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Περίληψη 
Αυτή η ανασκόπηση παρουσιάζει την επιστημονική συναίνεση 

επί του ορθώς πρακτέου σύμφωνα με την τρέχουσα τεκμηρίωση, 
όσον αφορά στη μη χειρουργική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς 
σκολίωσης της εφηβικής ηλικίας (ΙΕΣ), εστιάζοντας στη χρησιμο-
ποίηση κηδεμόνων και ορθωτικών μηχανημάτων. Στην παρούσα 
μελέτη παρέχεται ο ακριβής ορισμός της έννοιας των κηδεμόνων 
για την αντιμετώπισή της ιδιοπαθούς σκολίωσης της εφηβικής ηλι-
κίας (ΙΕΣ) και μία σύντομη ιστορική αναδρομή, όσον αφορά στην 
εξέλιξή τους. Η παρούσα ανάλυση περιλαμβάνει τη βιολογική μη-
χανική, τους τύπους, την τρέχουσα ταξινόμηση, τις ενδείξεις, τον 
απαιτούμενο χρόνο εφαρμογής και αφαίρεσης, την εξάρτηση από 
αυτούς, την τρισδιάστατη αναδιαμόρφωση που πετυχαίνουν, τη 
χρησιμοποίηση των υπερήχων για την απεικονιστική διερεύνηση 
του αποτελέσματος της εφαρμογής, την αντιμετώπιση της θερα-
πείας, το ζήτημα της σύμφυτης προς την εφαρμογή του κηδεμό-
να διόρθωσης κυρτωμάτων, την καταγραφή και τεκμηρίωση των 
αποτελεσμάτων της θεραπείας που προσεγγίζονται συνήθως μετά 
από αυτή τη μορφή αντιμετώπισης, περιλαμβανομένων και των 
επιδράσεων επί του τρόπου ζωής των υποκειμένων ατόμων στη 
μορφή αυτή θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
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Σύμφωνα με την τρέχουσα τεκμηρίωση, υπάρχουν δύο τυχαι-
οποιημένες κλινικές μελέτες που αναφέρονται στα ευνοϊκά απο-
τελέσματα ου επιτυγχάνονται από την εφαρμογή κηδεμόνων. Δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα όσον αφορά στην ανωτερότητα της 
εφαρμογής ενός κηδεμόνας έναντι ενός άλλου, ακόμη και όταν 
είναι δυνατή η ταξινόμηση και η βαθμολόγηση με βάση την αποτε-
λεσματικότητα μεταξύ εύκαμπτων, άκαμπτων και πολύ άκαμπτων 
κηδεμόνων. 

Χωρίς αμφιβολία, υπάρχει συναίνεση όσον αφορά στην αντι-
μετώπιση των ασθενών, τη συμμόρφωση στη θεραπεία καθώς και 
στο θέμα της συμμετοχής στην θεραπεία τόσο από την πλευρά του 
ίδιου του ασθενούς όσο και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 
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Abstract
This review is presenting the state of the art according to 

the current evidence on non- operative treatment for adolescent 
idiopathic scoliosis, focusing on bracing. The definition of the 
braces for the treatment of AIS and a short history are provided. 
The analysis includes the biomechanics, the types, the existing 
classifications, the indications for treatment, the time of brace 
wear and weaning, the adherence, the three dimensional mod-
elling, the use of ultrasound imaging for bracing, the manage-
ment of treatment, the issue of immediate in-brace correction, 
the documentation of the outcomes usually assessed for brace 
treatment including the quality of life issues. According to the 
current evidence, there are two RCTs in favour of bracing. There 
is insufficient data on the superiority of one brace over another, 
even if it is possible to classify and grade braces in terms of ef-
ficacy from non-rigid, to rigid and very rigid.

Nevertheless, there is consensus on patients’ management: 
on the need for team-work focusing on adherence to treatment, 
acceptability as well as, family and patient involvement.
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Εισαγωγή 

Η μη χειρουργική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς 
εφηβικής σκολίωσης αποκλήθηκε στο παρελθόν 
«συντηρητική θεραπεία», παρόλα αυτά, σήμερα 
προτείνεται ο όρος «μη χειρουργική αντιμετώπι-
ση», σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από την 
επιτροπή της εταιρείας έρευνας της σκολίωσης 
(Scoliosis Research Society - SRS) όταν αναφέρε-
ται σε αυτό το θέμα. Η διεθνής επιστημονική κοινό-
τητα που δίνει έμφαση στη μη χειρουργική, μορφές 
αντιμετώπισης όπως είναι η Εταιρεία Ορθοπαιδικής 
και Φυσιοθεραπευτικής Αντιμετώπισης της Σκολί-
ωσης (Society on Scoliosis Orthopedic and Reha-
bilitation Treatment - SOSORT) (Weinstein SL και 
συν 2013). Αυτή η μορφή θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης έχει την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότη-
τάς της από τυχαιοποιημένες, καλού ελέγχου κλι-
νικές μελέτες (Weinstein SL και συν 2013, Dolan 
LA και συν 2014, Coillard C και συν 2014), από 
μελέτες υψηλής ποιότητας που ανακλήθηκαν από 
την συστηματική ανασκόπηση της βάσης δεδομέ-
νων Cochrane (Negrini S και συν 2015 - Α και Β) 
καθώς και σειριακές μελέτες παρατήρησης όπως 
και άλλες μελέτες μη πειραματικού σχεδιασμού 
(Nachemson AL και Peterson LE 1995, Blount WP 
και συν 1958, Wynne JH 2008, Aulisa AG και συν 
2009, Aulisa AG και συν 2012, Aulisa AG και συν 
2015, de Mauroy JCD και συν 2016, Negrini S και 
συν 2008, Lusini M και συν 2014, Grivas TB και 
συν 2003). Οι κατευθυντήριες οδηγίες που εκδό-
θηκαν από την Εταιρεία Ορθοπαιδικής και Φυσικο-
θεραπευτικής Αντιμετώπισης της Σκολίωσης (Soci-
ety on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation 
Treatment - SOSORT) αναφέρονται στην εφαρμο-
γή της θεραπευτικής αντιμετώπισης με τη βοήθεια 
κηδεμόνων (Negrini S και συν 2018, Negrini S και 
συν 2009). Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης εί-
ναι η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της μη 
χειρουργικής αντιμετώπισης της Ιδιοπαθούς Εφη-
βικής Σκολίωσης (ΙΕΣ) με κηδεμόνες ενώ παρέχε-
ται βραχεία ιστορική αναδρομή πάνω στην εξέλιξή 
τους, στη θεωρητική βάση λειτουργίας τους, στα 
εργαλεία που υπάρχουν σήμερα και στη χρησιμο-
ποίηση τους, στην πρακτική τεκμηρίωση αλλά και 
στις νέες προόδους που έχουν συντελεστεί τα τε-
λευταία χρόνια, όσον αφορά στην έρευνα σε αυτό 
το γνωστικό αντικείμενο.

