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Εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής και Σκολίωση

• Σχεδιασμός κατάλληλου προγράμματος Ειδικών Ασκήσεων για την 
Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE)

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση θεραπείας



Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE)

• Διεθνώς αναγνωρισμένος όρος (Scoliosis Specific vs Unspecific exercises)

• Εξατομικευμένο πρόγραμμα, σχεδιάζεται μετά από κλινική αξιολόγηση και 
ταξινόμηση του τύπου της σκολίωσης               
(curve pattern specific exercises)

• Βασίζεται στην τρισδιάστατη αυτό-διόρθωση, στην αυτό-επιμήκυνση και 
στην εκπαίδευση για τις καθημερινές δραστηριότητες 
(3D auto-correction, self-elongation and ADL training)

• Αναγνωρισμένες μέθοδοι:

- Schroth method (Germany)

- Schroth Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS (Spain)

- SEAS method (Italy)

- FITS method (Poland)

- Side-Shift method (United Kingdom)

- Lyon method (France)

- Dobomed method (Poland)

• Το πρόγραμμα διδάσκεται μόνο από πιστοποιημένους στις PSSE 
φυσικοθεραπευτές



PSSE Στόχοι

• Περιορισμός επιδείνωσης

• Βελτίωση της παραμόρφωσης

• Βελτίωση γωνίας Cobb και στροφής 
κορμού –ATR

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών

• Βελτίωση στάσης σώματος και 
εμφάνισης

• Μείωση ή εξαφάνιση του πόνου

• Βελτίωση αναπνευστικής ικανότητας

• Εκπαίδευση διατήρησης 
διορθώσεων κατά τις καθημερινές 
δραστηριότητες



PSSE - Ενδείξεις Θεραπείας (SRS – SOSORT guidelines)

Αποκλειστική αντιμετώπιση

• Γωνία Cobb < 25ο , Risser 0-3

• Γωνία Cobb 20ο-29ο , Risk of 
progression 40-60% (Lonstein formula)

• Γωνία Cobb <35ο , Risser 4-5

Συνδυασμένη αντιμετώπιση

• Ένδειξη κηδεμόνα (γωνία Cobb 25ο –
40ο , Risser 0-3)

• Μετά από σπονδυλοδεσία
(τροποποιημένο πρόγραμμα) The prediction of curve progression in untreated idiopathic scoliosis during 

growth.
Lonstein and Carlson, 1984



Γωνία 
Cobb

Σκολιώμετρο
(ATR)

Σπιρόμετρο
(VC, FVC, FEV1.0)

Στάδιο οστικής 
ανάπτυξης
(Risser sign)

Κλίμακες αξιολόγησης 
ασυμμετριών 
(TRACE, POTSI)

SRS-22 
questionnaire

TAPS 
questionnaire

Brace 
questionnaire

• Pain
• Mental Health
• Self-image
• Function

Ανάγκη καταγραφής δεδομένων για σωστή παρακολούθηση της θεραπείας και μελλοντική παρουσίαση ερευνών

Κλινικά εργαλεία αξιολόγησης

Clinical photos



• Σημαντική για την επιλογή της
κατάλληλης θεραπείας και την
πρόγνωση

• Most tilted upper end vertebra –
most tilted lower end vertebra

• Υποκειμενική μέτρηση
Inter/intra observer error 2.8ο -7.2ο

Εξαρτώμενη από θέση, στάση, ώρα
• Cobb angle
10ο-24ο μικρή σκολίωση
25ο -45ο μεσαία σκολίωση
>45ο μεγάλη σκολίωση

Σκολιωτική γωνία (Cobb angle)



Διόρθωση σκολιωτικής γωνίας με κηδεμόνα 
(in-brace correction)

Κύριος προγνωστικός παράγοντας για το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα

Ανεπαρκές in-brace correction, η σκολίωση επιδεινώθηκε Ικανοποιητικό in-brace correction,καλύτερη πρόγνωση



Στροφή σπονδύλων (Angle Trunk Rotation – ATR)

Σκολιώμετρο
• ATR : Σημαντικός προγνωστικός παράγοντας (>10ο)
• Μέγιστη στροφή σε Apex
• Σε καθιστή και όρθια θέση (προτιμότερη η καθιστή)
• Τακτική επαναξιολόγηση



Risser sign

Ποσοστό οστεοποίησης της 
λαγόνιας απόφυσης πάνω στην 
λαγόνια ακρολοφία

• Risser 0 : Δεν υπάρχουν καθόλου σημάδια 
οστεοποίησης της λαγόνιας απόφυσης

• Risser 1 : Η απόφυση έχει αρχίσει να 
σχηματίζεται και καλύπτει μέχρι το 25% της 
λαγόνιας ακρολοφίας, αρχή οστεοποίησης. 
Συνήθως στα κορίτσια είναι το διάστημα που 
εμφανίζεται η πρώτη περίοδος (menarche)

• Risser 2 : Η οστεοποίηση της απόφυσης 
καλύπτει το 50% της λαγόνιας ακρολοφίας

• Risser 3 : Η οστεοποίηση της απόφυσης 
καλύπτει το 75% της λαγόνιας ακρολοφίας. 
Απομένει ακόμα οστική ανάπτυξη, όμως η 
ταχύτητα ανάπτυξης έχει μειωθεί

• Risser 4 : 100% οστεοποίηση της λαγόνιας 
απόφυσης, χωρίς όμως ένωση με την λαγόνια 
ακρολοφία. Σε αυτό το στάδιο έχουμε 
σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης. Η 
συνοστεοποίηση της λαγόνιας απόφυσης με 
την λαγόνια ακρολοφία ξεκινάει από το 
οπίσθιο τμήμα αυτής

• Risser 5 : Τέλος της οστικής ανάπτυξης. Η 
λαγόνια απόφυση έχει συνοστεοποιηθεί
πλήρως με την λαγόνια ακρολοφία



Κλίμακα TRACE (Trunk Aesthetic Clinical Evaluation) 

• Μέτρηση ασυμμετριών 
σε ώμους, θώρακα, 
ωμοπλάτες, λεκάνη

• Σκορ 0-11



POTSI Index (Posterior Trunk Symmetry Index) 



Σπιρομέτρηση

• Προσδιορισμός αναπνευστικής 
λειτουργίας

• Αναπνευστικοί περιορισμοί σε 
μεγάλες θωρακικές σκολιώσεις 

• Vital Capacity (VC) , Forced Vital 
Capacity (FVC)

• Επιπλέον περιορισμός σε 
εφαρμογή συμμετρικού 
κηδεμόνα Boston / DDB

• Επαναξιολόγηση κάθε 6 μήνες 
περίπου



Κλινικές φωτογραφίες

Πολύ σημαντικές κατά την παρακολούθηση της θεραπείας. Επιδείνωση της σκολίωσης θα προκαλέσει
μεγαλύτερες ασυμμετρίες. Οι κλινικές φωτογραφίες θα πρέπει να είναι τραβηγμένες από διάφορες 
λήψεις, ώστε να αξιολογείται τρισδιάστατα η σκολίωση.



Κλινικές φωτογραφίες

Στην αριστερή φωτογραφία είναι 
προφανές πως η θεραπεία 
πηγαίνει καλά και η σκολίωση 
βελτιώνεται, ενώ στην δεξιά 
φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη 
επιδείνωση



TAPS (Trunk Appearance Perception Scale)

• Self-image

• Συμπληρώνεται κάθε 6 
μήνες

• Από 1 (μεγαλύτερη 
παραμόρφωση) έως 5 
(μικρότερη 
παραμόρφωση)

• Συνολικό σκορ: Μέσος 
όρος από τα 3 
διαφορετικά σετ 
εικόνων



SRS-22

• Μέτρηση ποιότητας ζωής ασθενούς 
(Quality of Life)

• 5 υποκατηγορίες (Pain, Mental Health, 
Self-Image, Function, Treatment 
Satisfaction)

• Σκορ από 1 (χειρότερη) έως 5 (καλύτερη) 
για κάθε ερώτηση

• Συνολικό σκορ 20-100

• Επαναξιολόγηση κάθε 6 μήνες

• Validated in Greek



Brace Questionnaire

• 34 ερωτήσεις σχετικά με την χρήση 
κηδεμόνα

• Συμπληρώνεται 3 μήνες μετά την πρώτη 
εφαρμογή κηδεμόνα

• 8 ενότητες: Γενική υγεία, Φυσική 
δραστηριότητα, Συναισθηματική 
λειτουργικότητα, εξωτερική εμφάνιση, 
ζωτικότητα, σχολικές δραστηριότητες, 
πόνος, κοινωνική λειτουργικότητα

• Κάθε ερώτηση, 1 (χειρότερη) έως 5 
(καλύτερη)

• Συνολικό σκορ (%): Πολλαπλασιασμός 
αθροίσματος επί 20 και διαίρεση δια 34



• 12 ετών, Ηράκλειο Κρήτης
• Πρώτη διάγνωση 6 ½ ετών, Th (R) 

27ο

• Παρακολούθηση και ασκήσεις με 
φυσικοθεραπεύτρια (πιστοποιημένη 
στην μέθοδο Schroth!!) για 4 χρόνια

• Λανθασμένη εφαρμογή της 
μεθόδου, ακατάλληλες ασκήσεις, 
αγνόηση των ενδείξεων θεραπείας

• 2 συνεδρίες/εβδ
• Όχι σύσταση για κηδεμόνα, χωρίς x-

ray, σκολιώμετρο, photos κτλ. 
• 10 ετών (pre-menarche) x-ray 49ο , 

σήμερα x-ray 77ο

Λανθασμένη θεραπεία και 
ελλιπής παρακολούθηση (1)



