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Σκολίωση Ενηλίκων - Ταξινόμηση

Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση
- Διαγνωσμένη στην εφηβεία
- Χωρίς διάγνωση στην εφηβεία

De Novo Σκολίωση
- Εκφυλιστικές αλλοιώσεις
- Οστεοπόρωση
- Μετεγχειρητικά

 Νεαροί ενήλικες (18-30 ετών)
Μεσήλικες 
30-50 ετών (μετά από εγκυμοσύνη)
50-60 ετών (μετά την εμμηνόπαυση)
Ηλικιωμένοι (> 60 ετών)
Μετά από σπονδυλοδεσία



Κλινική εικόνα - Συμπτώματα

 Ενοχλήσεις / Πόνος
Συνήθως στο κυρτό τμήμα της σκολίωσης

Σε περιπτώσεις πλάγιας ολίσθησης συχνά πόνος στο κοίλο τμήμα

 Δυσκαμψία σπονδυλικής στήλης / Μειωμένη ελαστικότητα
 Μειωμένη οσφυϊκή λόρδωση

 Μουδιάσματα σε κάτω άκρα, κράμπες κτλ
 Λειτουργική ανικανότητα
 Μειωμένη ποιότητα ζωής

Διαφορετικά συμπτώματα από την Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση



Κλινική εικόνα - Συμπτώματα



 Pelvic Incidence (PI) : ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της κάθετης γραμμής 
από το κέντρο του άνω τμήματος του ιερού οστού (sacral plate) και της 
γραμμής που ενώνει το sacral plate με τον άξονα των μηριαίων 
κεφαλών. Αποτελεί ανατομική παράμετρο, καθώς είναι ξεχωριστή για 
τον καθένα και δεν επηρεάζεται από την θέση της λεκάνης. 
Προσδιορίζει την ευθυγράμμιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης (ΟΜΣΣ). Οι έρευνες έχουν δείξει πως μικρή τιμή της PI 
σχετίζεται με μειωμένη λόρδωση στην ΟΜΣΣ, ενώ μεγάλη τιμή της PI 
σχετίζεται με αυξημένη λόρδωση.

 Pelvic tilt (PT) : ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της γραμμής που συνδέει 
το μέσον του άνω τμήματος του ιερού οστού (sacral plate) με τον 
άξονα των μηριαίων κεφαλών, και του κατακόρυφου άξονα. Μετράει 
την κλίση της λεκάνης προς τα εμπρός ή πίσω.

 Sacral Slope (SS) : Ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του άνω άκρου του 
ιερού οστού (I1 σπονδύλου) και του οριζόντιου άξονα. Μετράει την 
οβελιαία κλίση του ιερού οστού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΚΑΝΗΣ

PI= PT + SS



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΚΑΝΗΣ

Maximum Lumbar Lordosis (MLL): Γωνία που 
σχηματίζεται μεταξύ της άνω επιφάνειας του 
ιερού οστού (Ι1 σπόνδυλος) και του UEV
(σπόνδυλος με την μεγαλύτερη κλίση)

Maximum Thoracic Kyphosis (MTK): Γωνία 
που σχηματίζεται μεταξύ της κάτω 
επιφάνειας του Θ12 σπονδύλου και του UEV 
(σπόνδυλος με την μεγαλύτερη κλίση)

MLL = PI + 9ο



Σκολιώμετρο
(ATR)

Σπιρόμετρο
(VC, FVC, FEV1.0)

Κλίμακες αξιολόγησης 
ασυμμετριών 
(TRACE, POTSI)

SRS-22 
questionnaire

TAPS 
questionnaire

Κλινικά εργαλεία αξιολόγησης

Oswestry Disability 
Questionnaire (ODI)



Φυσική εξέλιξη – Πρόγνωση σκολίωσης

Σκολιώσεις στο τέλος της ανάπτυξης < 30ο μικρές πιθανότητες επιδείνωσης
Σκολιώσεις στο τέλος της ανάπτυξης >30ο μεγαλύτερες πιθανότητες επιδείνωσης

