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Εισαγωγή
Η σπονδυλική στήλη στη φυσιολογική της μορφή δεν παρου-

σιάζει κανένα κύρτωμα στο μετωπιαίο επίπεδο (ΥΖ), ενώ στο 
οβελιαίο επίπεδο (ΧΖ) υπάρχουν τα γνωστά 
α)  λορδωτικά κυρτώματα της αυχενικής και της οσφυϊκής μοίρας 

και
β)  το κυφωτικό της θωρακικής, τα οποία από εμβιομηχανικής 

πλευράς τη βοηθούν στην απορρόφηση ενέργειας (shock 
absorbers), με την έννοια της ελάττωσης της επιμήκους δυ-
σκαμψίας (reduction of the longitudinal stiffness) της σπον-
δυλικής στήλης. 

Οι Adams και Hutton παρομοιάζουν το μηχανισμό αυτό με 
εκείνον της μεταλλικής ράβδου, η οποία μπορεί να απορροφήσει 
ενέργεια όταν λυγίσει και πάρει το σχήμα οφιοειδούς ελατηρίου. 
Ενώ όμως υπάρχει γενική αποδοχή στο ότι κάθε απόκλιση της 
σπονδυλικής στήλης από τη μέση γραμμή (άξων Ζ) στο μετωπιαίο 
επίπεδο δεν είναι φυσιολογική και μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως σκολιωτική παραμόρφωση ακόμη και για κυρτώματα του 
μεγέθους 100, αντίθετα, προκειμένου για το οβελιαίο επίπεδο, 
ο καθορισμός των ορίων απόκλισης στο φυσιολογικό κυφωτικό 
της θωρακικής και στο λορδωτικό της οσφυϊκής μοίρας δεν 
είναι ακόμη ακριβής.

Με την εφαρμογή του μαζικού ελέγχου που γίνεται στα σχολεία 
για την ανεύρεση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, 
ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με ιδιοπαθή σκολίωση αλλά 
με μικρού μεγέθους καμπύλη κυρτώματος παραπέμπονται σε 
παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς ή σε ορθοπαιδικούς για περαιτέρω 
αντιμετώπιση. Η γνώση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόγνωση της ιδιοπαθούς σκολίωσης είναι απαραίτητη για τη 
σωστή εκτίμηση αυτών των ασθενών και οργάνωση μιας έξυπνης 
και λογικής θεραπείας.

Αιτιολογία ιδιοπαθούς σκολίωσης
Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος γνωστών καταστάσεων που 

δημιουργούν σκολίωση. Για τη δημιουργία της ιδιοπαθούς σκο-
λίωσης (ΙΣ) όμως, δεν υπάρχει θεωρία γενικής αποδοχής. Η 
κατανόηση της παθο-εμβιομηχανικής προϋποθέτει τη γνώση της 
αιτιολογίας και των μηχανισμών που δημιουργούν την παραμόρ-
φωση. Ερμηνεύοντας τα στατιστικώς σημαντικά ευρήματα από την 
ανάλυση των δεδομένων, μόνο έτσι είναι δυνατή η ανεύρεση της 
αιτίας και των μηχανισμών της ΙΣ.

Σταδιακά, έγινε δυνατή η εισήγηση της πρώτης γενικής θεωρίας 
(Dinner Plate – Flagepole Concept) επί της αιτιολογίας το 1998. 
Αυτή προτείνει ότι η εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση (ΕΙΣ) προέρχεται 
από την αποτυχία του ελέγχου των κυκλικά επαναλαμβανόμενων 
στροφών στη σπονδυλική στήλη (ΣΣ) κατά τη διάρκεια της βάδισης 
εξαιτίας τριών μηχανισμών που δρουν στη ΣΣ: 
1.  Ένα πυελικό σύστημα που δημιουργεί στροφές κατά τη βάδι-

ση και συμπεριλαμβάνει την πρόσθια συστροφή του αυχένα 
του μηριαίου (ΠΣΑΜ-anteversion) και την πύελο (”Dinner 
Plate“), 

2.  Στροφή που μεταφέρεται στην οσφυϊκή και θωρακική ΣΣ 
(”Flapole“) και 

3.  Ένα σύστημα της ΣΣ που ανταγωνίζεται τη στροφή και περι-
λαμβάνει νευρομυϊκούς μηχανισμούς και μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούν τις πλευρές, τους δίσκους και το οβελιαίο 
σχήμα της ΣΣ.