• 14 ετών, Αθήνα
• Πρώτη διάγνωση 8 ετών Th (R)

22ο , σύσταση για απλή 
παρακολούθηση

• 12 ετών x-ray Th (R) 24ο , 
ξεκίνησαν ασκήσεις στο σπίτι 
με φυσικοθεραπευτή, 2 
συνεδρίες/εβδ για 2 χρόνια

• Πρόγραμμα γενικότερης 
άσκησης, μη ειδικής

• Καμία χρήση εργαλείων 
αξιολόγησης για σκολίωση

• Πρόσφατη x-ray Th (R) 44ο , Lu 
(L) 29ο , εφαρμογή κηδεμόνα 

Λανθασμένη θεραπεία και 
ελλιπής παρακολούθηση (2)



11/2015 06/2016
19ο 36ο

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (3)

12 ετών, αρχική διάγνωση 19ο . Ξεκίνησε ασκήσεις με 
φυσ/τρια με μη ειδική μέθοδο για την σκολίωση για 7 
μήνες, η σκολίωση επιδεινώθηκε σημαντικά, χωρίς να το 
αντιληφθεί η φυσ/τρια



04/2014 10/2015 05/2016
10ο 17ο 34ο

14 ετών, αρχική αντιμετώπιση
στις 17ο με μη ειδική μέθοδο για 
την σκολίωση. Σημαντική 
επιδείνωση της σκολίωσης σε 7 
μήνες, χωρίς ο φυσ/της να το 
αντιληφθεί

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (4)



06/2011 01/2012 12/2012 12/2013
14ο 18ο 20ο 30ο

Αρχική διάγνωση στις 14ο , 6 
ετών. Ιατρική σύσταση για απλή 
παρακολούθηση αρχικά και εν 
συνεχεία εφαρμογή ασκήσεων 
με μη ειδική μέθοδο για την 
σκολίωση. Επιδείνωση της 
σκολίωσης στις 30ο , χωρίς να το 
αντιληφθεί ο φυσ/της και ο 
γιατρός της. Εφαρμογή κηδεμόνα

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (5)



07/2014 02/2015 06/2015 09/2015

Για το επόμενα 2 
χρόνια η ασθενής, 
κατόπιν εισήγησης 
του ορθοπεδικού της, 
έκανε ακτινογραφίες 
μόνο με κηδεμόνα, 
ενώ άλλαξε 2 
κηδεμόνες σε αυτό το 
διάστημα. Το in-brace 
correction κρίνεται 
ανεπαρκές, όμως ο 
ορθοπεδικός και ο 
τεχνικός του 
κηδεμόνα 
υποστήριζαν πως η 
θεραπεία πηγαίνει 
καλά. Το παιδί 
φορούσε τον 
κηδεμόνα 
καθημερινά 22 ώρες

Λανθασμένη θεραπεία και κακή παρακολούθηση (5)



07/2014 06/2016
30ο 42ο

Όταν μετά από 2 χρόνια το παιδί έκανε ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα, 
φάνηκε μια σημαντική επιδείνωση 12ο , χωρίς ο ορθοπεδικός και ο 
τεχνικός του κηδεμόνα που την παρακολουθούσαν να αντιληφθούν κάτι. 
Επιδείνωση της σκολίωσης, παρά την απόλυτη συνέπεια εφαρμογής του 
κηδεμόνα. 

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (5)



11/2013

Αρχική διάγνωση στις 22ο , 13 ετών, 
σύσταση για κηδεμόνα. Έπειτα 
παρακολούθηση μόνο με 
ακτινογραφίες με κηδεμόνα ανά τακτά 
διαστήματα και εφαρμογή ασκήσεων 
με μη ειδικές μεθόδους για την 
σκολίωση με φυσ/τρια. 
Παρακολούθηση από Ορθοπεδικό 
Χειρούργο και γκρουπ Αμερικανών 
ορθοπεδικών χειρουργών.

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (6)



11/2013 07/2015 10/2016
22ο 39ο 67ο

Μετά από 2 χρόνια, η 
ακτινογραφία με κηδεμόνα 
έδειχνε 39ο, όταν η αρχική χωρίς 
κηδεμόνα ήταν 22ο . Παρόλαυτα, 
ούτε η φυσ/τρια, ούτε οι 
Ορθοπεδικοί Χειρουργοί 
διαπίστωσαν κάτι και το παιδί 
συνέχιζε την θεραπεία με 
κηδεμόνα και ακατάλληλες 
ασκήσεις (επιπλέον λανθασμένη 
εφαρμογή ασκήσεων της 
μεθόδου Schroth, έπειτα από 
ελλιπέστατη εκπαίδευση της 
φυσ/τριας, από μη 
πιστοποιημένο εκπαιδευτή). Η 
πιο πρόσφατη ακτινογραφία 
έδειξε σημαντική επιδείνωση 
στις 67ο.