Κηδεμόνες 
Ως κηδεμόνας/ορθωτικό μηχάνημα της σπον-

δυλικής στήλης ορίζεται κάθε συσκευή στήριξης 
των κινητικών μοιρών του αξονικού σκελετού. Από 
ιστορική άποψη, ήταν ο Αμβρόσιος Παρέ (Ambroise 
Paré) ένας Γάλλος ιατρός του δέκατου έκτου αιώ-
να που χρησιμοποίησε ορθωτικά μηχανήματα προς 
διόρθωση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στή-
λης. Στα μέσα του 20ου αιώνα ο Blount ήταν εκεί-
νος που εισήγαγε τον κηδεμόνα Milwaukee, που 
αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη μετεγχειρητική 
υποστήριξη ασθενών με υπολείμματα πολιομυελί-
τιδας και και στη συνέχεια πέρασε στη λειτουργική 
θεραπεία της σκολίωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής (Blount και συν 1958). Από τότε και μετά 
αναπτύχθηκαν πολλά παράγωγα αυτών των κηδε-
μόνων όπως και πολλά άλλα ορθωτικά μηχανήμα-
τα και έτυχαν ευρείας χρήσης για την αντιμετώπι-
ση της σκολίωσης (Zaina F και συν 2014, Grivas 
TB και συν 2008, Grivas TB και συν 2011). Κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο κηδεμόνας 
Milwaukee φαίνεται ότι έχει υποκατασταθεί πλή-
ρως από θωρακο-οσφυο-ιερά ορθωτικά μηχανή-
ματα (Negrini S και συν 2018). Δεν έχουν επίσης 
αναπτυχθεί άκαμπτοι κηδεμόνες ενώ έχει αποδει-
χθεί ότι υπάρχει κάποιας μορφής αποτελεσματικό-
τητα με πιο ήπιες μορφές υποστήριξης από πλευ-
ράς ακαμψίας (Coillard C και συν 2014, Wynne 
JH 2008). Ο κυριότερος στόχος της εφαρμογής 
κηδεμόνων είναι η αποφυγή της χειρουργικής θε-
ραπείας και οι προσεγγίσεις στο πέρας της ανά-
πτυξης με την ηπιότερη δυνατή γωνία κυρτότητας, 
ιδεωδώς<30ο κατά Cobb (Negrini S και συν 2016). 
Παρά την ευρεία χρησιμοποίησή τους, η αποτελε-
σματικότητα της εφαρμογής τους διακυβεύονταν 
έχει αποτελέσει αντικείμενο αμφισβητήσεων επί 
μακρό χρονικό διάστημα (Edgar MA 1985, Dickson 
SL και Weinstein RB 1999, Winter RB και Lon-
stein JE 1997). Το 1995 οι Nachemson και συν 
κατέδειξαν ότι η εφαρμογή κηδεμόνων για την 
αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης 
είναι πιο αποτελεσματική από ότι η χρησιμοποίηση 
ηλεκτρικής διέγερσης ή ακόμη και η απλή επιτή-
ρηση μετά από μία προοπτικού χαρακτήρα κλινική 
μελέτη (Nachemson και συν 1995). Δυστυχώς, το 
επίπεδο τεκμηρίωσης που παρέχεται από αυτή τη 
μελέτη θεωρήθηκε ανεπαρκές προκειμένου να επι-
τευχθεί λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην απο-
τίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με 
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χρησιμοποίηση κηδεμόνων καθώς δεν ήταν τυχαι-
οποιημένη και κατά τον χρόνο διεξαγωγής, αλλά 
και δεν υπάρχουν καταγραφές της συμμόρφωσης 
των θεραπευμένων στη θεραπεία με κηδεμόνες. Η 
μακρά αυτή διαφωνία έφτασε σε ένα πέρας, όταν 
οι Weinstein και συν δημοσίευσαν τα αποτελέσμα-
τα από τη μελέτη της εφαρμογής κηδεμόνων για 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς εφη-
βικής σκολίωσης (Bracing in Adolescent Idiopath-
ic Scoliosis Trial (BrAIST ) το 2013 (Dolan LA και 
συν 2014). Η εφαρμογή κηδεμόνων ελάττωσε την 
πιθανότητα της επιδείνωσης των κυρτωμάτων έτσι 
ώστε να μη χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση σε 
περιπτώσεις ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης με 
ουσιώδες αποτέλεσμα τόσο σε τυχαιοποιημένες 
όσο και σε μη τυχαιοποιημένες σειρές ασθενών. Ο 
άκαμπτος διορθωτικός κηδεμόνας εκπροσωπεί μία 
ορθωτική συσκευή που εφαρμόζεται στην περιοχή 
ενός σκολιωτικού κορμού με σκοπό την πρόκληση 
δυνάμεων προς διόρθωση ενός κυρτώματος. Τα πί-
εστρα που εντοπίζονται στην κυρτή πλευρά ασκούν 
πίεση στην περιοχή της ράχης ενώ ανακουφιστικά 
διαστήματα που εντοπίζονται στην κοινή πλευρά 
υποδέχονται τους ιστούς που μεταφέρονται κάτω 
από άσκηση δυνάμεων από την κυρτή προς την 
κοίλη πλευρά (Kowitcki T και Cheneau J 2000). Η 
εντόπιση και η κατεύθυνση των εφαρμοζόμενων 
δυνάμεων έναντι εκείνων των περιοχών που χαρα-
κτηρίζονται ως περιοχές αποφόρτισης μπορούν να 
ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των διαφόρων τύπων 
άκαμπτων κηδεμόνων, παρέχοντας μία ελαφρώς 
διαφορετική αρχή δράσης για κάθε συγκεκριμένο 
τύπο κηδεμόνα (Rigo M και συν 2006). Υπάρχει 
συναίνεση όσον αφορά στην εφαρμογή των πιε-
στικών δυνάμεων απευθείας επί του θωρακικού 
πλευρικού ύβου, επί της οστικής προβολής, επί της 
προέχουσας ημιπυέλου και επί της κυρτότητας της 
μασχάλης, προκειμένου να παραχθούν καμπτικές 
ροπές στο μετωπιαίο επίπεδο. Στους επιπρόσθε-
τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται κατά την 
δράση των άκαμπτων κηδεμόνων περιλαμβάνο-
νται πυελική μετατόπιση για τη βελτιστοποίηση της 
αποκατάστασης της ισορροπίας του κορμού και η 
αποσυστροφή του θώρακα. 

Βιολογική μηχανική της επίδρασης 
της εφαρμογής των κηδεμόνων

Εκτός τούτων, προκαλούνται και ενεργητικοί 
μηχανισμοί περιλαμβανομένων των σύμφυτων με 

την εφαρμογή του κηδεμόνα αυτόματων ή εθελού-
σιων κινήσεων (κατευθυνόμενη από τον κηδεμόνα 
ενεργητική διόρθωση του κυρτώματος), όπως και 
αποκατάσταση συμμετρικότητας των αναπνευστι-
κών κινήσεων του θωρακικού κύτους (Kowitcki T 
και Cheneau J 2008, Rigo M και συν 2006). Ένα 
επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του άκαμπτου δυνα-
μικού αποσυστροφικού κηδεμόνα (dynamic dero-
tation brace - DDB) είναι τα πέταλα από αλουμίνιο 
που τίθενται προς ευόδωση της αποσυστροφής 
οπισθίως. Τα πέταλα αυτά δρουν ως ένα ζεύγος 
δυνάμεων, το οποίο προστίθεται στις πλευρικές 
δυνάμεις που ασκούνται από τον ίδιο τον κηδε-
μόνα με αποτέλεσμα τη διόρθωση της παραμόρ-
φωσης του εγκάρσιου επίπεδο. Με τη δράση αυτή 
ο DDB ενισχύει κάποιους μηχανισμούς κοινούς με 
άλλους κηδεμόνες: μπορεί δηλαδή να δρα απευ-
θείας στον κορυφαίο μεσοσπονδύλιο δίσκο του 
κυρτώματος, επιδρώντας στη διόρθωση διαμέσου 
της αρχής Heuter - Volkmann. Μπορεί να παράγε-
ται ένα αντιστροφικό στοιχείο έναντι του προκα-
λούντος παραμόρφωση «σπειροειδούς σύνθετου 
μυϊκού στροφέα του κορμού». Μπορεί να μεταβά-
λει τη νευρομυϊκή αντίδραση παρέχοντας σταθερή 
νέα σωματοαισθητική ανατροφοδότηση του ασθε-
νή (Grivas TB και συν 2010). Η διόρθωση του κυρ-
τώματος σχετίζεται με την πίεση που ασκείται από 
τα πίεστρα και την τάση των ταινιών (Wong MS 
και συν 2000), ενώ υποδοχείς φορτίου που έχουν 
ενσωματωθεί στον κηδεμόνα έχουν μετρήσει τις 
δυνάμεις που αναπτύσσονται εντός αυτού (Chin A 
και συν 2012, Lou I και συν 2010, Loukos και συν 
2011). Ανάλογα με το σχεδιασμό του κηδεμόνα 
είναι και οι προκύπτουσες διορθωτικές δυνάμεις, 
η διόρθωση των οπίων είναι δύσκολο να προβλε-
φθεί για τον καθένα ασθενή, ενώ βελτιωμένα και 
εξατομικευμένα μοντέλα διαμορφωμένα με ανά-
λυση πεπερασμένων στοιχείων επιτρέπουν την με-
λέτη των εμφανιζόμενων συμπιεστικών δυνάμεων 
που ασκούνται από τον κηδεμόνα στην κυρτότητα 
της παραμόρφωσης και των διατατικών δυνάμε-
ων στην κοίλη πλευρά και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν προς σύγκριση των διαφορετικών τύπων 
σχεδιασμού κηδεμόνων και τη βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους (Chin J και συν 2011, 
2010 Α, 2010 Β, Cobetto N και συν 2014, 2016 
Α, 2016 Β. 