Κατά τον Byrd, όπως αναφέρεται από τους Burwell και Dangerfield, 
οι διάφορες ανωμαλίες που ενοχοποιήθηκαν κατά καιρούς στους 
δίσκους, στα οστά, στους μύες και στο κολλαγόνο δεν αποτελούν 
τους αιτιολογικούς παράγοντες, αλλά μάλλον είναι το αποτέλεσμα 
της επίδρασης της Σκολίωσης στους φυσιολογικούς ιστούς.

Είναι πιθανό ότι η Ιδιοπαθής Σκολίωση προκαλείται από πολλούς 
παράγοντες από τους οποίους τρεις φαίνεται να προεξάρχουν: 
α) μηχανικοί παράγοντες, 
β)  ανωμαλία ή βλάβη στο εγκεφαλικό στέλεχος και 
γ) γενετικοί παράγοντες.

Οι Wemyss-Holden και συν. (1990b) ανέπτυξαν ένα μηχανικό 
μοντέλο του σπειροειδούς σύνθετου στροφέα μυός του κορμού. 
Αποδείχθηκε ότι: 
α)  ασυμμετρία ενός ή περισσοτέρων συνιστώντων μυών δημι-

ουργεί σκολίωση και 
β)  η πλευρά και ο τύπος της σκολίωσης που παράγεται έχει σχέση 

με το μυ που έχει βραχυνθεί. 
Αυτά τα ευρήματα είναι συμβατά με την άποψη ότι οι νευρομυϊκοί 

παράγοντες ευθύνονται για την έναρξη ΙΣ. Πολλοί που θεωρούν 
υπεύθυνο το ΚΝΣ για τη δημιουργία της ΙΣ (βλέπε Robin 1990) 

βρήκαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δεξιοχειρίας ή αριστεροχειρίας 
και της πλευράς της σκολιωτικής καμπύλης και εισηγήθηκαν ότι ο 
φλοιός της παρεγκεφαλίδας καθορίζει την πλευρά της σκολίωσης. 
Η ενοχοποίηση των γενετικών παραγόντων αποδίδεται στην υψη-
λότερη συχνότητα μεταξύ των οικογενειών των ασθενών από ότι 
στο γενικό πληθυσμό. Προσβληθέντες συγγενείς απαντώνται σε 
ποσοστό περίπου 7% των οικογενειών των ασθενών με αιτιολο-
γία Σκολίωση. Υπάρχουν κληρονομικά πρότυπα (patterns) που 
μελετήθηκαν σε μόνο και διζυγωτικά δίδυμα άτομα. Ωστόσο, η 
ανίχνευση ειδικού γονιδίου και ο τρόπος μεταβίβασής του αποτελεί 
ακόμη αντικείμενο έρευνας.

Τύποι σκολιωτικών κυρτωμάτων και ακτινολογικά 
χαρακτηριστικά τους

Τα κυρτώματα στην Ιδιοπαθή Σκολίωση παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
τάση να ακολουθούν ορισμένα πρότυπα (patterns) από πλευράς 
μεγέθους, ανατομικής εντόπισης και συμπεριφοράς.
•  Μείζον κύρτωμα (major) είναι εκείνο που παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο συγκριτικά μέγεθος, μετρούμενο σε μοίρες με τη 
μέθοδο Cobb. Κατά κανόνα είναι και λιγότερο εύκαμπτο και 
με τη μεγαλύτερη στροφή.