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (6)



Η κλινική εικόνα 
της ασθενούς με 
πολύ σημαντική 
παραμόρφωση

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (6)



11/2015 12/2015 08/2016
30ο 25ο 48ο

Αρχική διάγνωση στις 30ο , 14 ετών, σύσταση για 
κηδεμόνα. Ανεπαρκές in-brace correction, όμως ο 
Ορθοπεδικός και ο Τεχνικός του κηδεμόνα 
θεώρησαν καλό το αποτέλεσμα και σύστησαν 
επανέλεγχο σε 6 μήνες με in-brace x-ray, η οποία 
έδειξε 18ο επιδείνωση με τον κηδεμόνα. Η 
σκολίωση χωρίς κηδεμόνα μετρήθηκε 55ο . Δεν 
εφάρμοσε καθόλου ασκήσεις. 

Λανθασμένη θεραπεία και ελλιπής παρακολούθηση (7)



Επιστημονικές Αποδείξεις για PSSE (μέχρι 2012)

Cochrane Review (Romano et al 2012)

Some evidence for PSSE, mostly based on a RCT (Wan et al 2005) 
with many limitations. Lack of good quality studies.

Systematic Review (Weiss 2012)

No safe conclusions about PSSE, due to inadequate inclusion criteria 
in most studies

Systematic Review (Mordecai and Dabke 2012)

Previous Systematic Reviews showed some effectiveness of PSSE, 
but based on poor methodological quality researches 



Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

• 1 Systematic Review with meta-
analysis  (Level of Evidence I)

• 4 Randomized Controlled Trials 
(RCT)   (Level of Evidence I)

• 8 Systematic Reviews                                      
(Level of Evidence II)

• 10 Prospective control studies                                     
(Level of Evidence II)

• Many Retrospective studies and 
Case reports  (Level of Evidence III and 
IV) 



RCT – Monticone et al (2014)
European Spine Journal, (2014) 23:1204–1214

Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and improve quality of life in
subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results of a randomized controlled trial. European
Spine Journal 2014 Jun;23(6):1204-14

• 110 ασθενείς, 2 γκρουπ (1st PSSE, 2nd γενική γυμναστική), πανομοιότυπα
χαρακτηριστικά

• Κριτήρια εισόδου: Cobb 10ο–25ο ,Risser sign 0-1, Ηλικία >10 έτη (SRS inclusion criteria)

• Follow-up 1 χρόνο μετά το τέλος της θεραπείας

Αποτελέσματα

• Γωνία Cobb:

PSSE group: Βελτίωση σε 69%, επιδείνωση σε 8%, σταθερή σε 23%

Control group: Βελτίωση σε 6%, επιδείνωση σε 39%, σταθερή σε 55%

• ATR: PSSE group βελτίωση 3,5ο, Control group σταθερή

• SRS-22 (QoL): PSSE group βελτίωση >0,75 σε όλες τις υποκατηγορίες (πόνος,
λειτουργικότητα, εμφάνιση και ψυχική υγεία)

Control group καμία στατιστικά σημαντική αλλαγή

• Συμπεράσματα: Οι PSSE μειώνουν την πιθανότητα επιδείνωσης
μικρών και μεσαίων σκολιώσεων (<25ο) κατά την ανάπτυξη και
προσφέρουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την γενική
γυμναστική



RCT – Schreiber et al (2015)
Scoliosis and Spinal Disorders, 2015,10:24

The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quallity of life and
muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis – an assessor and statistician
blinded randomized controlled trial : “SOSORT 2015 Award Winner”. Scoliosis 2015,
10:24

• Προσθήκη της μεθόδου Schroth στην θεραπεία με κηδεμόνα ή αποκλειστική
θεραπεία με την μέθοδο Schroth αντί παρακολούθησης

• 50 ασθενείς, 2 γκρουπ : 1) standard care (μόνο κηδεμόνας ή
παρακολούθηση), 2) standard care + Schroth method

• 10-18 ετών, Cobb 10ο-45ο, Risser 0-2

• Πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και στα 2 γκρουπ

• Ασκήσεις Schroth για 6 μήνες

• Το γκρουπ της Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά την ικανότητα
διατήρησης σωστής στάσης κατά 27.5 sec περισσότερο από το γκρουπ
standard care

• Το γκρουπ Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τα σκορ πόνου και
εμφάνισης στο SRS-22 questionnaire

• Συμπεράσματα: Η μέθοδος Schroth βελτίωσε σημαντικά
την μυϊκή αντοχή, τον πόνο και την εμφάνιση σε άτομα
με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. Ο συνδυασμός της
μεθόδου Schroth με τον κηδεμόνα προσφέρει σημαντικά
καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή μόνο
κηδεμόνα, χωρίς άσκηση



SR Meta-analysis – Anwer et al (2015)
BioMed Research International Volume 2015, Article ID 123848

Review article: Effects of Exercise on Spinal Deformities and Quality of Life in Patients with
Adolescent Idiopathic Scoliosis. BioMed Research International ,Vol 2015, Article ID 123848