Ο μη άκαμπτος (μαλακός) κηδεμόνας προσφέ-
ρει ένα συνδυασμό ταινιών που προσαρμόζο-
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νται στο θωρακικό τοίχωμα, την ωμική ζώνη και 
την πύελο, αντίστοιχα, με τρόπο τέτοιον ώστε να 
εφαρμόζονται δυνάμεις, οι οποίες παρεκτοπίζουν 
τα τμήματα του κορμού το ένα έναντι του άλλου. 
Η διορθωτική κίνηση που είναι εξειδικευμένοι για 
κάθε τύπο κυρτώματος σχεδιάζεται με ειδική κατα-
νομή τοποθέτησης των ταινιών Ενώ η τάση τους 
αντανακλά στην ένταση της διορθωτικής δύναμης 
(Coillard C και συν 2008). Όπως τα εμβιομηχανικά 
και κλινικά χαρακτηριστικά της νυχτερινής εφαρ-
μογής του κηδεμόνα για την αντιμετώπιση της ιδι-
οπαθούς εφηβικής σκολίωσης δεικνύουν, το κύριο 
χαρακτηριστικό αυτών εναπόκειται στην ικανότητά 
τους προς υπερδιόρθωση του κύριου κυρτώματος 
της σκολίωσης, ελαττώνοντας έτσι τις ασύμμετρες 
πιέσεις που εμφανίζονται επί του κορυφαίου και 
του προσκείμενου προς τον κορυφαίο μεσοσπον-
δύλιο δίσκο, αποκαθιστώντας μία εγγύτατα προς 
τη φυσιολογική εφαρμογή διαμέσου της αρχής 
Heuter - Volkmann και αποτρέποντας έτσι την 
επιδείνωση του κυρτώματος. Οι νυχτερινοί κηδε-
μόνες υπερδιορθώνουν τη σπονδυλική στήλη δια-
μέσου διαφορετικών μηχανισμών, τον έναν με την 
άσκηση πιεστικών δυνάμεων επί της σπονδυλικής 
στήλης και των άλλων με την εφαρμογή αντίθετης 
κατεύθυνσης δυνάμεων. Βασιζόμενοι σε διαθέσιμα 
κλινικά δεδομένα, η εφαρμογή νυχτερινών ναρθή-
κων συνιστά μία ελκυστική επιλογή για την αντιμε-
τώπιση ενός μείζονος οσφυϊκού/θωρακοοσφυϊκού 
κυρτώματος που δεν ξεπερνά τις 35ο (Grivas TB 
και συν 2008). Ανεξάρτητα από τον τύπο του κη-
δεμόνα που χρησιμοποιείται, ο στόχος είναι η διά-
σπαση και πιθανώς η αναστροφή του «φαύλου κύ-
κλου» της εμβιομηχανικής εξέλιξης της σκολίωσης, 
η οποία περιγράφηκε ενδελεχώς μελετήθηκε από 
τον Ian Stokes (Stokes IAF και συν 2006, Stokes 
IAF και συν 2007) (εικόνα 1Α). 

Εικόνα 1Α . Ο φαύλος κύκλος της εμβιομηχανικής εξέλιξης 
της σκολίωσης κατά Stokes

Ο στόχος της θεραπείας είναι η ανάπτυξη αυτού 
που ο Manuel Rigo περιέγραψε ως «φαύλο κύ-
κλο» της εφαρμογής κηδεμόνα (εικόνα 1Β) όπου, 
ο κηδεμόνας προκαλεί αύξηση της φόρτισης την 
πλευρά του σκολιωτικού κυρτώματος προκειμένου 
με την πρόοδο της οστικής αύξησης να επιτύχει τη 
διόρθωση αυτού. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν οι 
γλοιοελαστικές (ρεολογικές) ιδιότητες της παρα-
μορφωμένης σπονδυλικής στήλης, που σχετίζονται 
με αλλοιώσεις του μέτρου της ακαμψίας, είναι σε 
θέση να αντιδρούν με ένα βολικό τρόπο στις υπο-
βαλλόμενες δράσεις που αναπτύσσονται από τον 
κηδεμόνα (Aulisa L και συν 1981).

Εικόνα 1Β. Ο ενάρετος κύκλος των ασκήσεων κατά Rigo

Εικόνα 1C. Ο ενάρετος κύκλος των ασκήσεων κατά Negrini

Διαθέσιμοι κηδεμόνες και η χρήση 
τους 

Ταξινόμηση των κηδεμόνων. Υπάρχουν πάνω 
από 20 τύποι κηδεμόνων που χρησιμοποιούνται πα-
γκοσμίως, με αμέτρητες παραλλαγές. Σε πρόσφα-
τες δημοσιεύσεις (Zaina F και συν 2014, Grivas 
TB και Kaspiris 2010) και έχουν περιγραφεί οι πιο 
πρόσφατοι τύποι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κατά 
αλφαβητική σειρά: Ο κηδεμόνας Boston, ο DDB, ο 
κηδεμόνας Charleston, ο κηδεμόνας Cheneau και 
τα παράγωγά του, ο κηδεμόνας Lyon, ο κηδεμόνας 
Milwaukee, ο Βραχύς Κηδεμόνας Προοδευτικής 
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Δράσης (Progressive Action Short Brace -PASB), ο 
κηδεμόνας Providence, ο κηδεμόνας Rosenberger, 
Sforzesco, Spinecor, ο κηδεμόνας Θωρακοοσφυ-
ϊκής Λορδωτικής Παρέμβασης (Thoracolumbar 
Lordotic Intervention TLI), TriaC, και Wilmington. 
Προσφάτως, έχει εισαχθεί ο κηδεμόνας ασύμμε-
τρης άκαμπτης συστροφής (Asymmetrical Rigid 
Torsion - ART) (Wynne JH 2008, de Mauroy JC και 
συν 2015,Mauroy ICD και συν 2016, Loukos I και 
συν 2011, Coillard C και συν 2008, Price CT και συν 
2007, Rigo M και Weiss H-R 2008, Blount WP και 
συν 1964, Aulisa AG και συν 2012,Negrini S και συν 
2011). Η μόνη καθιερωμένη ταξινόμηση βασίζεται 
στις ανατομικές περιοχές που εμπλέκονται με την 
εφαρμογή του κηδεμόνα: Αυχενo-θωρακο-οσφυο-
ιερό ορθωτικό μηχάνημα CTLSO Cervico-Thoraco-
Lumbo-Sacral Orthosis (CTLSO), Θωρακο-οσφυο-
ιερό ορθωτικό μηχάνημα (TLSO) και Oσφυο-ιερό 
ορθωτικό μηχάνημα (Lumbo-Sacral Orthosis LSO). 
Εφόσον αυτός ο ορισμός θεωρείται ανεπαρκής από 
τους ειδικούς, προσφάτως, έχει δημοσιευθεί ένα νέο 
σύστημα ταξινόμησης, το σύστημα Brace Map (Zaina 
F και συν 2014, Negrini S και συν 2008) (πίνακας 1). 