•  Έλασσον (minor) είναι, αντίστοιχα, το κύρτωμα με τη μικρότερη 
ελαστικότητα.

•  Αντιρροπιστικά κυρτώματα (compensatory) επιτρέπουν, όπως 
και στην κύφωση, την επαναφορά της σπονδυλικής στήλης στον 
άξονα Ζ άνωθεν ή κάτωθεν του οργανικού κυρτώματος. 

Σε αρχόμενο στάδιο είναι μη οργανικά, αλλά επί μακροχρόνιου 
παραμονής μετατρέπονται σε οργανικά. Ως προς τον αριθμό των 
κυρτωμάτων, η σκολιωτική παραμόρφωση διακρίνεται σε:
 
•  Σκολίωση με μονήρες μείζον κύρτωμα (single): Ο 

τύπος αυτός είναι συχνότερος (70%). Συνηθέστερη εντόπισή 
του (25%) είναι η θωρακική περιοχή, με δεξιά φορά του κυρ-
τώματος. Η έκταση του κυρτώματος περιλαμβάνεται μεταξύ 
Θ4, Θ5, Θ6 (άνω πέρας) και Θ11, Θ12 ή Ο1 (κάτω πέρας). 
Το επόμενο συχνότερο κύρτωμα της κατηγορίας αυτής είναι 
το αριστερό οσφυϊκό (25%) και Θ11-Θ12 μέχρι Ο3-Ο4 και 
ακολουθείται από το δεξιό θωρακο-οσφυϊκό από Θ4-5-6 μέχρι 
Ο2-3-4. Σε γενικές γραμμές, το θωρακικό κύρτωμα προκαλεί 
έντονη προβολή του σκολιωτικού ήβου λόγω συμμετοχής 

σε αυτόν των πλευρών, ενώ το οσφυϊκό είναι κοσμητικά λι-
γότερο παραμορφωτικό, αλλά ενοχοποιείται για πόνους σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

�•��Σκολίωση�με�δύο�μείζονα�κυρτώματα�(double�major):�
Σε αυτά υπάγονται τα συνδυασμένα κυρτώματα: 
α)  δεξιό θωρακικό-αριστερό οσφυϊκό, 
β)  δεξιό θωρακικό-αριστερό θωρακο-οσφυϊκό, 
γ)  αριστερό θωρακικό-οσφυϊκό - δεξιό οσφυϊκό και 
δ)  δεξιό θωρακικό-αριστερό θωρακικό.

Η παραμόρφωση που προκαλείται από τα διάφορα αυτά κυρ-
τώματα ποικίλλει στους διάφορους ασθενείς, αλλά κατά κανόνα 
είναι έντονη στο μονήρες δεξιό θωρακικό και θωρακο-οσφυϊκό 
και σαφώς ηπιότερη στα συμμετρικά διπλά κυρτώματα.

Σε κάθε κύρτωμα αναγνωρίζεται η κορυφή του κυρτώματος 
(apex), η οποία μπορεί να συντίθεται από μία σπόνδυλο – ο-
στική κορυφή – καλούμενο κορυφαίο (apical vertebra) ή δύο 
κορυφαίους, ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μεσοσπον-
δύλιος δίσκος – δισκική κορυφή – (discal apex). Ο κορυφαίος 
σπόνδυλος/δίσκος είναι ο πιο πλάγια παρεκκλίνων σπόνδυλος 
ή δίσκος. Επίσης, αναγνωρίζονται οι τελικοί ή ακραίοι σπόνδυλοι  
(end-vertebrae), οι οποίοι οριοθετούν το κύρτωμα. Κεφαλικός 
(άνω) τελικός είναι ο πρώτος προς την κεφαλή σπόνδυλος του 
κυρτώματος, η άνω επιφάνεια του οποίου γωνιώνεται περισσό-
τερο προς το κοίλο του κυρτώματος. Αντίστοιχα, ουραίος (κάτω) 
τελικός είναι ο πρώτος προς την κατεύθυνση του ιερού οστού 
σπόνδυλος, του οποίου η κάτω επιφάνεια γωνιώνεται περισσότερο 
προς το κοίλο του κυρτώματος.