• Η πιο πρόσφατα δημοσιευμένη (Ιούνιος 2015) συστηματική ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας που περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των πρόσφατων ερευνών
με υψηλή μεθοδολογική ποιότητα και αξιοπιστία (RCT’s)

• Αναζήτηση σε Pubmed, CINAHL, Embase, Scopus, Cochrane Register of
Controlled Trials, PEDro, Web of Science

• Παράμετροι που ελέγχθηκαν: Γωνία Cobb, στροφή σπονδύλων (ATR), ποιότητα
ζωής

• 30 έρευνες, 9 πληρούσαν τα κριτήρια και αξιολογήθηκαν, 6 είχαν υψηλή
μεθοδολογική ποιότητα στην κλίμακα PEDro, 3 ήταν RCT’s

• H συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών χρησιμοποίησαν την μέθοδο Schroth

• Η μετα-ανάλυση έδειξε πως υπάρχουν σαφείς επιστημονικές αποδείξεις πως οι
PSSE μειώνουν σημαντικά την γωνία Cobb και την ATR, ενώ βελτιώνουν
σημαντικά την ποιότητα ζωής ασθενών με σκολίωση

• Συμπεράσματα: Πλέον υπάρχουν οι κατάλληλες
επιστημονικές αποδείξεις που πιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα των PSSE στην αντιμετώπιση της
σκολίωσης, καθώς και την υπεροχή τους από την γενική ή
καθόλου άσκηση



SOSORT guidelines (2011)

Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation 
Treatment (SOSORT)

• PSSE πρώτο βήμα αντιμετώπισης της σκολίωσης 
(γωνία Cobb < 25ο), αποφυγή επιδείνωσης και 
εφαρμογής κηδεμόνα

• Ο κηδεμόνας πάντα πρέπει να συνοδεύεται από 
PSSE

• Δημιουργία πολυεπιστημονικής θεραπευτικής 
ομάδας από Χειρούργο Ορθοπεδικό, Εξειδικευμένο 
Φυσικοθεραπευτή και Ορθωτικό

• Το πρόγραμμα των PSSE διδάσκεται μόνο από 
πιστοποιημένους θεραπευτές



SRS Official Statement on PSSE (2014)

Scoliosis Research Society

• Ο συνδυασμός κηδεμόνα και PSSE προσφέρει 
καλύτερα αποτελέσματα από την θεραπεία μόνο με 
κηδεμόνα

• Επιστημονικές αποδείξεις για την υπεροχή των PSSE 
από την γενική ή καθόλου άσκηση

• Η SRS στηρίζει ενεργά μελέτες με εφαρμογή των PSSE 
στην θεραπεία της σκολίωσης



Multicenter Schroth Exercise Trial for Scoliosis 
(MultiSETS)

• Έρευνα χρηματοδοτούμενη και 
υποστηριζόμενη από την Scoliosis Research 
Society (SRS) 

• Randomized Control Trial (RCT)

• Σκοπός:
- Σύγκριση Schroth method + Standard of 

Care (απλή παρακολούθηση για σκολιώσεις
<25ο ή κηδεμόνας μόνο για σκολιώσεις 25ο-
45ο) με Standard of Care μόνο

- Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου Schroth

• Τα αποτελέσματα αναμένεται να 
ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2017



Scoliosis Specific Exercises for At-Risk AIS curves

• Έρευνα χρηματοδοτούμενη και 
υποστηριζόμενη από την Scoliosis Research 
Society (SRS) 

• Randomized Control Trial (RCT)

• Σκοπός:

- Σύγκριση θεραπευτικού αποτελέσματος μεταξύ 
ενός γκρουπ με την μέθοδο Schroth και ενός 
control γκρουπ με απλή παρακολούθηση σε 
σκολιώσεις κάτω από 25ο

- Έναρξη έρευνας Ιούνιος 2016



Position Statement AAOS,SRS,POSNA,AAP 
for Adolescent Idiopathic Scoliosis (2015)

• Scoliosis Research Society (SRS)

• Pediatric Orthopedic Society of North America 
(POSNA)

• American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)

• American Academy of Pediatrics (AAP)

• “AAOS, SRS, POSNA and AAP believe 
that recent high quality studies 
demonstrate that non-operative 
interventions such as bracing and 
scoliosis specific exercises can decrease 
the likelihood of curve progression to 
the point of requiring surgical 
treatment.”



Overtreatment research – Nikos Karavidas

• Overtreatment: Eπιπλέον
θεραπεία από όση πραγματικά 
χρειάζεται για να επιτευχθεί ένα 
καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα

• Η μη αναγκαία χρήση του 
κηδεμόνα στην θεραπεία της 
σκολίωσης και της κύφωσης

• Άτομα που δεν θα έπρεπε να 
ξεκινήσουν θεραπεία με κηδεμόνα 
ή άτομα που θα έπρεπε να 
τελειώσουν νωρίτερα την 
θεραπεία τους



Overtreatment research – Nikos Karavidas

• 118 ασθενείς με σκολίωση, που 
φορούσαν κηδεμόνα

• Overtreatment: Περισσότερη θεραπεία 
από όση χρειάζεται, μη αναγκαία χρήση 
κηδεμόνα

• Σύσταση από 34 γιατρούς από όλη την 
Ελλάδα

• 16.9% Cobb<20ο

5.9% 20ο < Cobb < 25ο

10.2% brace after Risser 4
10.2% not proper brace weaning

• 8/118 ασθενείς (6,8%), Cobb < 20ο , 
Risser 5, σύσταση για κηδεμόνα!! 

Bracing for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) and Scheuermann Kyphosis: The issue of overtreatment in Greece.
10th SOSORT Annual Meeting, Katowice, Poland, May 2015

AIS

OVERTREATMENT

GOOD TREATMENT

51/118
(43,2%)

67/118
(56,8%)

Πιθανές αιτίες
• Αγνόηση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών από 

σημαντικό μέρος του ιατρικού κόσμου 
• Αγνόηση του ρόλου των PSSE στην αντιμετώπιση μικρών 

και μεσαίων σκολιώσεων
• Έλλειψη εμπιστοσύνης των γιατρών στην εξειδίκευση των 

φυσικοθεραπευτών στην σκολίωση
• Κερδοσκοπικοί λόγοι



15 ετών, 1 ½ post-menarche , Risser 4, Th (L) 13ο , Lu (R) 15ο , ATR 
Th 2ο , Lu 2ο . Σύσταση για 18h

Παράδειγμα overtreatment με κηδεμόνα



10 ετών,  Risser 0, Cobb angle <10ο , ATR 0ο , Σύσταση για 12h

Παράδειγμα overtreatment με κηδεμόνα



Επιλογή κατάλληλης θεραπείας



Η αντιμετώπιση της σκολίωσης στην Ελλάδα

• Κακή εφαρμογή των ενδείξεων θεραπείας
-Συχνό overtreatment με κηδεμόνα

-Συχνό undertreatment από φυσικοθεραπευτές

• Ελλιπής εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών για PSSE, ακόμα και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο

• Άγνοια του σημαντικού ρόλου των PSSE από τους γιατρούς 
• Έλλειψη εμπιστοσύνης του ιατρικού κόσμου στους φυσικοθεραπευτές στην 

αντιμετώπιση της σκολίωσης (όχι αδικαιολόγητη, αφού η θεραπευτική προσέγγιση 
και ο τρόπος παρακολούθησης είναι συνήθως ακατάλληλα)

• Ελάχιστοι πιστοποιημένοι φυσικοθεραπευτές στις PSSE, έλλειψη κλινικής 
εμπειρίας, λανθασμένη εφαρμογή της μεθόδου κ των ενδείξεων θεραπείας

• Λειτουργία ιδιωτικού κέντρου υπό το όνομα της μεθόδου Schroth, χωρίς 
πιστοποίηση, εις γνώσιν του ΠΣΦ

• Φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, προπονητές παρουσιάζονται σαν ειδικοί στην 
αντιμετώπιση της σκολίωσης με οδυνηρά αποτελέσματα



Η αντιμετώπιση της σκολίωσης στην Ελλάδα

• Διάφορες μέθοδοι προτείνονται σαν εναλλακτική αντιμετώπιση για την 
Σκολίωση, χωρίς καμία ερευνητική απόδειξη (Yoga, Pilates, Bowtech/Bowen, 
Mezieres, Klapp, PNF, Rolfing, Οστεοπαθητική, Χειροπρακτική, Gyrokinesis, 
Ορθοσωμική κ.α.). 

• Οι θεραπευτές των παραπάνω μεθόδων δεν έχουν καμία εξειδίκευση στην 
αντιμετώπιση της σκολίωσης, οι ασκήσεις των μεθόδων δεν είναι 
προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης και η παρακολούθηση της θεραπείας 
είναι ανεπαρκής. 

• Το σημαντικότερο επίσης είναι πως δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη μεθοδολογικά 
έρευνα που να πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα τους, ενώ καμία από τις 
διεθνείς επιστημονικές κοινότητες, που ασχολούνται με την θεραπεία της 
σκολίωσης, δεν τις αναγνωρίζει. 