Σε μία καταγραφή των γνωστών και κηδεμόνων 
που περιλήφθηκαν στην ταξινόμηση, οι 7 είναι Ευρω-
παϊκής προέλευσης, οι 16 από τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής και 1 από τον Καναδά. Οι 11 κηδεμόνες 

είναι ιδιοκατασκευαζόμενοι και μόνο 3 ως προς τη 
βασική τους δομή είναι προκατασκευασμένοι. Όσον 
αφορά στην ανατομική ταξινόμηση: Οι έξι είναι Θω-
ρακο-οσφυο-ιερά ορθωτικά μηχανήματα (TLSO), 
, οι πέντε οσφυοϊερά και ανά ένα, αυχενo-θωρα-
κο-οσφυο-ιερά ορθωτικό μηχάνημα - CTLSO, Θω-
ρακο-οσφυο-ιερό (TLSO) και οσφυοϊερό, τα οποία 
έχουν μικρότερη επίδραση από το αυχενo-θωρακο-
οσφυο-ιερό. Όσο περισσότερες ανατομικές περιοχές 
περιλαμβάνονται στον κηδεμόνα, τόσο περισσότερο 
χειροτερεύει η ποιότητα της ζωής (Climent JM και 
Sanchez J, 1999). 

Ακαμψία. Οι δημοσιεύσεις πάνω στο θέμα αυτό 
είναι αντιφατικές. Όταν το ζητούμενο είναι η ιδεώ-
δης εφαρμογή, η επιλογή ενός λιγότερο άκαμπτου 
κηδεμόνα έχει αποδειχθεί ότι είναι λιγότερο αποτε-
λεσματική από ότι η επιλογή ενός άκαμπτου (Wong 
MS και συν 2008). 

Υλικό. Οι εννέα κηδεμόνες είναι από πολυαιθυ-
λένιο, 1 από πολυμεθακρυλαμίδιο, 1 από πολυπρο-
πυλένιο, 1 από πολυκαρβονικό. Όταν πρόκειται για 
την αντιμετώπιση σκολίωσης με κύρτωμα άνω των 
45ο, το πολυκαρβονικό έχει αποδειχθεί ότι είναι εξί-
σου αποτελεσματικό όσο και ο γύψινος κηδεμόνας 
τύπου Lyon (Negrini S και συν 2008). Οι 5 από τους 
14 κηδεμόνες συνδυάζουν ως προς την κατασκευή 
τους το μέταλλο με το πλαστικό. 

Πίνακας 1. BRACE MAP Ταξινόμηση προταθείσα από τον Negrini και τροποποιημένη από τον Zaina

Building Rigidity Anatomical 
classification 

Construction
of the Envelope

Mechanism 
of Action 

Mane of 
action 

BRACE 
MAP 

B R A CE MA P 
Boston Pref Rigid ISO S 3P 3D PRLST3D 
Charleston Cust Rigid ISO A 3P Fr CRLATFr 
Cheneau and 
derivates 

Cust Rigid TLSO A 3P 3D CRTAT3D 

DDB Cust Rigid TLSO A 3P Fr/Hz CRTATFH 
Lyon Cust Rigid TLSO A 3P 3D CRTAT3D 
Milwaukee Cust Rigid CTLSO A El Fr/Hz CRCAEFH 
PASB Cust Rigid ISO A 3P 3D CRLAT3D 
Providence Cust Rigid TLSO A 3P Fr CRTATFr 
Rosenberger Cust Rigid LSO A 3P Fr CRLATFr 
Sforzesco Cust Very Rigid TLSO S Push 3D CVTSP3D 
Spinecor Cust Elastic TLSO A Mov 3D PETAM3D 
FLI Pref Rigid ISO S 3P Sg PRLSTSa 
TriaC Pref Low Rigidity TLSO A T 3D PLTAT3D 
Wilmington Cust Rigid TLSO A T Fh CRTATFH 

(Pref= Prefabricated envelope, Cust=Custom made, A= Asymmetrical, S=Symmetrical, 3P= 
Three Points, EI=Elongation, Mov=Movement, Fr=Frontal, Hz=Horizontal, Sg=Sagittal)
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Μηχανισμός δράσης. Αποτελούν συστήματα 
ακινητοποίησης τριών σημείων. Ο ένας λειτουρ-
γεί κατά την επιμήκυνση, 1 διά της υποβολής σε 
οστικές δυνάμεις κάμψης και είναι δυναμικός λόγω 
της ενσωμάτωσης σε αυτόν πλακών από αλουμίνιο 
στην οπίσθια μοίρα. 

Επίπεδο λειτουργίας. Οι επτά από τους κη-
δεμόνες είναι τρισδιάστατες κατασκευές, όσον 
αφορά στην εφαρμογή των δυνάμεων, 3 κατά το 
μετωπιαίο και το οριζόντιο επίπεδο, 3 μόνο κατά το 
μετωπιαίο και 1 κατά το οβελιαίο επίπεδο. 

Ανοίγματα. Οι 8 από τους 12 έχουν άνοιγμα εκ 
των πρόσω και εκ των όπισθεν πλάκες αλουμινίου 
και οι άλλοι τρεις έχουν οπίσθια ανοίγματα. 

Ενδείξεις θεραπείας διά κηδεμόνων
Οι ενδείξεις για την εφαρμογή κηδεμόνων μπο-

ρεί να ποικίλουν μεταξύ των διαφόρων ειδικών σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πιθανό ότι οι πιο κα-
τάλληλοι υποψήφιοι ασθενείς προς εφαρμογή αυ-
τού του τρόπου θεραπείας είναι οι έχοντες επίπεδα 
σκελετικής ωρίμανσης κατά Risser 0-2, με γωνίες 
πρωτοπαθών κυρτωμάτων 25 - 40° κατά Cobb και 
αν πρόκειται για θήλεα, προεμμηναρχικά άτομα και 
λιγότερο από ένα έτος μετά την εμμηναρχή. Κατά 
περίεργο τρόπο, τα δεδομένα προέρχονται από μία 
δημοσίευση που αναφέρεται στην έρευνα εφαρμο-
γής κηδεμόνων (Richards BS και συν 2005) και δεν 
αποτελούν ενδείξεις για κλινικούς ιατρούς. Το 2016 
οι οδηγίες της SOSORT έδωσαν διαφορετικές κα-
τευθυντήριες οδηγίες (Negrini S 2018) (πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Ενδείξεις εφαρμογή κηδεμόνα στις κατευθυντή-
ριες οδηγίες της SOSORT 2016 

Risser
0 

Risser 
1 

Risser 
2 

Risser 
3 

Risser 
4 

Up to 
20° Cobb Elastic* No* 

21-35° 
Cobb 

12 to 24 
hours per 
day rigid*** 

8 to 23 hours
per day rigid** 

36 to 55° 
Cobb 

23-24 hours 
per day 
rigid**** 

20-24 hours 
per day r igid**** 

* Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises and observation 
are possible **Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises and 

elastic brace are possible

*** Elastic brace Is possible

Τα κριτήρια της SRS (Scoliosis Research Soci-
ety) για την αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς εφηβι-
κής σκολίωσης δίνονται από τον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Κριτήρια της SRS για την αντιμετώπιση της ιδιο-
παθούς εφηβικής σκολίωσης

Αντιμετώπιση

Άνω των 20° Cobb Παρακολούθηση
21-45° Cobb 12 - 24 h/ημέρα δύσκαμπτο
Άνω των 45° Cobb Χειρουργική, αν υπάρχει αύξηση

Οι ενδείξεις για την εφαρμογή κηδεμόνων προ-
κύπτουν από τους στόχους της θεραπευτικής, που 
είναι πρωταρχικά η αποφυγή της χειρουργικής 
αντιμετώπισης, αλλά επίσης, εάν είναι δυνατόν, η 
επίτευξη στο τέλος της περιόδου σκελετικής ωρί-
μανσης ενός κυρτώματος 30ο κατά Cobb (Negrini 
S και συν 2015). Σε μεμονωμένους ασθενείς οι 
προγνωστικοί παράγοντες που αξιολογούνται από 
πεπειραμένους κλινικούς ιατρούς, προκειμένου να 
καθορίσουν της ιδεωδέστερες ενδείξεις, περιλαμ-
βάνουν: Το πραγματικό μέγεθος του κυρτώματος, 
το στάδιο της εφηβείας που διέρχεται ο ασθενής, 
την υπολειπόμενη περίοδο αύξησης και άλλους 
μηχανικούς παράγοντες όπως η συστροφή, το οβε-
λιαίο επίπεδο παραμόρφωσης, η δυσκαμψία του 
κυρτώματος, το οικογενειακό ιστορικό, η συνολική 
ευκαμψία των αρθρώσεων, η εξισορρόπηση αλλά 
και άλλοι, νευρολογικοί παράγοντες. 

Υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις που να πιστο-
ποιούν την ανωτερότητα του ενός συστήματος και 
κηδεμόνων έναντι άλλων (Negrini S και συν 2010, 
Negrini S και συν 2010β, Negrini S και συν 2015, 
Negrini S και συν 2016. Άλλωστε, και οι πιο ιδε-
ώδης εμβιομηχανική λειτουργία κηδεμόνες τίθεται 
εν αμφιβόλω από τους ειδικούς (Rigo M και συν 
2006). Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μερικές από τις 
ενδείξεις που τίθενται μπορούν να επιβάλλονται από 
την καλύτερη τεκμηρίωση, όπως συνοψίζεται από 
την τελευταία ανασκόπηση με βάση δεδομένα που 
ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων Cochrane 
(Negrini S και συν 2010, Negrini S και συν 2015, 
Negrini S και συν 2016): στις 15ο – 30ο, η ελαστική 
κηδεμόνες είναι ανώτεροι ως προς τη φυσική εξέ-
λιξη (Coillard C και συν 2014, Dubousset J 1996). 
Τα κυρτώματα από 20ο - 30° απαιτούν άκαμπτους 
κηδεμόνες που εμφανίζουν ιδιότητες έναντι των 



8- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 1 - 2019

αντίστοιχων ελαστικών (Wong MS και συν 2008). 
Τα κυρτώματα από 20ο - 40° απαιτούν άκαμπτους 
κηδεμόνες ικανούς να αντιμετωπίσουν τη φυσική 
εξέλιξη (Nachemson LE 1995). Κατ’ εξαίρεση, σε 
κυρτώματα 45ο – 60ο σε ασθενείς που αρνούνται 
τη χειρουργική αντιμετώπιση υπάρχει άποψη ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι 
κηδεμόνων με διαφορετικές ενδείξεις, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί από πολλούς κλινικούς ιατρούς 
(Negrini S και συν 2018, Negrini S και συν 2008, 
Negrini S και συν 2013).

Διάρκεια εφαρμογής και 
απογαλακτισμός από τον κηδεμόνα

Ο ιδεώδης χρόνος εφαρμογής που θα πρέπει 
να φοριέται ένας κηδεμόνας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφωνιών, 
αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι όσο περισσότε-
ρες ώρες την ημέρα φοριέται ο κηδεμόνας τόσο 
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αποτραπεί η 
επιδείνωση ενός κυρτώματος (Karol LA και συν 
2016, Lou και συν 2015, Weinstein SL και Dolan 
LA 2015, Rowe DE και συν 1997). Ο Rowe σε μία 
μετα - ανάλυση πάνω στη μελέτη της επάρκειας 
της μη χειρουργικής αντιμετώπισης της σκολίω-
σης βρήκε ότι η συνταγή του πιο αποτελεσματι-
κού κηδεμόνα ήταν η εφαρμογή του επί 23 ώρες 
την ημέρα. Πολλές μελέτες, παρόλα αυτά, έχουν 
υποστεί κριτική από την έλλειψη αντικειμενικών 
μέσων μέτρησης της συμμόρφωσης των ασθενών 
(Negrini S και συν 2012,Rowe DE και συν 1997, 
Negrini S και συν 2010, Negrini S και συν 2016a, 
Negrini S και συν 2016b), αλλά άλλες μελέτες με 
τη βοήθεια θερμοευαίσθητων υποδοχέων έχουν 
επιβεβαιώσει ότι η καλύτερη συμμόρφωση, δηλα-
δή η αύξηση των όρων εφαρμογής του κηδεμό-
να αποδίδει βελτιωμένα αποτελέσματα θεραπείας 
(Karol LA και συν 2016, Lou και συν 2015). Στη 
μελέτη BrAIST ασθενείς, στους οποίους συστήθη-
κε εφαρμογή του κηδεμόνα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, εμφάνισαν μεγάλη συχνότητα επιτυ-
χημένης θεραπείας (Weinstein SL και συν 2013). 
Η εφαρμογή για περισσότερες από 18 ώρες την 
ημέρα ενός κηδεμόνα μπορεί ακόμη να επιτρέψει 
βελτιώσεις στα κυρτώματα που αντιμετωπίζονται 
(Negrini S και συν 2014). 

Συμμόρφωση ή προσήλωση (η πρώτη είναι 
ενεργητική και η δεύτερη παθητική) (Zaina F και 

συν 2016), αλλά επίσης και η ουσιαστική εφαρμο-
γή του κηδεμόνα (Negrini S και συν 2010) είναι 
συνακόλουθα ο αποφασιστικός παράγοντας για τη 
θεραπεία με κηδεμόνα. Το κύριο πρόβλημα στην 
αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι ότι η συμμόρ-
φωση στον κηδεμόνα δεν είναι πάντοτε εύκολο να 
επιτευχθεί και πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει 
μικρό βαθμού προσήλωση στη θεραπεία με εφαρ-
μογή κηδεμόνων (Nicholson GP και συν 2003). 
Αυτό μπορεί να εξαρτάται τόσο από το σχεδιασμό 
και την άνεση κατά την εφαρμογή, όσο και από τη 
συμμετοχή στην αντιμετώπιση του θεραπευτικού 
προβλήματος όλης της θεραπευτικής ομάδας (Tav-
ernaro M και συν 2012). Όταν η ομάδα είναι πραγ-
ματικά δεμένη και ο στόχος της θεραπείας μοιρά-
ζεται στα μέλη της ομάδας και στους ασθενείς, 
είναι πιθανό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμόρ-
φωσης (Donzelli S και συν 2012) με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα σε μερικές από τις μελέτες (Grivas 
TB 2003). Κατά τα τελευταία έτη μερικές συσκευές 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταγράφεται δι-
αρκώς η συμμόρφωση (Takamitsu και συν 2003, 
Lou E και συν 2012). Αυτά τα εργαλεία, ήδη χρησι-
μοποιούνται κανονικά σήμερα στην κλινική πράξη 
σε μερικά εξειδικευμένα κέντρα (Donzelli S και συν 
2012) και επιτρέπουν την ακριβή μέτρηση του χρό-
νου εφαρμογής του κηδεμόνα και μπορεί να βο-
ηθήσουν τους ασθενείς να βελτιώσουν το βαθμό 
συμμόρφωσής τους. Δεν είναι αρκετή η πληροφό-
ρηση του ασθενούς για την παρακολούθηση διαμέ-
σου της κανονικής καταγραφής της συμμόρφωσής 
του, ακόμη και αν κάποτε η επίδραση αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί με αυτό τον τρόπο (Aulisa AG και συν 
2014). Ο παρέχων τη φροντίδα ιατρός θα πρέπει 
να συμβουλεύει και να ενημερώνει πάνω στα απο-
τελέσματα της θεραπείας σε σχέση με τη συμμόρ-
φωση και σε σύνδεση με τον τρόπο, με τον οποίο 
αντιμετωπίζεται ο ασθενής (Karol LA και συν 2016, 
Aulisa AG και συν 2014). Ο κηδεμόνας θα πρέπει 
να εφαρμόζεται μέχρι την επίτευξη της σκελετι-
κής ωριμότητας. Με την επέλευση της σκελετικής 
ωριμότητας κρίνεται, με βάση την παρατήρηση της 
συνοστέωσης των επιφύσεων των λαγονίων κατά 
το στάδιο κατά Risser 4 ή 5, που κατά Sanders συ-
νιστά προχωρημένη σκελετική ωριμότητα (Sitoula 
P και συν 2015) και μέχρι τη σύγκλιση των δακτυ-
λιοειδών επιφύσεων των σπονδυλικών σωμάτων. 
Οι περισσότερες θεραπευτικές αγωγές που στηρί-
ζονται στην εφαρμογή κηδεμόνων, συνιστούν μία 
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περίοδο απογαλακτισμού μετά την ολοκλήρωση 
της ωριμότητας για περισσότερο από 6 έως 12 
μήνες και μπορεί να συμπληρωθεί ενδιάμεσα με 
τη νυχτερινή εφαρμογή διαλειπόντως του κηδεμό-
να. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι όσο πιο βαθιά και 
πιο μακρά είναι η περίοδος του απογαλακτισμού 
τόσο πιο μεγάλη είναι η επίδρασή του σε μεγάλου 
βαθμού σκολιωτικά κυρτώματα (Lusini S και συν 
2008, Negrini S και συν 2014).