Ουδέτερος σπόνδυλος είναι εκείνος που δεν παρουσιάζει καμία 
στροφή. Αυτός συνήθως ανευρίσκεται στο ενδιάμεσο διάστημα 
μεταξύ δύο κυρτωμάτων. Δε συμπίπτει απαραίτητα με τους 
ακραίους σπονδύλους.

Η καμπύλη του κυρτώματος μπορεί να είναι στην κορυφή της 
ομαλή ή οξεία. Η τελευταία απαντάται σε πολύ βαριές παραμορ-
φώσεις (κυρτώματα τύπου φουρκέτας – hairpin curves).

Το σχήμα των σπονδυλικών σωμάτων στα οργανικά κυρτώματα 
και ιδιαίτερα στους κορυφαίους σπονδύλους μπορεί να είναι 
τριγωνικό ή σφηνοειδές. Η γωνία Cobb είναι το πλέον εμφανές 
ακτινολογικό χαρακτηριστικό στη σκολίωση. Η αυξημένη από-
κλιση από τη μέση γραμμή και η εγκάρσια σπονδυλική κλίση 
(titl) συμβαίνουν ταυτόχρονα με τη στροφή (Burwell και συν., 
1991). Πάνω και κάτω από τον κορυφαίο σπόνδυλο, οι εγκάρ-
σιες σπονδυλικές κλίσεις δημιουργούν τη γωνία Cobb. Η θέση 
των σπονδυλικών αυχένων δείχνει το βαθμό της στροφής του 
σπονδύλου. Το μέγεθος της στροφής του κορυφαίου σπονδύλου 
του κυρτώματος εκτιμάται βάση της μεθόδου που καθιερώθηκε 
από τους Nash και Moe (Nash and Moe, 1979). Η στροφή του 
κορυφαίου σπονδύλου ταξινομείται σε 5 βαθμούς, από το 0 
μέχρι το IV:
•  Βαθμός 0 στροφή: Οι αυχένες είναι συμμετρικοί και σε ίσες 

K. KΑΤΕρΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ, Θ. ΔρΟΥΓΚΑΣ, Ε. ΜΥριΟΚΕΦΑΛιΤΑΚΗΣ
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Προγνωστικοί παράγοντες εξέλιξης 
της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης

Κάθε απόκλιση της σπονδυλικής στήλης από τη 
μέση γραμμή (άξων Ζ) στο μετωπιαίο επίπεδο δεν 
είναι φυσιολογική και μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
σκολιωτική παραμόρφωση
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αποστάσεις από τα πλάγια του σπονδυλικού σώματος.
•  Βαθμός Ι στροφή: Ο αυχένας του σπονδύλου στη μεριά του 

κυρτού έχει απομακρυνθεί από το πλάι του σπονδυλικού 
σώματος.

•  Βαθμός ΙΙΙ στροφή: Ο αυχένας στη μεριά του κυρτού βρίσκεται 
στη μεσότητα του σπονδυλικού σώματος.

•  Βαθμός ΙΙ στροφή: Ο αυχένας κατέχει ενδιάμεση θέση μεταξύ 
της στροφής Ι και ΙΙΙ.

•  Βαθμός IV στροφή: Ο αυχένας του σπονδύλου στη μεριά του 
κυρτού έχει περάσει τη μεσότητα του σπονδυλικού σώματος 
και πλησιάζει προς το κοίλο του κυρτώματος.
Ο τελικός σπόνδυλος του κυρτώματος συνήθως δεν έχει στρο-

φή, μερικές φορές όμως η στροφή συνεχίζεται και μετά από τον 
τελικό σπόνδυλο, αυτό δε συμβαίνει πιο συχνά στο ουραίο 
μέρος του κυρτώματος.