• Οι παραπάνω μέθοδοι μπορεί να λειτουργούν εξαιρετικά σε άλλες παθολογίες, 
σίγουρα όχι όμως στην σκολίωση, που είναι μια τρισδιάστατη παραμόρφωση 
της σ.σ. και χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης και παρακολούθησης, 
σύμφωνα με τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών 
κοινοτήτων



Case study 1 – Schroth method

29ο 24ο

pre-ex 6 months post-ex

14 ετών, αρχική διάγνωση στις 29ο, στάδιο 
ανάπτυξης Risser 3. Ιατρική σύσταση για 
εφαρμογή κηδεμόνα 20-22h. Επειδή η 
ασθενής βρισκόταν σε λίγο προχωρημένο 
στάδιο ανάπτυξης, με οριακή ένδειξη 
αποφυγής κηδεμόνα, αποφασίστηκε να 
εφαρμοστούν Ειδικές Ασκήσεις με την 
μέθοδο Schroth και κατάλληλη 
παρακολούθηση για τους επόμενους μήνες. 
Μετά από 7 μήνες η ακτινογραφία έδειξε 
διόρθωση της σκολιωτικής γωνίας κατά 5ο . 
Η ανάπτυξη του παιδιού έχει προχωρήσει, 
όχι απλώς χωρίς να επιδεινωθεί η σκολίωση, 
αλλά και με σημαντική βελτίωση, χωρίς να 
χρειαστεί να εφαρμοστεί κηδεμόνα τελικά. 
Η ασθενής εφαρμόζει με μεγάλη συνέπεια 
το πρόγραμμα των ασκήσεων της μεθόδου 
Schroth.



Case study 1 – Schroth method

pre-ex 6 months post-ex

Εκτός από την ακτινολογική 
βελτίωση της σκολίωσης, το 
σώμα της ασθενούς είναι πλέον 
πολύ πιο συμμετρικό και είναι 
πολύ ευχαριστημένη με την 
βελτίωση της στάσης και της 
εμφάνισης του σώματος της 
(όλες οι φωτογραφίες είναι 
τραβηγμένες σε χαλαρή θέση, 
όχι την ώρα της άσκησης). Η 
βελτίωση της ασθενούς ήταν ήδη 
ορατή από τους πρώτους μήνες 
και η ακτινογραφία απλώς 
επιβεβαίωσε αυτό που 
φανέρωνε η παρακολούθηση της 
θεραπείας, με την χρήση των 
κλινικών εργαλείων αξιολόγησης.



Case study 1 – Schroth method

pre-ex 6 months post-ex

Επίσης, με τις ασκήσεις της 
μεθόδου φαίνεται και σημαντική 
διόρθωση στην στροφή του 
κορμού, κάτι που αποδεικνύει 
την αποτελεσματικότητα των 
ασκήσεων της μεθόδου Schroth, 
που αντιμετωπίζουν 
τρισδιάστατα την σκολίωση



Case study 2 – Schroth method

27ο 30ο 20ο

13/10/2015 07/03/2016 06/10/2016

Αρχική διάγνωση στις 27ο , 
14 ετών, Risser 4, σύσταση 
για παρακολούθηση. Σε 5 
μήνες επιδείνωση στις 30ο

(η ακτινογραφία από τον 
Ορθοπεδικό είναι 
μετρημένη λάθος, καθώς 
φαίνεται ξεκάθαρα η 
μεγαλύτερη κλίση του Ο3, 
lower end vertebra). 
Επιλογή Ειδικών Ασκήσεων 
με την μέθοδο Schroth, αντί 
εφαρμογής κηδεμόνα και 
κατάλληλη 
παρακολούθηση. Σε 7 
μήνες η σκολίωση είχε 
διορθωθεί εντυπωσιακά 
από τις 30ο στις 20ο , 
κάνοντας μόνο ασκήσεις με 
την μέθοδο Schroth



Case study 2 – Schroth method

03/2016 10/2016

03/2016 10/2016

Εκτός από την ακτινολογική βελτίωση της σκολίωσης, το σώμα της ασθενούς είναι πλέον πολύ πιο συμμετρικό και είναι πολύ ευχαριστημένη 
με την βελτίωση της στάσης και της εμφάνισης του σώματος της (όλες οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες σε χαλαρή θέση, όχι την ώρα της 
άσκησης). Η βελτίωση της ασθενούς ήταν ήδη ορατή από τους πρώτους μήνες και η ακτινογραφία απλώς επιβεβαίωσε αυτό που φανέρωνε η
παρακολούθηση της θεραπείας, με την χρήση των κλινικών εργαλείων αξιολόγησης.



Case study 2 – Schroth
method

Η διόρθωση της στροφής ήταν σημαντική 
τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά. Στις 
ακτινογραφίες διακρίνεται από την θέση των 
pedicles («ματάκια») των σπονδύλων που 
υποδηλώνουν την στροφή τους. Στην δεξιά 
ακτινογραφία είναι φανερό πως υπάρχει 
σημαντική βελτίωση, κάτι που αποδεικνύει 
πως οι ασκήσεις με την μέθοδο 
αντιμετωπίζουν τρισδιάστατα την σκολίωση. 
Επίσης, είναι ξεκάθαρη και η βελτίωση της 
κλίσης των σπονδύλων, κάτι που 
μεταφράστηκε στην ακτινολογική διόρθωση 
των 10ο .