Αντιμετώπιση της θεραπείας με 
κηδεμόνες

Οι πιο αποδεκτοί παράγοντες για την επιτυχία 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης της ιδιοπαθούς 
εφηβικής σκολίωσης με τη βοήθεια κηδεμόνα είναι 
η ποιότητά του και η επιλογή του τόσο οι ενδείξεις 
όσο και οι περιορισμοί. Ο τρίτος παράγοντας είναι 
το πνεύμα της ομαδικής προσέγγισης, όσον αφο-
ρά στην εργασία, παράγοντας, στον οποίον δόθηκε 
έμφαση στις κατευθυντήριες οδηγίες της SOSORT 
και που έχει δημοσιευθεί υπό τον τίτλο «Standards 
of management of idiopathic scoliosis with cor-
rective braces in Every day clinics and clinical re-
search» (Negrini S και συν 2008).

Εμπειρία/ επάρκεια, συμπεριφορές, συνταγή, 
κατασκευή, έλεγχος και παρακολούθηση. Το απο-
φασιστικής σημασίας στοιχείο αυτών των κατευ-
θυντήριων γραμμών πάνω άποψη της σκολίωσης 
είναι η επάρκεια και η συμμόρφωση. Ο τέταρτος 
παράγοντες για την επιτυχία της θεραπείας είναι 
η τυποποίηση ενός συστήματος ταξινόμησης των 
κυρτωμάτων. Η τρέχουσα χρήση σταθερά για τη 
χειρουργική αντιμετώπιση είναι η ταξινόμηση κατά 
Lenke (Lenke LG και συν 2001), η οποία εισήχθη 
προκειμένου να βελτιωθεί η ταξινόμηση κατά King 
(King HA 1988). Η ταξινόμηση κατά Lenke, απο-
τελεί ένα σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ακτινο-
γραφίες σε κάμψη με κριτήρια που φορούσε με-
γάλα κυρτώματα και δεν έχει επικυρωθεί η αξία 
του για την εφαρμογή της μη χειρουργικής αντιμε-
τώπισης. Η ποικιλία των θεωριών αντιμετώπισης 
με κηδεμόνες εξηγεί, γιατί κανένα απλό σύστημα 
ταξινόμησης δεν μπορεί να τυποποιήσει τη μη χει-
ρουργική αντιμετώπιση για όλους τους ασθενείς. 
Κάθε προσέγγιση στην αντιμετώπιση με κηδεμό-
νες προτείνει ένα εξειδικευμένο σύστημα ταξινό-
μησης που θα πρέπει να ακολουθείται προκειμέ-
νου να εγγυηθεί την ποιότητα τις αντιμετωπίσεις 

με τη βοήθεια του κηδεμόνα (de Mauroy JC και 
συν 2015, Grivas TB και συν 2010, Negrini S και 
συν 2011 και στο Internet στη διεύθυνση http://
www.srs.org/profesionals/online-education-and-
resources/srs-bracing-manual, Aulisa AG και συν 
2007, deMauroy JC και συν 2011). Η συναίνεση 
της SOSORT-SRS 2014, αποσαφήνισε το πώς θα 
πρέπει να περιγράφεται ο πληθυσμός, αναφορικά 
με τον τύπο του κυρτώματος, για την έρευνα της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας με κηδεμόνες 
και για τον προσδιορισμό των καλύτερων θεραπευ-
τικών αποτελεσμάτων (Negrini S και συν 2015).

Μετρήσεις των αποτελεσμάτων 
κατά την αντιμετώπιση της 
θεραπείας διά κηδεμόνων

Διάφορες παράμετροι μπορεί να θεωρηθεί ότι 
είναι δυνατόν να μετρήσουν το αποτέλεσμα της 
θεραπείας με κηδεμόνες (Negrini S και συν 2018, 
Negrini S και συν 2015). 

Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης: 
Αυτή μπορεί να μετρηθεί με τη γωνία κατά Cobb, 
το βαθμό στροφής των σπονδυλικών σωμάτων και 
την εξισορρόπηση στο οβελιαίο και μετωπιαίο επί-
πεδο. 

Η παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού: 
Αναζητείται το σημείο της διπλής παρυφής (Lenke 
και συν 2001), ο πλευρικός δείκτης (King HA 
1988) και μετρήσεις του πλευρικού ύβου (Grivas 
TB και συν 2002, Grivas TB και συν 2014, Mehta 
MH 1970). 

Η αισθητική και το σχήμα του κορμού μπορούν 
να αξιολογηθούν με ειδικά ανεπτυγμένα σκορ αι-
σθητικής όπως είναι ο δείκτης TRACE (Zaina F και 
συν 2009) ο δείκτης POTSI και ATSI (Kotwicki T 
2008) και με τη βοήθεια της μέτρησης του βαθ-
μού στροφής του κορμού και του πλευρικού ύβου 
(Bunnell WP 2005). Τα λαμβανόμενα αποτελέ-
σματα από την αντιμετώπιση της σκολίωσης με 
ορθωτικά μηχανήματα που συγκεντρώθηκαν από 
προοπτικού χαρακτήρα μελέτες, από σειρές περι-
πτώσεων, από αναδρομικού χαρακτήρα μελέτες 
και από μετα- αναλύσεις κατέδειξαν ότι η επίδρα-
ση ενός ορθωτικού μηχανήματος της σπονδυλικής 
στήλης πάνω στη φυσική εξέλιξη της ιδιοπαθούς 
εφηβικής σκολίωσης, όπως κυρίως αντανακλάται 
από το μέγεθος του κυρτώματος μετρούμενο κατά 
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Cobb (de Mauroy JC και συν 2011) ως ενός δεί-
κτη κλινικής, ακτινολογικής και κοσμητικής παρα-
μέτρου (Lusini M και συν 2013, Zaina F και συν 
2009). Στην πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη 
BrAIST, οι ασθενείς σταδίου Risser 0-2 με κυρτώ-
ματα εκκίνησης μεταξύ 20ο και 40ο, βρέθηκαν με 
συχνότητα θεραπευτικής επιτυχίας της τάξης του 
72% στην ομάδα της μη χειρουργικής θεραπείας 
έναντι ποσοστού 48% της ομάδας της χειρουργι-
κής αντιμετώπισης (Dolan LA και συν 2014). 

Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότη-
τα της αντιμετώπισης και να βελτιωθεί η επιτυγ-
χανόμενη διόρθωση συνιστάται διενέργεια ακτινο-
γραφιών εντός του κηδεμόνα (Negrini S και συν 
2018). Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν 
στη διόρθωση με τον κηδεμόνα είναι η γωνία κατά 
Cobb και η ισορροπία στο στεφανιαίο επίπεδο 
(Lang C και συν 2018). 

