
Σκολίωση 

Ο όρος σκολίωση προέρχεται από τη λέξη σκολιός που σηµαίνει στρεβλός. Η φυσιολογική 
σπονδυλική στήλη στην προσθιοπίσθια διάστασή της φαίνεται τελείως ευθεία. Σκολίωση 
ονοµάζουµε την πλάγια παρεκτόπιση της σπονδυλικής στήλης από τη µέση γραµµή. 

Μορφές σκολίωσης 

Ανάλογα µε την περιοχή της σπονδυλικής στήλης στην οποία εµφανίζεται το κύρτωµα, τη 
διαχωρίζουµε σε αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή σκολίωση. Αρκετά συχνά µπορεί να υπάρξει 
κύρτωµα που να αφορά σε παραπάνω από µία µοίρα της σπονδυλικής στήλης, οπότε µιλάµε 
για θωρακοσφυϊκή σκολίωση. Ανάλογα µε το προς τα πού κλίνει το κυρτό της καµπύλης 
χαρακτηρίζουµε τη σκολίωση δεξιά ή αριστερή και την αναφέρουµε σαν δεξιά θωρακική 
σκολίωση ή αριστερή οσφυϊκή σκολίωση κ.ο.κ. 

Πιο συχνά εµφανίζεται η σκολίωση µε το κυρτό προς τα δεξιά. Επίσης, πιο συχνή είναι η 
θωρακική και η θωρακοσφυϊκή σκολίωση. Η θωρακική σκολίωση φαίνεται πιο έντονα, διότι µε 
τη στροφή των σπονδύλων συµπαρασύρονται και οι πλευρές οι οποίες προβάλλουν 
περισσότερο στη θωρακική µοίρα. Ανάλογα µε την ηλικία που παρουσιάζεται, χωρίζεται σε 
νηπιακή, παιδική, και εφηβική σκολίωση.  

  

 

  

  

  

  

Εικόνα 1: Αριστερά απεικονίζεται µία φυσιολογική σπονδυλική στήλη  
και δεξιά µια σπονδυλική στήλη µε θωρακική σκολίωση 

 

 

  

  

  

  

  

  

Εικόνα 2: Απεικόνιση σκελετού µε θωρακική σκολίωση 

 



Ιδιοπαθής Σκολίωση 

Από όλες τις παραπάνω µορφές µας ενδιαφέρει η ιδιοπαθής σκολίωση, στην οποία θα 
αναφερθούµε. Λέγεται ιδιοπαθής, διότι είναι άγνωστης αιτιολογίας. Είναι µια πάθηση που 
αφορά συνήθως νεαρές κοπέλες και είναι συχνότερη στις ηλικίες των 12-15 ετών. Συνήθως 
παρουσιάζεται µετά την ηλικία των 9-10 ετών, και χειροτερεύει µε την αύξηση της ηλικίας και 
του ύψους του παιδιού. 

Πώς εξετάζουµε ένα παιδί για να δούµε αν έχει σκολίωση 

Βάζουµε το παιδί σε στάση προσοχής, γυµνό από τη µέση και πάνω, και του λέµε να σκύψει 
µε τα γόνατα σε έκταση. Παρατηρούµε τη σπονδυλική στήλη αν είναι ευθεία. Αν δεν είναι 
τότε µιλούµε για πιθανή σκολίωση και ζητούµε ακτινολογικό έλεγχο ο οποίος επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση. Ο ακτινολογικός έλεγχος γίνεται µε το παιδί σε όρθια στάση. Έχοντας κάνει τη 
διάγνωση πρέπει να κάνουµε και την κατάλληλη θεραπεία. Για να κάνουµε την ανάλογη 
θεραπεία πρέπει να γνωρίζουµε το µέγεθος της σκολίωσης. 

  

  

  

  

  

  

Εικόνα 3: Κλινικός έλεγχος σκολίωσης. Αριστερά φυσιολογική σπονδυλική στήλη,  
δεξιά σπονδυλική στήλη µε σκολίωση 

 
 

 

Εικόνα 4:Ακτινολογικός έλεγχος σκολίωσης 

 



Θεραπεία 

Η σκολίωση µετριέται σε µοίρες και η θεραπεία εξαρτάται από το πόσες µοίρες είναι. Για 
πρακτικούς λόγους έχουµε χωρίσει τη σκολίωση σε κατηγορίες: µέχρι 20 µοίρες, από 20-40 
µοίρες και από 40 µοίρες και άνω. 

Σκολίωση µεγέθους µέχρι 20 µοίρες θεραπεύεται συντηρητικά µε φυσιοθεραπεία, κολύµπι και 
παρακολούθηση, συνήθως κάθε 6 µήνες. 

Από 20-40 µοίρες συνιστούµε διαφόρων τύπων κηδεµόνες. Οι κηδεµόνες έχουν σκοπό να 
διορθώσουν τη σκολίωση ή στη χειρότερη περίπτωση να µη την αφήσουν να χειροτερεύσει. 
Πολλές φορές η σκολίωση είναι δυνατόν να χειροτερεύσει και µέσα στον κηδεµόνα. Οι 
κηδεµόνες πρέπει να φοριούνται ανελλιπώς και για τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο, ακόµα και 
τη νύχτα, και για αρκετά χρόνια, πολλές φορές και µετά το πέρας της ανάπτυξης του παιδιού. 

  

  

  

  

 

Εικόνα 5: Κηδεµόνας για τη διόρθωση της σκολίωσης 

Από τις 40 µοίρες και πάνω συνήθως η σκολίωση χρειάζεται χειρουργική αντιµετώπιση. Η 
χειρουργική θεραπεία χρειάζεται για να διορθωθούν οι µεγάλες καµπύλες, οι οποίες αν είναι 
έντονες, είναι δυνατόν να δηµιουργούν πίεση στους πνεύµονες και στην καρδιά µε 
αποτέλεσµα καρδιοπνευµονική ανεπάρκεια, ακόµα και θάνατο. Για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται ειδικές µεταλλικές ράβδοι για τη διόρθωση των κυρτωµάτων. Οι επεµβάσεις 
αυτές θεωρούνται µεγάλες, αλλά όταν υπάρχει ένδειξη πρέπει να γίνονται. 
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