Η οστεοποίηση της λαγονίου αποφύσεως φυσιολογικά αρχίζει 
από την πρόσθια άνω λαγόνιο άκανθα και προχωρά οπισθίως 
προς την οπίσθια άνω λαγόνιο άκανθα. Όταν συμπληρωθεί η 
διαδρομή της οστεοποίησης της λαγονίου αποφύσεως γίνεται η 
ένωση αυτής προς τη λαγόνιο άκανθα. Ο Risser διαίρεσε αυτή 
τη διαδρομή της οστεοποιήσεως της λαγονίου ακρολοφίας σε 
τέσσερα τεταρτημόρια:
•  Risser 1: 25% της διαδρομής οστεοποιήσεως της λαγονίου 

αποφύσεως πάνω από τη λαγόνιο ακρολοφία
•  Risser 2: 50% της διαδρομής οστεοποίησεως της λαγονίου 

αποφύσεως πάνω από τη λαγόνιο ακρολοφία
•  Risser 3: 75% της διαδρομής οστεοποίησεως της λαγονίου 

αποφύσεως πάνω από τη λαγόνιο ακρολοφία
•  Risser 4: 100% της διαδρομής οστεοποίησεως της λαγονίου 

αποφύσεως πάνω από τη λαγόνιο ακρολοφία
•  Risser 5: ένωση λαγονίου αποφύσεως προς τη λαγόνιο α-

κρολοφία
Οι δακτυλιοειδείς αποφύσεις του σπονδύλου βρίσκονται στο 

άνω και κάτω όριο του σπονδυλικού σώματος, υπερκείμενες 
των χονδρικών πλακών αναπτύξεως. Αυτές οι αποφύσεις εμ-
φανίζονται σαν ένα ξεχωριστό δευτερογενές κέντρο οστεοποι-
ήσεως και σχηματίζουν έναν πλήρη δακτύλιο που ενώνεται με 
το σπονδυλικό σώμα. Οι αποφύσεις φαίνονται πιο καθαρά στην 
πλάγια ακτινογραφία, αλλά μπορεί επίσης να εμφανισθούν σε 
προσθιο-οπίσθιες και οπισθιο-πρόσθιες ακτινογραφίες. Η ένωση 
των αποφύσεων με την τελική πλάκα του σπονδύλου δείχνει το 
τέλος της δυνατότητας αναπτύξεως του σπονδυλικού σώματος. 
Με την εφαρμογή του μαζικού ελέγχου που γίνεται στα σχολεία 
για την ανεύρεση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης ένας 
μεγάλος αριθμός ασθενών με Ιδιοπαθή Σκολίωση αλλά με μικρού 
μεγέθους καμπύλη κυρτώματος παραπέμπονται σε παιδίατρους, 
γενικούς ιατρούς ή σε ορθοπεδικούς για περαιτέρω αντιμετώπιση. 
Γνώση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση της 
ιδιοπαθούς σκολίωσης είναι απαραίτητη για τη σωστή εκτίμηση 
αυτών των ασθενών και την οργάνωση μιας έξυπνης και λογικής 
θεραπείας.

Προγνωστικοί Παράγοντες
Πρέπει να απαντηθούν τρεις σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με 

την πρόγνωση:
•  Πόσα από αυτά τα μικρά κυρτώματα θα εξελιχθούν, δηλαδή 

ποια είναι η συχνότητα της εξέλιξης;
•  Ποιοι αναγνωρίσιμοι παράγοντες σχετίζονται με την εξέλιξη 

του κυρτώματος;
•  Είναι δυνατόν να προσδιορίσει κανείς ποια κυρτώματα θα 

εξαλειφθούν και ποιά όχι χρησιμοποιώντας αυτούς τους πα-
ράγοντες;
Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, προκειμένου να εξάγουμε 