Σκολιώσεις στο τέλος της ανάπτυξης > 45ο πολύ σημαντικές πιθανότητες επιδείνωσης

Σχετικά απρόβλεπτη εξέλιξη
Ρυθμός επιδείνωσης: 0.5ο – 1ο / χρόνο



01-2006
51ο – 37ο

11-2017
58ο – 38ο



12-2008
42ο – 31ο

10-2017
42ο – 31ο



2005
26ο

2007
26ο

2018
47ο







07/2010 09/2017





Σκολίωση Ενηλίκων και Εγκυμοσύνη

• Η εγκυμοσύνη γενικά δεν φαίνεται να 
επηρεάζει την επιδείνωση της 
σκολίωσης

• Οι γυναίκες που στην εφηβεία είχαν 
θεραπεία με κηδεμόνα φαίνεται να 
έχουν λίγο μεγαλύτερες πιθανότητες 
επιδείνωσης κατά την εγκυμοσύνη



Αντιμετώπιση Σκολίωσης Ενηλίκων

Συντηρητική αντιμετώπιση:

Φαρμακευτική αγωγή
Φυσικοθεραπεία (PSSE)

Γενική άσκηση??
Κηδεμόνας??

Χειρουργική αντιμετώπιση:

Σπονδυλοδεσία



Στόχοι συντηρητικής αντιμετώπισης

• Περιορισμός επιδείνωσης (σε βάθος χρόνου)

• 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 και μη Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση

 Η μη Ειδική Άσκηση δεν θα αλλάξει την πρόγνωση της σκολίωσης
 Η μη Ειδική Άσκηση δεν θα βελτιώσει την εμφάνιση και την συμμετρία του σώματος

 Ίσως να έχει κάποιο αποτέλεσμα στις ενοχλήσεις
 Γενικότερα οφέλη της άσκησης

2003
52ο -41ο

2017
58ο -43ο



Κηδεμόνας και Σκολίωση Ενηλίκων

• Δεν προτείνεται από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες
• Εφαρμογή ίσως σε εκφυλιστικού τύπου σκολιώσεις, που 

αρνούνται την χειρουργική επέμβαση
• Κυρίως για αντιμετώπιση του πόνου

• 158 ενήλικοι ασθενείς με σκολίωση
• Κηδεμόνας και PSSE

• Στο 80% η σκολίωση δεν επιδεινώθηκε
• Βελτίωση του πόνου

• Μόνο το 24% αποδέχτηκε την θεραπεία με κηδεμόνα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα

• Follow-up 8 χρόνια



ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΚΟΛΙΩΣΗ (PSSE)

Προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης
(curve pattern specific exercises)
Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση
(3D auto-correction)
 Εκπαίδευση για τις καθημερινές δραστηριότητες
(ADL training)
 Σταθεροποίηση διορθωμένης θέσης
(Stabilization of corrected posture)



EUROPEAN PHYSICAL THERAPY SCHOOLS (PSSE)

Italy France Germany

/Spain

Poland

SEAS Lyon Schroth 
BSPTS-

Schroth 

Based

DoboMed

/FITS



 Κλινική και ακτινολογική αξιολόγηση
 Ταξινόμηση τύπου σκολίωσης

 Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων με βάση τον τύπο της σκολίωσης

Schroth – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)



 Γενικές Αρχές Διόρθωσης
1) 3D Διόρθωση Στάσης (Ειδικές Αρχές Διόρθωσης)

2) Τεχνική Έκπτυξης – Σύσπασης
3) Μυϊκή Ενεργοποίηση

4) Ενσωμάτωση

Schroth – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS)

 Ειδικές Αρχές Διόρθωσης 
1) Αυτό-Επιμήκυνση, με 3D διορθωμένη λεκάνη

2) Ασύμμετρος Οβελιαίος Ευθειασμός
3) Συμμετρία στο Μετωπιαίο επίπεδο 



Αντιμετώπιση σκολίωσης ενηλίκων

57ο 50ο



03/17
41ο

03/18
36ο

Αντιμετώπιση σκολίωσης ενηλίκων



Αντιμετώπιση σκολίωσης ενηλίκων

53ο

01-2018



130 ενήλικες με σκολίωση , κύρια σκολίωση < 35ο , μ.ο. 
ηλικίας 51.6 έτη
2 γκρουπ, 65 ατόμων, πρόγραμμα ασκήσεων για 20 
εβδομάδες
1) PSSE 
2) Γενικές ασκήσεις (διατάσεις, ενδυνάμωσης κτλ)
Παράμετροι: Oswestry Disability Index, Cobb angle, ATR
Μετρήσεις πριν, στις 20 εβδομάδες, 1 χρόνο μετά