Προσφάτως, μία νέα τεχνολογική κατάκτηση 
κερδίζει το ενδιαφέρον και έχει ελεγχθεί αναφορι-
κά προς την αξιοπιστία της: πρόκειται για διενέρ-
γεια ελέγχου με τη βοήθεια υπερήχων που είναι 
μία μέθοδος ελεύθερη από πλευράς έκθεσης σε 
ακτινοβολία και αποτελεί όπως είναι φυσικό μία 
πολλά υποσχόμενη τεχνική, η οποία τελεί ακόμη 
υπό μελέτη ως προς την αξιοπιστία της και η οποία 
επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή της 
εξέλιξης των κυρτωμάτων, τον έλεγχο της δράσης 
των κηδεμόνων και τη θεραπευτική ανταπόκριση. 
Η «εντός του κηδεμόνα» διόρθωση με τη βοήθεια 
ορθωτικών μηχανημάτων της σπονδυλικής στήλης 
είναι κατά μέσο όρο της τάξης των 30ο έως 40% 
για τα μείζονα πλάγια κυρτώματα και 22% όσον 
αφορά στην στροφή των σπονδυλικών σωμάτων 
(Rigo M και συν 2002). Έχει αναφερθεί σημαντι-
κή ελάττωση της ανάγκες χειρουργικής αντιμετώ-
πισης με τον τρόπο αυτό (Weiss H-R και Goodall 
D 2008). Από την άλλη πλευρά, ένα ποσοστό της 
τάξης του 5 έως 23% των περιπτώσεων που υπο-
βλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να 
οφείλεται σε μία αποτελεσματική ορθωτική αντι-
μετώπιση ή/και αστοχία της θεραπείας λόγω πλημ-
μελούς συμμόρφωσης (Weinstein SL και Dolan LA 
2012). Η θεραπευτική αντιμετώπιση με τη βοήθεια 
ορθωτικών μηχανημάτων για περισσότερο από 1 
έτος είναι ικανή να βελτιώσει το σχήμα του κορμού 
όσον αφορά στην ανταπόκριση του, στη δεξιά και 
αριστερή συμμετρία των μασχαλών χωρίς επηρεα-

σμό της γωνίας Cobb (Rigo M 2011, Maruyama T 
και συν 2011). Η διόρθωση εντός του κηδεμόνας 
έχει αναφερθεί από τους Grivas και Zaina (Zaina 
F και συν 2014, Grivas TB και Kaspiris A 2010). 
Το σύστημα Rigo Cheneau παρέχει 48% ως προς 
αυτό (Rigo M και συν 2002), το ελαφρύ σκολιωτι-
κό κατά Cheneau 51% (Weiss H-R και συν 2006) 
το DDB (dynamic derotation brace) 49,5% (Grivas 
TB και συν 2010), ο PASB (Progressive Action 
Short Brace) 50% Weiss H-R και συν 2006), ο Lyon 
38,7% (deMauroy JC και συν 2011), ο TriaC 22% 
(Lusini M και συν 2013, Grivas TB και συν 2003) ο 
ART (Asymmetric Rigid Torsion) 64% ((deMauroy 
C και συν 2015), ο Sforzesco 22% (Emans JB και 
συν 1986) (για κυρτώματα άνω των 45 μοιρών) 
(Lusini M και συν 2014, Negrini S και συν 2011) ο 
κηδεμόνας Osaka Medical College (OMC) 46,8% 
(Kuroki H και συν 2015) και ο κηδεμόνας Boston 
50% (Emans JB και συν 1986). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα δεδομένα 
δεν είναι απευθείας συγκρίσιμα, τούτου οφειλό-
μενου στις μεγάλες διαφορές τους πληθυσμού 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε μη χειρουργική 
θεραπεία με βάση τη μέθοδο μέτρησης Cobb, την 
οστική ηλικία και τη δυσκαμψία του κυρτώματος. 
H «εντός του κηδεμόνα διόρθωση» είναι χρήσιμη 
όχι μόνο για την διάκριση ενός άμεσα αποτελε-
σματικού και ενός αναποτελεσματικού κηδεμόνα, 
αλλά επίσης για την καλύτερη κατανόηση της εμ-
βιομηχανικής του κηδεμόνα και την πρόβλεψη των 
αποτελεσμάτων. Έχει προταθεί ότι η μέση διόρθω-
ση εντός του κηδεμόνα είναι της τάξης του 30% 
και παρέχει την ελπίδα επίτευξης διόρθωσης του 
κυρτώματος το τέλος της θεραπείας (Applegreen 
G και Willner S 1990) ενώ μία διόρθωση κάτω από 
20% δεν υποστηρίζει τη σύσταση συνέχισης της 
θεραπείας (Castro FP 2003). Επιπλέον, η άμεση 
διόρθωση εντός του κηδεμόνα κατέδειξε προκει-
μένου να προβλεφθούν μακρόπνοα αποτελέσματα 
της θεραπείας (Clin J και συν 2010) σε ασθενείς με 
μέση διόρθωση εντός του κηδεμόνα και ασθενείς 
με μικρή συχνότητα επίτευξης διόρθωσης εντός 
του κηδεμόνα, χαμηλή βαθμολόγηση κατά Risser 
και μικρή ηλικία θα μπορούσαν να περιέχουν με-
γάλο κίνδυνο αστοχίας της θεραπείας με κηδεμόνα 
(Xu L και συν 2017).
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Κηδεμόνες και Ποιότητα Ζωής
Η επίδραση της εφαρμογής του κηδεμόνα πάνω 

στην ποιότητα της ζωής (QoL) ασθενών με ιδιο-
παθή σκολίωση έχει σημασία όσον αφορά στην 
ψυχολογική κατάσταση των εφήβων. Περαιτέρω, 
η καλύτερη ποιότητα ζωής σχετίζεται με καλύτερη 
προσήλωση στη συνταγή της εφαρμογής του κηδε-
μόνα (Donzelli S και συν 2012, Donzelli S και συν 
2015). Υπάρχει μία αναφορά που ισχυρίζεται ότι το 
ύψος του κηδεμόνα μπορεί να επηρεάζει την ποι-
ότητα ζωής (deMauroy JC και συν 2015) αλλά δεν 
έχει επιβεβαιωθεί (Aulisa AG και συν 2013). Σε μία 
μακρά μελέτη 32 ετών παρακολούθησης ασθενών, 
στους οποίους δεν συνεστήθη κηδεμόνας, υπήρχε 
η αίσθηση ότι ο κορμός τους ήταν λιγότερο δια-
ταραγμένος από ότι ήταν σε ασθενείς που εφαρ-
μόστηκαν κηδεμόνες, παρά τις παρόμοιες γωνίες 
κατά Cobb και τη στροφή του κορμού (Danielsson 
AJ και συν 2012). Τα εξειδικευμένα ως προς τη 
νόσο μέτρα για την ποιότητα της ζωής, με βάση το 
ερωτηματολόγιο για την επίδραση των Κηδεμόνων 
σε αυτή (BrQ) (Vasiliadis E και συν 2006) αλλά 
και το SRS (Scoliosis Research Society 22) (SRS 
22), το οποίο σχεδιάστηκε για την παρακολούθηση 
της χειρουργικής θεραπείας, μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθούν και για τη μη χειρουργική θεραπεία 
(Asher M και συν 2003). Το Bad Soberheim Stress 
Questionnaire - (BSSQ) (Botens - Helmus C και 
συν 2006) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον σκο-
πό αυτό. Νέα πολλά υποσχόμενα εργαλεία, βασι-
ζόμενα στην κατά Rasch ανάλυση, έχουν προσφά-
τως προταθεί όπως το SRS- 7 και το ISYQOL (Jain 
M και συν 2015, Jain M και συν 2016, Carroni A 
και συν 2014,Carroni A και συν 2017, Labelle H 
και συν 2011). 