συμπεράσματα για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επι-

δείνωση του σκολιωτικού κυρτώματος, διαπιστώνουμε ότι οι 
περισσότεροι συγγραφείς θεωρούν αξιόπιστους προγνωστικούς 
παράγοντες το μέγεθος του κυρτώματος, την ηλικία, την ωριμότητα 
καθοριζόμενη από την ύπαρξη ή μη της εμμήνου ρύσεως καθώς 
και το σημείο Risser. Οι Duval και Beauper, από τους πρώτους 
ερευνητές που μελέτησαν την εξέλιξη της ιδιοπαθούς σκολίω-
σης, τόνισαν ότι η εξέλιξη της ιδιοπαθούς σκολίωσης συμβαίνει 
κατά την περίοδο της εφηβικής σκελετικής ανάπτυξης, παρόλο 
που η ακριβής συχνότητα παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στις 
αναφερόμενες σειρές.

Ο Clarise παρακολούθησε 110 ασθενείς με ιδιοπαθή σκολίωση 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης με κυρτώματα που κυμαινόταν 
αρχικά από 10 έως 29 μοίρες. Χωρίς θεραπεία το 35% των 
καμπύλων επιδεινώθηκαν. Οι Rogala et al. σε δική τους μελέτη 
βασισμένη στο μαζικό σχολικό έλεγχο, παρακολουθώντας 603 
παιδιά για περισσότερο από 2 χρόνια, παρατήρησαν εξέλιξη 
του σκολιωτικού κυρτώματος σε ένα ποσοστό 6.8% συνολικά. 
Τα κυρτώματα που αρχικά ήταν λιγότερο από 10 μοίρες επιδει-
νώθηκαν σε ένα ποσοστό 2.1%, ενώ αντίθετα τα κυρτώματα με 
αρχικό μέγεθος μεγαλύτερο των 10 μοιρών επιδεινώθηκαν σε 
ένα ποσοστό 10.3%.

Σε μία ανάλογη μελέτη, ο Fustier παρακολούθησε 100 ασθενείς 
με αρχικό κύρτωμα κάτω από 45 μοίρες και διαπίστωσε εξέλιξη 
του κυρτώματος σε ποσοστό 56% στην ομάδα των παιδιών με 
αρχικό κύρτωμα κάτω από 30 μοίρες.

Αντίστοιχα, ο Bunnell σε μία πρόσφατη μελέτη 326 ασθενών 
έδειξε ότι σε καμπύλες που αρχικά κυμαίνονταν από 20-30 
μοίρες, το 20% εξελίχθηκαν. Κατά τον Rosemont, η πιθανότητα 
επιδείνωσης σε ασθενή με θωρακικό κύρτωμα 19 μοίρες είναι 
22%, όταν το σημείο Risser είναι 0 ή 1. Ίδιο ή μικρότερο των 
19 μοιρών κύρτωμα σε ασθενή με σημείο Risser 2, 3 ή 4 έχει 
πιθανότητες επιδείνωσης 1.6%. Επίσης, κυρτώματα μεγέθους 
20-30 μοιρών σε ασθενείς με Risser 0 ή 1 έχουν πιθανότητα 
επιδείνωσης 68%, ενώ εάν το σημείο Risser είναι 2, 3 ή 4, αυτή 
μειώνεται στο 22%. Επίσης, από μελέτες του Nachemson προ-
κύπτει ότι ο κίνδυνος για επιδείνωση ελαττώνεται με την πρόοδο 
της σκελετικής ωρίμανσης. Ωστόσο, μεγάλα κυρτώματα μπορεί 
να επιδεινωθούν και μετά το πέρας της ανάπτυξης.

Το 1984, ο Lonstein και οι συνεργάτες του, προσπαθώντας να 
καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα, ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα 
από την παρακολούθηση 727 ασθενών με ιδιοπαθή σκολίωση 
με κυρτώματα από 5 έως 29 μοίρες.

Εξετάζοντας κάθε έναν από τους παράγοντες ξεχωριστά, βρήκαν 
ότι υπήρχε διαφορά στο ρυθμό εξέλιξης σε σχέση με τον τύπο 
του κυρτώματος, με τα διπλά κυρτώματα να παρουσιάζουν 
μεγαλύτερα ποσοστά εξέλιξης σε σχέση με τα μονά κυρτώματα. 
Άλλοι συγγραφείς προσπάθησαν να αποδείξουν εάν υπάρχει 
σχέση μεταξύ της εξελίξεως της σκολίωσης και άλλους παρά-
γοντες. Έτσι, οι Schultz et al. πιστεύουν ότι η μορφολογία της 
σπονδυλικής στήλης σχετίζεται με την εξέλιξη του σκολιωτικού 
κυρτώματος, καθώς στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι οι λεπτών 
διαστάσεων σπονδυλικές στήλες έδειξαν μεγαλύτερη τάση προς 
επιδείνωση. Δύο άλλοι ερευνητές, ο Ponte και ο Armstrong, με 
αντίστοιχες εργασίες, διαπίστωσαν ότι ο βαθμός της στροφής των 
σπονδύλων σχετίζεται με την εξέλιξη της σκολίωσης, όμως, κάθε 
μία από αυτές τις μελέτες απαρτίζεται από μία και μόνο σειρά 
ασθενών, ενώ δεν υπάρχουν άλλες δημοσιευμένες μελέτες που 
να το επιβεβαιώνουν.

Επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη υ-
ποκύφωσης ή λόρδωσης στο θωρακικό και θωρακο-οσφυϊκό 
κύρτωμα, σύμφωνα με τις εργασίες του Dickson και συν. Ωστόσο, 
η λορδωτική αυτή παραμόρφωση συνοδεύεται και από στρο-
φικό παραμορφωτικό στοιχείο του κυρτώματος κατά το οποίο 
ο κορυφαίος σπόνδυλος μετακινείται στο εγκάρσιο επίπεδο 

ελικοειδώς πλάγια και πρόσω με άξονα περιστροφής τον άνω 
ακραίο σπόνδυλο, συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους 
του κυρτώματος, με βαθμό προοδευτικά μειούμενο προς τους 
ακραίους σπονδύλους. Η μείωση της φυσιολογικής κύφωσης 
στη θωρακική χώρα επηρεάζει δυσμενώς και τη θεραπευτική 
αγωγή με κηδεμόνα κορμού και είναι δυνατόν ανάλογα με τη 
βαρύτητα της σκολιωτικής παραμόρφωσης να επιβαρύνει ακόμη 
και την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, συνήθως όμως μένει 
ανεπηρέαστη σε σκολιωτικά κυρτώματα μικρότερα των 65 μοιρών. 
Αλλά και ο ρυθμός επιδείνωσης δεν είναι σταθερός. Μέχρι την 
τρίτη δεκαετία της ζωής, η πρόοδος ενός κυρτώματος είναι αργή 
και μικρή, ενώ μετά την τέταρτη δεκαετία, με την ανάπτυξη των 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων στους δίσκους, στις αρθρώσεις και 
τη χαλάρωση των συνδέσμων, γίνεται ταχεία και μεγάλη. Έτσι, 
εκφυλιστικά (de novo) κυρτώματα μπορούν να επιδεινώνονται 
ταχέως με ρυθμό 3.3% μοίρες το χρόνο. Αντικρουόμενες απόψεις 
υπάρχουν όσον αφορά την προγνωστική αξία που έχουν το φύλο 
του ασθενούς και το οικογενειακό ιστορικό. 

Συμπεράσματα
Η ιδιοπαθής σκολίωση απασχολεί ένα μεγάλο τμήμα του μα-

θητικού πληθυσμού. Η στενή παρακολούθηση του ασθενούς 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 
μικρότερη επιδείνωση της σκολίωσης.