Case study 3 – Schroth method

25ο (02/2016)            10ο (09/2016) 02/2016 09/2016
Αρχική διάγνωση 14 ετών, Risser 3, σκολίωση 18ο . Σύσταση για παρακολούθηση και σε περίπτωση επιδείνωσης εφαρμογή 
κηδεμόνα. Έκανε μη ειδικές ασκήσεις με φυσ/τη και η xray μετά από 7 μήνες είχε δείξει 25ο . Ξεκίνησε πρόγραμμα ασκήσεων 
με την μέθοδο Schroth, αντί για εφαρμογή κηδεμόνα (δεν υπήρχε ένδειξη, παρά την επιδείνωση). Σε 7 μήνες, κάνοντας μόνο 
ασκήσεις η σκολίωση της βελτιώθηκε κατά 15ο. Εξίσου εντυπωσιακή και η κλινική βελτίωση των ασυμμετριών του σώματος. 



Case study 3 – Schroth method

02/2016 09/2016

02/2016 09/2016

Εκτός από την ακτινολογική βελτίωση της σκολίωσης, το σώμα της ασθενούς είναι πλέον πολύ πιο συμμετρικό και είναι πολύ 
ευχαριστημένη με την βελτίωση της στάσης και της εμφάνισης του σώματος της (όλες οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες σε 
χαλαρή θέση, όχι την ώρα της άσκησης). Η βελτίωση της ασθενούς ήταν ήδη ορατή από τους πρώτους μήνες και η 
ακτινογραφία απλώς επιβεβαίωσε αυτό που φανέρωνε η παρακολούθηση της θεραπείας, με την χρήση των κλινικών 
εργαλείων αξιολόγησης. 



Η διόρθωση της στροφής ήταν σημαντική 
τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά. Στις 
ακτινογραφίες διακρίνεται από την θέση των 
pedicles («ματάκια») των σπονδύλων που 
υποδηλώνουν την στροφή τους. Στην δεξιά 
ακτινογραφία είναι φανερό πως υπάρχει 
σημαντική βελτίωση, κάτι που αποδεικνύει 
πως οι ασκήσεις με την μέθοδο 
αντιμετωπίζουν τρισδιάστατα την σκολίωση. 
Επίσης, είναι ξεκάθαρη και η βελτίωση της 
κλίσης των σπονδύλων, κάτι που 
μεταφράστηκε στην ακτινολογική διόρθωση 
των 15ο .

Case study 3 – Schroth
method



Συμπεράσματα
• PSSE, Level of Evidence I, αναγνώριση της αποτελεσματικότητας τους από τις 

διεθνείς επιστημονικές κοινότητες

• Αποκλειστική αντιμετώπιση σε μικρές σκολιώσεις (<25ο), πάντα η θεραπεία με 
κηδεμόνα μαζί με PSSE

• PSSE μέρος ενός θεραπευτικού μοντέλου, που περιλαμβάνει επίσης την 
Παρακολούθηση, τον Κηδεμόνα και το Χειρουργείο, δεν αποτελούν εναλλακτική 
επιλογή στον κηδεμόνα, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις

• Σαφής υπεροχή των PSSE από γενική γυμναστική ή άλλες τεχνικές (μη ειδικές)

• Σωστή εφαρμογή των διεθνών guidelines και των ενδείξεων θεραπείας 
(αποφυγή undertreatment/overtreatment)

• Δημιουργία πολυεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας (Χειρούργος 
Ορθοπεδικός, Φυσικοθεραπευτής, Ορθωτικός) 

(SRS-SOSORT guidelines)



Συμπεράσματα
• Εξόχως σημαντικός ο ρόλος του εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή, στον 

σχεδιασμό του κατάλληλου προγράμματος PSSE, στην παρακολούθηση της 
θεραπείας (μείωση έκθεσης σε xrays) και στην έγκυρη ενημέρωση της 
θεραπευτικής ομάδας και του οικογενειακού περιβάλλοντος

• Ο Εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής έχει τον σημαντικότερο ρόλο στην 
παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών με σκολίωση, καθώς μπορεί με την 
χρήση των κλινικών εργαλείων αξιολόγησης να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και 
στιγμή την εξέλιξη της πάθησης. 

• Πολλά από τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν θα είχαν πολύ καλύτερο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα αν είχαν τηρηθεί οι κατευθυντήριες οδηγίες των 
διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση της σκολίωσης.

• Η σκολίωση είναι μια ιδιαίτερη πολυπαραγοντική τρισδιάστατη παραμόρφωση 
της σ.σ. και η αντιμετώπιση της πρέπει να γίνεται από Εξειδικευμένο 
Φυσικοθεραπευτή.

(SRS-SOSORT guidelines)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Nikos Karavidas, MSc, PT

Certified Schroth Therapist (BSPTS) [Instructor]
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Certified McKenzie Therapist
MSc Sports Physiotherapy, Cardiff University

Website: www.skoliosi.com


