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Περίληψη 
Η σπονδυλική στήλη εξυπηρετεί σημαντικά την υποστήριξη και την 
κίνηση του σώματος, καθώς επίσης, συμβάλλει στην προστασία 
του νωτιαίου μυελού και των νεύρων. Παραμορφώσεις όπως 
είναι η κύφωση, μπορούν να επηρεάσουν το κέντρο βάρους του 
σώματος, τη γραμμή βαρύτητας και τη βάση στήριξης, προκαλώντας 
απόκλιση από την ανατομική θέση της σπονδυλικής στήλης και 
κατ’ βεπέκταση επιφέροντας άμεσα αρνητικές επιπτώσεις σε όλο 
το σώμα. Σημαντική όμως είναι η επίδραση της κύφωσης στην 
καρδιοαναπνευστική ικανότητα με αποτέλεσμα την μειωμένη 
καθημερινή φυσική λειτουργία, την μειωμένη ποιότητα ζωής και 
την αυξημένη θνησιμότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης 
είναι να εξετάσει το μέγεθος της επίδρασης της κύφωσης στην 
αναπνευστική λειτουργία αλλά και την σημασία που έχει η άσκηση 
στην βελτίωση της σπονδυλικής στήλης.
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Abstract
The spine significantly serves the support and movement of the 
body, as well as contributes to the protection of the spinal cord 
and nerves. Deformities such as kyphosis can affect the center 
of gravity of the body, the line of gravity and the support base, 
causing a deviation from the anatomical position of the spine 
and consequently directly affecting the whole body. However, the 
effect of kyphosis on cardiorespiratory capacity is significant, 
resulting in reduced daily physical function, reduced quality of 
life and increased mortality. The purpose of this study is to ex-
amine the magnitude of the effect of kyphosis on respiratory 
function and the importance of exercise in improving the spine. 
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Εισαγωγή 
Ως σπονδυλική στήλη ορίζουμε το σύνολο των 

συντεταγμένων σπονδύλων, που η κατασκευή τους 
είναι τέτοια, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με απο-
τελεσματικό τρόπο οι λειτουργίες της, που κατά 
κύριο λόγο είναι, η υποστήριξη του σώματος στην 
όρθια στάση, η κίνηση του σώματος και η προστα-
σία του νωτιαίου μυελού και των νευρών. 

Όπως γνωρίζουμε, η σπονδυλική στήλη δεν εί-
ναι ευθεία αλλά παρουσιάζει ορισμένα φυσιολογι-
κά κυρτώματα τα οποία εξυπηρετούν με τον καλύ-
τερο τρόπο τις παραπάνω λειτουργίες. Αυτά είναι 
το αυχενικό κύρτωμα, το θωρακικό κύρτωμα, το 
οσφυϊκό κύρτωμα, η κλίση της πυέλου και τα πλά-
για κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης (Μπαλτό-
πουλος, 2003). 

Έτσι, όταν για οποιοδήποτε λόγο επηρεαστεί το 
κέντρο βάρους του σώματος, η γραμμή βαρύτητας 
και η βάση στήριξης, προκαλείται απόκλιση από 
την ανατομική της θέση κάτι που επιφέρει άμεσα 
αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το σώμα, δημιουρ-
γώντας κατ’ επέκταση δυσμορφίες του πρόσθιου 
ή οπίσθιου και του οβελιαίου επιπέδου (κύφωση, 
λόρδωση, σκολίωση). 

Τέτοιες δυσμορφίες είναι, είτε λειτουργικές οι 
οποίες προκαλούνται από την κακή στάση του σώ-
ματος ή την υπερανάπτυξη συγκεκριμένων μυϊκών 
ομάδων, είτε δομικές και οφείλονται σε παραμορ-
φώσεις του σκελετικού συστήματος. Από αυτές τις 
κατηγορίες μόνο οι λειτουργικές δυσμορφίες μπο-
ρούν να διορθωθούν μέσω της άσκησης. 

Μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες παρα-
μορφώσεις της σπονδυλικής στήλης είναι η κύφω-
ση, δηλαδή η οβελιαία κυρτότητα της θωρακικής 
σπονδυλικής στήλης (Kado et al., 2007) την οποία 
μπορούμε να διακρίνουμε σε λειτουργική και τύπου 
Scheuermann, γνωστή και ως νεανική κύφωση, 
μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναπτυξι-
ακή δυσμορφία των σπονδύλων, πιο συγκεκριμέ-
να οι σπόνδυλοι αποκτούν ένα σφηνοειδές σχήμα 
(Palazzo et al., 2014). Σύμφωνα με τις μελέτες που 
έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά, η σημαντική τους 
διαφορά είναι πως η λειτουργική κύφωση οφείλε-
ται στην κακή στάση του σώματος ενώ, η κύφωση 
τύπου Scheuermann ή αλλιώς εφηβική κύφωση 
οφείλεται σε γονιδιακούς παράγοντες προκαλώ-

ντας μια σφηνοειδή παραμόρφωση και απώλεια 
του ύψους των σπονδυλικών σωμάτων (Lewis & 
Valentine, 2010). 

Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να προκαλούν 
αυξημένη κύφωση είναι οι ψυχοκοινωνικοί όπως 
είναι η απογοήτευση, η κατάθλιψη, η ανασφάλεια 
και το άγχος (Lewis & Valentine, 2010; Feldenkrais, 
1949). Η αύξηση της γωνίας της θωρακικής κύφω-
σης συσχετίζεται σημαντικά με την καθημερινότητα 
και την ποιότητα της ζωής των πασχόντων προ-
καλώντας μειωμένη φυσική λειτουργία (Borstad, 
2006), την εξασθένιση της αναπνευστικής λειτουρ-
γίας (Briggs et al.,2007; Feldenkrais, 1949), αύ-
ξηση του αυχενικού άλγους (Murray et al., 1993; 
Ryan & