
οποία χρησιμοποιούν πάρα πολλοί γιατροί 
στην βόρεια Αμερική και Ευρώπη όταν 
αξιολογούν τις ΙΣ μεταξύ 10 ° και 25°. Οι 
ειδικές ασκήσεις φυσιοθεραπείας για την 
σκολίωση (ΕΑΦΣ-physiotherapeutic scoliosis 
specific exercises - PSSE) συνίστανται για ΙΣ 
αυτής της βαρύτητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτών είναι: 1) αυτοδιόρθωση στις 3 διαστάσεις, 2) 
εκπαίδευση για τις δραστηριότητες καθημερινής 
διαβίωσης (activities of daily living - ADL). και 3) 
σταθεροποίηση της διορθωμένης στάσης.  

Οι PSSE αποτελούν μέρος ενός 
πρότυπου φροντίδας της ΙΣ που 
περιλαμβάνει τις ασκήσεις φυσικοθεραπείας 
ειδικά για σκολίωση ΕΑΦΣ, ψυχολογική 
στήριξη, εφαρμογή κηδεμόνων και σε 
προχωρημένες παραμορφώσεις χειρουργική 
επέμβαση. Το πρότυπο είναι 
προσανατολισμένο στον κάθε ασθενή και 
σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
SOSORT του 2016, [73], και του SRS.  

Σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν επτά 
μεγάλες σχολές για ΕΑΦΣ. Αυτές είναι: η 
σχολή της Λυών στη Γαλλία, της Katharina 
Schroth Asklepios στη Γερμανία, της 
επιστημονική προσέγγισης άσκησης στη 
σκολίωση (SEAS) στην Ιταλία, της 
Φυσικοθεραπείας της Βαρκελώνης (BSPTS) 
στην Ισπανία, της Dobomed στην Πολωνία, 
της “side sift “του Ηνωμένου Βασίλειου και 
της λειτουργικής ατομικής θεραπείας της ΙΣ 
(FITS) στην Πολωνία, [62]. 
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Β) Ειδικοί κηδεμόνες 

Σκοπός του κηδεμόνα είναι κυρίως να 
αναστείλει την χειροτέρευση της ΙΣ κατά την 
διάρκεια της ανάπτυξης.  

Οι ενδείξεις της εφαρμογής κηδεμόνα 
σύμφωνα με την SOSORT είναι οι ακόλουθοι: 

Παιδιά χωρίς ενδείξεις ωριμότητας, με 
γωνία Cobb 20-25° θα έχουν κακή πρόγνωση 
και έχουν άμεση ένδειξη για εφαρμογή 
κηδεμόνα. Σε παιδιά με γωνία Cobb > 25° 
γίνεται άμεσα εφαρμογή κηδεμόνα. 

Σε παιδιά και έφηβους, με Risser 0-3 
και πρώτα σημάδια ωρίμανσης, με λιγότερο 
από 98% ώριμου ύψους η έναρξη θεραπείας 
με κηδεμόνα βασίζεται περισσότερο στον 
παράγοντα χειροτέρευσης/εξέλιξης 
(progression factor) και όχι τόσο στη μέτρηση 
της γωνίας Cobb (λόγω του μεταβαλλόμενου 
προφίλ κινδύνου για παραμόρφωση, καθώς ο 
σκελετός ωριμάζει). O παράγοντας 
χειροτέρευσης/εξέλιξης (progression factor) 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Η εκτίμηση του % συχνότητας 
εξέλιξης  (% incidence of progression) κατά 
την γρήγορη ανάπτυξη της εφηβείας γίνεται 
από το γράφημα (τροποποιημένο από τους 
Lonstein & Carlson 1984, [63], (εικόνα 17). 

Σε παιδιά που εκτιμάται ότι υπάρχει 
κίνδυνος συχνότητας εξέλιξης 60% υπάρχει 
ένδειξη μερικής εφαρμογής του κηδεμόνα για 
περίπου 16 ώρες/24ωρο και η ΙΣ θεωρείται 
χαμηλού κίνδυνου εξέλιξης, ενώ με κίνδυνος 

συχνότητας εξέλιξης 80% υπάρχει ένδειξη 
πλήρους εφαρμογής κηδεμόνα 23 ώρες / 
24ωρο, και η ΙΣ θεωρείται υψηλού κινδύνου 
χειροτέρεψης. 

Σε παιδιά και σε εφήβους με Risser 4, 
που έχουν πλέον του 98% του ώριμου ύψους 
και γωνία Cobb > 35° αρκεί η εφαρμογή 
κηδεμόνα για περίπου 16 ώρες/24ωρο. 

 

Εικόνα 17. Γράφημα για την εκτίμηση της % 
συχνότητας εξέλιξης της ΙΣ επί τη βάση του 
παράγοντα χειροτέρευσης/εξέλιξης (progression 
factor). 

 

Σχετική αντένδειξη για κηδεμόνα είναι 
η υπο-κύφωση της θωρακικής μοίρας  

Το 2013 μια σημαντική πολυκεντρική 
RCT δημοσιευμένη στο NEJM από τους 
Weinstein et al, έδειξε ότι οι κηδεμόνες είναι 
αποτελεσματικοί όταν φοριούνται πάνω από 
17.7 ώρες το 24/ωρο, εικόνα 18. 

 

                                            Γωνία Cobb – (3 Χ Risser sign) 
progression factor = -------------------------------------------- [63] 
                                                    Χρονολογική ηλικία 
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Εικόνα 18. Από τους Weinstein SL et al. N Engl J 
Med 2013, [64]. 

 

Στους ευρωπαϊκούς κηδεμόνες 
περιλαμβάνονται κυρίως οι ακόλουθοι [65-
67]: 

1) Cheneau Brace (Γαλλία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες), τα παράρωγα αυτού: 1a 
Rigo System Cheneau Brace (Ισπανία) και 1b 
ScoliOlogiC® “Chêneau light” (Γερμανία), 2) 
Lyonnaise Brace (Γαλλία), 3) Dynamic 

Derotation Brace DDB (Ελλάδα), (εικόνα 19), 
4) TriaC brace (Ολλανδία), 5) Sforzesco brace 
/ SPoRT concept (Ιταλία), 6) Progressive 
Action Short Brace PASB (Ιταλία), 7) 
Thoracolumbar lordotic intervention brace 
TLI (Ολλανδία). 

Για τους χρησιμοποιούμενους 
κηδεμόνες στις ΗΠΑ υπάρχουν πληροφορίες 
από το αναγραφόμενο site στην 
βιβλιογραφική μας αναφορά 68 - 
http://www.srs.org/professionals/bracing_
manuals/[68]. 

Τα αποτελέσματα της θεραπείας με 
κηδεμόνες ενδέχεται να βελτιωθούν στο 
μέλλον, πρόγνωση βασισμένη σε πρόσφατες 
δημοσιεύσεις που ανακοινώνουνε καλύτερη 
εφαρμογή των κηδεμόνων χρησιμοποιώντας 
την 3D ανάλυση και την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των ασθενών με ειδικές 
ηλεκτρονικές συσκευές ενσωματωμένες στον 
κηδεμόνα, [69-70]. 

 
 
 
 

  
 
Εικόνα 19. Ο δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας, για θωρακική καμπύλη (2 πρώτες φωτογραφίες), για 
θωρακοοσφυϊκή καμπύλη (2 μεσαίες φωτογραφίες), για οσφυϊκή καμπύλη (2 τελευταίες φωτογραφίες). 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (εικόνα 20) 

Η χειρουργική θεραπεία στην 
σκολίωση στοχεύει κυρίως στην πρόληψη 
των μακροπρόθεσμων συνεπειών των 
μεγάλων παραμορφώσεων της ΣΣ και του 
θώρακα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
πόνο, μειωμένη πνευμονική ικανότητα και 
παραμόρφωση. Οι δευτερεύοντες στόχοι της 
χειρουργικής επέμβασης για την ΕΙΣ 
αποσκοπούν στη μείωση της 
παραμόρφωσης και στην αποκατάσταση 
της ευθυγράμμισης της ΣΣ. Πρέπει όμως να 
λαμβάνονται υπ’ οψιν και οι κίνδυνοι της 
χειρουργικής επέμβασης της ΣΣ. 

  Σήμερα ένδειξη για χειρουργική 
θεραπεία αποτελούν οι θωρακικές καμπύλες 
με γωνία Cobb > 50° και θωρακοοσφυϊκές 
καμπύλες με γωνία Cobb > 40-45 μοίρες. 
Αυτές οι σκολιώσεις μαζί αποτελούν περίπου 
το 0.1% των ασθενών με ΙΣ, (71). 

Η πιο συνήθης χειρουργική 
στρατηγική είναι η σπονδυλοδεσία με την 
χρήση υλικών σπονδυλοσύνθεσης και 
μόσχευμα. Επίσης σήμερα οι πιο 
συνηθισμένες προσπελάσεις είναι οι οπίσθιες.  

Οι κίνδυνοι της χειρουργικής 
θεραπείας περιλαμβάνουν μερική ή πλήρη 
απώλεια νευρολογικής λειτουργίας σε περίπου 
0,05% αυτών που χειρουργούνται, πρώιμη ή 
καθυστερημένη μόλυνση σε περίπου 1-2% των 
περιπτώσεων, αποτυχία των υλικών 
σπονδυλοσύνθεσης, (συνήθως θραύση), ή 
ψευδάρθρωση σε περίπου 1 % των 
περιπτώσεων και υποτροπή ή επιπλέον 
παραμόρφωση σε περίπου 1% των περιπτώσεων 
- φαινόμενο Cranksaft, (72). 

Η μείωση της πνευμονικής λειτουργίας 
αναφέρεται σε περιπτώσεις πρόσθιας 
θωρακικής σπονδυλοδεσίας ή 
θωρακοπλαστικής. Η επίδραση στην 
πνευμονική λειτουργεία είναι μικρότερη σε 
θωρακοσκοπικές επεμβάσεις καθώς και στις 
επεμβάσεις στην θωρακοοσφυϊκή μοίρα. 

Στις επιπλοκές της χειρουργικής 
θεραπείας μπορούν επίσης να 
συμπεριληφθούν και οι μακρόχρονες 
παρενέργειες της σπονδυλοδεσίας στα 
γειτονικά μη σπονδυλοδεμένα τμήματα της 
ΣΣ που μπορεί να επιταχύνουν την 
εκφυλιστική σπονδυλο-αρθρίτιδα, δηλαδή 
την επιλεγόμενη νόσο των γειτονικών 
επιπέδων (adjacent level disease). 

Σήμερα διεγχειρητικά εφαρμόζεται 
σαν ρουτίνα η παρακολούθηση του νωτιαίου 
μυελού με σωματοαισθητικά (SSEPs: somato-
sensory evoke potentials) και σωματο-
κινητικά δυναμικά (MEPs: motor evoke 
potentials). Όταν αυτή η 
νευροπαρακολούθηση δείχνει νευρολογική 
βλάβη τότε μπορεί να υπάρχει πιθανό 
τεχνικό πρόβλημα όπως χαλάρωση των 
ηλεκτροδίων ή χρήση αναισθητικών 
φαρμάκων που παρεμποδίζουν τα δυναμικά 
(εισπνεόμενα αναισθητικά) ή πραγματικό 
νευρολογικό πρόβλημα. Στην δεύτερη 
περίπτωση ελέγχεται η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) 
που πρέπει να ανέβει, ούτως ώστε η μέση τιμή 
της να είναι > 9 mmHg, αν ο αιματοκρίτης 
είναι χαμηλός, γίνεται μετάγγιση, αν η 
διαταραχή των δυναμικών εμφανίζεται μετά 
την τοποθέτηση βίδας ή διόρθωσης της 
παραμόρφωσης, αυτά πρέπει να 
αντιστραφούν, αν η βλάβη επιμένει, τότε 
χορηγούνται ενδοφλέβια στερεοειδή ή πρέπει  
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Εικόνα 20. Κορίτσι 16 ετών με δεξιό θωρακικό κύρτωμα 53 μοιρών (Θ7-Θ12) κατά Cobb, με αντιρροπιστικό 
οσφυϊκό κύρτωμα 32 μοιρών, (Ο1-Ο4), στροφή βαθμού ΙΙ του κορυφαίου σπονδύλου κατά Nash και Moe 
και Risser sign 4. Επάνω σειρά: η επέμβαση, κάτω σειρά αριστερά: η οπισθοπρόσθια ακτινογραφία 
προεγχειρητικά, στην μέση: οι ακτινογραφίες σε κάμψη δεξιά και αριστερά, και δεξιά: οι μετεγχειρητικές 
ακτινογραφίες, (ιδία περίπτωση). 

 

να γίνει wake-up test. Αν όλα αυτά δεν είναι 
αποτελεσματικά, τότε πρέπει να αφαιρεθούν 
τα υλικά σπονδυλοδεσίας και να κλειστεί το 
τραύμα.  

 

ΒΡΕΦΙΚΗ Η ΝΗΠΙΑΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ 
ΣΚΟΛΙΩΣΗ (ΝΙΣ  - INFANTILE IIS), 0-3 
ετών [73] (εικόνα 21Α) 

Η ΝΙΣ εμφανίζεται συχνότερα στα 
αγόρια και η σχέση εμφάνισης αγοριών / 
κοριτσιών είναι 3:2. Στα νήπια αυτά πιθανώς 
να εμφανιστεί πλαγιοκεφαλία. Πιο 
συνηθισμένο κύρτωμα είναι το αριστερό (70-

75%) και από αυτά το θωρακικό (95%). Συχνά 
συνυπάρχουν συγγενείς ανωμαλίες εκτός ΣΣ. 

Οι περισσότερες, 90%, ΝΙΣ 
αυτοθεραπεύονται – υποστρέφονται. Σε 10% 
από τις ΝΙΣ υπάρχει κίνδυνος χειροτέρεψης 
της καμπύλης. Η σκολίωση που θα 
επιδεινωθεί έχει κορυφαία διαφορά πλευρο-
σπονδυλικής γωνίας rib-vertebra angle difference - 
RVAD μεγαλύτερη από 20 μοίρες και 
επικάλυψη της κεφαλής της πλευράς επί του 
σπονδυλικού κορυφαίου σώματος (phase 2), 
όπως αναλύθηκε ανωτέρω (εικόνα 12). 

Σε 22% των ασθενών με σκολίωση 
μεγαλύτερη από 20 μοίρες πιθανώς να έχουν  
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                                                          Α                                              Β                                    Γ 

Εικόνα 21.  Βρεφική ή νηπιακή ιδιοπαθής σκολίωση. Α) η κλινική εικόνα, Β) διορθωτικός γύψινος 
επίδεσμος, Γ) χειρουργική θεραπεία με εκπτυσσόμενους  ράβδους (growing rods). 

διαταραχή νευρικού συστήματος, εκ των 
οποίων το 80% χρειάζεται νευροχειρουργική 
επέμβαση. 

Η ΝΙΣ μπορεί να διαταράξει την 
ανάπτυξη των κυψελίδων των πνευμόνων, 
λόγω της έντονης παραμόρφωσης του 
θωρακικού κλωβού προκαλώντας σημαντική 
καρδιο-αναπνευστική διαταραχή με 
περιοριστική πνευμονοπάθεια και πιθανόν 
πνευμονική καρδία. 

Η θεραπεία σε εξελισσόμενες ΝΙΣ 
συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή γύψινων 
κηδεμόνων, (εικόνα 21Β), ώστε να 
καθυστερήσει η πιθανά αναγκαία 
χειρουργική θεραπεία η οποία σήμερα 
συνίσταται στην εφαρμογή διαφόρων τύπων 
εκπτυσσόμενων ράβδων (growing rods), (εικόνα 
21Γ).  Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο να 

αποφευχθεί η σπονδυλοδεσία στις ηλικίες 
αυτές.  

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ (ΠΙΣ 
juvenile JIS) 4-10 ετών [73], (εικόνα 22) 

Είναι πιο συνηθισμένες σε αγόρια και 
είναι κυρίως δεξιές σκολιώσεις. Έχουν τάση 
να χειροτερεύουν σε αντίθεση με τις ΝΙΣ που 
υποστρέφουνε. Το 95% των ΠΙΣ χειροτερεύει. 

Εμφανίζονται διαταραχές του 
νευρικού συστήματος περίπου στο 20-25% γι’ 
αυτό ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία 
είναι απαραίτητος.  

Θεραπευτικά σε παιδικές ΙΣ με 
καμπύλη > των 20 μοιρών συνίσταται 
εφαρμογή κηδεμόνα ενώ στις μικρότερες 
σκολιώσεις συνίσταται η παρακολούθηση. 
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                           Α                                                       Β 

Εικόνα 22.  Παιδική ΙΣ.  Α) η κλινική και ακτινολογική εικόνα, Β) θεραπεία με κηδεμόνα DDB. 
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REVIEW 

Ιdiopathic scoliosis: currents views 

Theodoros B Grivas 

Head of the Traumatology and Orthopaedic Department, Tzaneio General Hospital, Greece 

ABSTRACT  

This brief overview discuss the most recent views on Idiopathic Scoliosis (IS) and refers to the 
following: 1. Definitions, 2. Current Classifications and Subcategorization System for IS, 3. 
Epidemiology, 4. Aetiology – Biomechanics - Pathophysiology, 5. Diagnosis, 6. Preventive 
screening students in schools for scoliosis - prevention, 7. Clinical assessment, 8.Imaging 
evaluation, 9. Surface topography, 10. Physical history, Quality of life, Prognostic factors, 11. Non-
surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis including Scoliosis Specific Physiotherapy 
Exercises and Brace treatment, 12. Surgical treatment of IS, 13 Infantile idiopathic scoliosis, 14. 
Childhood  idiopathic scoliosis and 15. related literature. 
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