Αποτελέσματα: Το γκρουπ με PSSE βελτίωσε την γωνία της 
σκολίωσης κατά 4ο περισσότερο από το control group και 
το ODI κατά 12%
Συμπεράσματα: Οι PSSE υπερέχουν της γενικότερης 
γυμναστικής στην αντιμετώπιση της σκολίωσης ενηλίκων 

Ερευνητικά δεδομένα



• 34 ασθενείς, μ.ο. ηλικίας 38 έτη, γωνία 
Cobb 55.8ο

• PSSE (SEAS method) το λιγότερο 2 ημ/εβδ, 
για 45 λεπτά

• 15 ασθενείς είχαν προηγούμενες x-ray, μ.ο. 
επιδείνωσης 9.8ο σε 25 χρόνια

• 2 χρόνια follow-up

• 68% των ασθενών είχαν βελτίωση της 
γωνίας Cobb κατά μ.ο. 4.6ο

• Συμπέρασμα: Οι PSSE είναι ανώτερες της 
φυσικής εξέλιξης και θα πρέπει να 
θεωρούνται το πρώτο βήμα αντιμετώπισης 
της σκολίωσης ενηλίκων, σε άτομα που 
έχουν αρνηθεί το χειρουργείο

Ερευνητικά δεδομένα



Σπονδυλοδεσία και PSSE

• Στόχοι των PSSE μετεγχειρητικά:

- Βελτίωση της αντίληψης για την νέα στάση σώματος και ελάττωση της παλιάς σκολιωτικής
στάσης

- Προστασία των εκτός σπονδυλοδεσίας τμημάτων να μην επιστρέψουν στο σκολιωτικό πρότυπο

- Σταθεροποίηση της σ.σ. πάνω και κάτω από την σπονδυλοδεσία με ασκήσεις διόρθωσης της
στάσης

- Εφαρμογή της μετεγχειρητικής στάσης και στις καθημερινές δραστηριότητες

- Βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου

- Βελτίωση της συνολικότερης αναπνευστικής λειτουργίας και της κινητικότητας του θωρακικού
τοιχώματος

- Ενδυνάμωση του κορμού, βελτίωση ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας και σταθεροποίηση της σ.σ.
στην σωστή στάση



PSSE μετά από σπονδυλοδεσία

06/1994
72ο

06/1994
45ο

10/2017
58ο



PSSE μετά από σπονδυλοδεσία



PSSE μετά από σπονδυλοδεσία



Συμπεράσματα

• Η σκολίωση μπορεί να επιδεινώνεται και στην ενήλικη ζωή (0.5ο – 1ο /χρόνο)
• Η σκολίωση ενηλίκων έχει διαφορετικές μορφές, ανάλογα την ηλικία και άλλες παραμέτρους
• Οι στόχοι της συντηρητικής αντιμετώπισης προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς

• Σε νεαρούς ενήλικες η αντιμετώπιση δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την Εφηβική Σκολίωση
• Πρόληψη επιδείνωσης και λειτουργικών προβλημάτων στο μέλλον
• Η γωνία της σκολίωσης δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο ο πόνος, 

η εμφάνιση και η λειτουργικότητα

• Οι PSSE φαίνεται να μειώνουν τις πιθανότητες επιδείνωσης της σκολίωσης ενηλίκων
• Οι PSSE μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμφάνιση, τον πόνο και την λειτουργικότητα

• Οι PSSE είναι χρήσιμες να εφαρμόζονται μετά από σπονδυλοδεσία
• Η αντιμετώπιση της σκολίωσης ενηλίκων έχει πολλές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να 

γίνεται από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή, κατάλληλα εκπαιδευμένο  



www.skoliosi.com



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Νίκος Καραβίδας, PT, MSc
Schroth BSPTS Instructor

SEAS Therapist

Schroth Best Practice Therapist

McKenzie Therapist

MSc Sports Physiotherapy, Cardiff University