Νέα μέτωπα της έρευνας
Με την εισαγωγή των τεχνολογιών της τρισ-

διάστατης ανασύνθεσης εικόνας δύο επιπέδων 
(Labelle H και συν 2011) και των προωθημένων 
εξατομικευμένων μοντέλων ως προς τον ασθε-
νή με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEM), 
προσωποποιημένων ως προς την ανατομική του 
ασθενούς (Clin J και συν 2007) κατέστη δυνα-
τή η εμβιομηχανική ανάλυση της αποτελεσματι-
κότητας των κηδεμόνων στο χώρο, δηλαδή στις 
τρεις διαστάσεις (Clin J και συν 2011, (Clin J και 
συν 2010a, Clin J και συν 2010b). Οι τεχνικοί κα-

τασκευής ορθωτικών μηχανημάτων μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε ένα κηδεμόνα προσομοίωσης 
προς διόρθωση κάθε σχεδιασμού κατά τη διάρκεια 
της κατασκευαστικής διαδικασίας καθώς και προς 
υπολογισμό σε τρεις διαστάσεις των δεικτών της 
διόρθωσης και των ασκούμενων πιέσεων στη ράχη 
του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο, καθώς και 
των καταπονήσεων που ασκούνται επί των αυξητι-
κών δίσκων (Desbiens-Blais F και συν 2012). Αυτά 
τα δυναμικά καθιστούν δυνατή την επαναληπτική 
παρακολούθηση της εμβιομηχανικής, της βελτίω-
σης και εξιδανίκευσης ενός δεδομένου κηδεμόνα 
προ της κατασκευής του (Cobetto N και συν 2016). 
Πρόσφατες μελέτες, περιλαμβανομένων τυχαιο-
ποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών σε 120 ασθενείς 
κατέδειξαν ότι οι κηδεμόνες θα μπορούσαν να εί-
ναι κατά 25% πιο αποτελεσματικοί με κατά 20 έως 
25% περιοχές ανοιγμάτων και κατά 50% λιγότερο 
κατασκευαστικό υλικό (Desbiens-Blais F και συν 
2012, Cobetto N και συν 2014, Zheng R και συν 
2016, Cobetto N και συν 2017). Αυτές οι πρόοδοι 
έχουν επιβεβαιωθεί και προβάλλουν νέες προοπτι-
κές ως προς την κατάλληλη χρησιμοποίηση εκλο-
γικευμένων κηδεμόνων για την αντιμετώπιση της 
ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης. Οι απεικονιστικές 
τεχνικές με τη βοήθεια υπερήχων, μία μέθοδος μη 
χειρουργική σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανά-
γκη έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία, έχει κα-
ταδειχθεί ότι είναι επιτυχημένη όσον αφορά στην 
κατά Cobb μέτρηση γωνιών, τη μέτρηση της στρο-
φής των σπονδύλων και της ευκαμψίας της σπον-
δυλικής στήλης (Zheng R και συν 2016, Wang Q 
και συν 2015, Young M και συν 2015, Chen W και 
συν 2016). Αυτή η απεικονιστική μέθοδος εφαρ-
μόστηκε για την ενημέρωση του σχεδιασμού των 
κηδεμόνων. Οι Li και συν (Li M και συν 2012, Li M 
και συν 2010) χρησιμοποίησαν υπερήχους για τον 
προσδιορισμό της ιδεώδους εντόπισης των πιέσε-
ων κατά τη διάρκεια της κλινικής εφαρμογής των 
κηδεμόνων. Οι Lou και συν εφάρμοσαν υπερήχους 
κατά το σχεδιασμό κηδεμόνων σε κλινικό επίπεδο 
για τον προσδιορισμό του σημείου άσκησης πιέ-
σεων και της εφαρμογής δυνάμεων. Μία κλινική 
μελέτη σε 17 υποκείμενα ελέγχου συνέκρινε 17 
υποκείμενα σε παρεμβάσεις που καθοδηγούνταν 
με τη βοήθεια υπερήχων. Τα ενδιάμεσα οφέλη πα-
ρακολουθήθηκαν με απεικονιστική υποβοήθηση 
του σχεδιασμού περιλαμβανομένων: της καλύτε-
ρης διόρθωσης « εντός του κηδεμόνα «, την ελάτ-



12- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 32, Τεύχος 1 - 2019

τωση του κόστους, την ελάττωση της έκθεσης στην 
ακτινοβολία και την συμβολή του ασθενούς στην 
ταχύτερη υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού κηδε-
μόνα (Lou IEH και συν 2014). Χωρίς τη δυνατό-
τητα ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο, σε 
δοκιμές και λάθη στο σχεδιασμό των κηδεμόνων 
μπορεί να προκληθεί τέτοια προσαρμογή που να 
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των απαιτούμε-
νων ακτινολογικών εξετάσεων και καθυστέρηση 
της αποτελεσματικής θεραπείας. Τελικά, παραμένει 
προς διερεύνηση, από εμβιομηχανική άποψη αλλά 
και από κλινική άποψη των βιολογικών χαρακτη-
ριστικών της παραμορφωμένης σπονδυλικής στή-
λης - ιδιαίτερα του μεσοσπονδύλιου δίσκου- που 
θα μπορούσαν να επιδράσουν αποφασιστικά στα 
αποτελέσματα της θεραπευτικής αντιμετώπισης με 
κηδεμόνες.

Συμπέρασμα
Σήμερα η εφαρμογή κηδεμόνων συνιστά μία 

τεκμηριωμένη (Negrini S και συν 2018), μη χει-
ρουργική αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς εφηβικής 
σκολίωσης (Dolan LA και συν 2014, Nachemson 
A και Peterson AL 1995, Negrini S και συν 2015a, 
Negrini S και συν 2015b, Negrini S και συν 2010). 
Σύμφωνα με την πραγματική τεκμηρίωση, υπάρ-
χουν δύο τυχαιοποιημένες μελέτες που ευνοούν 
την εφαρμογή κηδεμόνα (επιπέδου Α) έναντι της μη 
εφαρμογής θεραπείας. Σε διεθνές επίπεδο υπάρ-

χει έλλειψη συναίνεσης όσον αφορά στον τύπο 
του ορθωτικού μηχανήματος που μπορεί να υπο-
στηρίξει τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Στην 
πραγματικότητα, δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση 
ως προς την ανωτερότητα του ενός κηδεμόνα ένα-
ντι άλλων (επίπεδο Ι), ακόμη και αν είναι δυνατή 
η ταξινόμηση και βαθμολόγηση όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα του υπό εξέταση κηδεμόνα 
από τους ελαστικούς μέχρι τους άκαμπτους και 
τους πολύ άκαμπτους (επίπεδο Β). Οπωσδήποτε, 
υπάρχει συναίνεση όσον αφορά στην αντιμετώπι-
ση του ασθενούς (Negrini S και συν 2018): Η ανά-
γκη αντιμετώπιση σε πνεύμα ομάδας (Negrini S και 
συν 2009) με ιδιαίτερη έμφαση στην συμμόρφωση 
στην θεραπευτική αντιμετώπιση που συστάθηκε, 
όσον αφορά στο χρόνο εφαρμογής του κηδεμόνα, 
στην επάρκεια του ορθωτικού μηχανήματος, στην 
παρακολούθηση των διορθώσεων εντός του κηδε-
μόνα και στην αποδεκτή ποιότητα ζωής, τόσο από 
την οικογένεια όσο και από και τον ασθενή (επί-
πεδο C). Οι ενδείξεις των διαφόρων μορφών θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης έχουν καθοριστεί πολύ 
καλά με τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες 
(Negrini S και συν 2009). Μετά πολλά έτη ανε-
παρκούς τεκμηρίωσης (Negrini S και συν 2008), ο 
αριθμός των μελετών που υποστηρίζουν τη θερα-
πεία με εφαρμογή κηδεμόνων αλλά και των νέων 
τεχνολογιών που αναπτύσσονται είναι προς όφε-
λος των εφήβων ασθενών με ιδιοπαθή σκολίωση.
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