Από τους μέχρι τώρα παράγοντες που μελετήθηκαν σε σχέση με 
την εξέλιξη της σκολίωσης φαίνεται ότι μεγάλη προγνωστική αξία 
έχουν το είδος και το μέγεθος του κυρτώματος, η ηλικία και το σημείο 
Risser. Πιστεύουμε ότι βασιζόμενοι σε αυτούς τους παράγοντες, ο 
ιατρός μπορεί να σχεδιάσει ένα λογικό θεραπευτικό σχήμα.

Bιβλιογραφία
1. Negrini S, Antonini G, Carabalona R, Minozzi S. Physical exercises as a treatment 
for adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review. Pediatric Rehabilitation 2003; 
6(3-4):227-235.
2. Nykoliation JW, Cassidy JD, Arthur BE et al: An Algorithm for the Managemment 
of Scoliosis. J. Manipulative Physiol Ther. 1989; 9:1.
3. Yochum T., Rowe L. Essentials of Skeletal Radiology, Second Ed., Copyright 1996, 
Williams and Wilkins.
4. Emans J Scoliosis: Diagnosis and Current Treatment, Healthcare of the Female 
Adolescent, The Hawthorn Press, Inc., 1984; 81-102.
5. Aspegren D. and Cox J. Correction of Progressive Idiopathic Scoliosis Utilizing 
Neuromuscular Stimulation and Manipulation: A Case Study. J Manipulative and 
Physiol Ther. August 1987; 10(4)147-156.
6. Taylor TKF, Ghosh P, Bushell Gr. The Contribution of the Intervertebral Disc to the 
Scoliotic Deformity. Clin Orthop 1981; 156:79-90.
7. Pedrini V., Ponseti I. and Cox Dohrman S. Glycosaminoglycans of Intervertebral Disc 
in Idiopathic Scoliosis. J Lab Clin Med December 1973; 82(6); 938-950.
8. Bogduk N. (1997) Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. Churchill 
Livingstone New York, 3rd ed.
9. Tarola G. Manipulation for the Control of Back Pain and Curve Progression in 
Patients with Skeletally Mature Idiopathic Scoliosis: Two Cases. J. Manipulative and 
Physiol. Ther. May 1994; 17(4):253-257.
10. Danbert Robert J. Scoliosis: Biomechanics and Rationale for Manipulative Treatment. 
J Manipulative and Physiol Ther February 1989; 12(1):38-45.
11. Specht D. and De Boer K. Anatomical Leg Length Inequality, Scoliosis and Lordotic 
Curve in Unselected Clinic Patients. J Manipulative and Physiol Ther July/August 
1991; 14(6):368-375.
12. Risser J.C. The Iliac Apophysis: An Invaluable Sign in the Management of Scoliosis. 
Clinical Orthopaedics 1958; 4(11):111-9.
13. Aikenhead J., Triano J. and Baker J. Relative Efficacy for Radiation Reducing Methods in 
Scoliotic Patients. J. Manipulative and Physiol. Ther. August 1989; 12(4):259-263.
14. Brunnell WP: The Natural History of Idiopathic Scoliosis Before Skeletal Maturity. 
Spine 1986; 11:773.
15. Diakow: Pain. A Forgotten Aspect of Idiopathic Scoliosis. J Can Chir Assoc 1984; 
28(3):315.
16. Slowman S., Brandt K. Composition and Glycosaminoglycan Metabolism of 
Articular Cartilage from Habitually Loaded and habitually Unloaded Sites. Artritis 
Rhem 1986; 29:88-94.
17. Yawn B., Yawn R. The Estimated Cost of School Scoliosis Screening. Spine 
25(18):2387-2391.
18. Yawn B., Yawn R., Hodge D., Kurland M., Shaughnessy W., Ilstrup D., Jacobsen 
S. A Population-Based Study of School Scoliosis Screening. JAMA, October 20, 1999; 
282(15):1427-1432.




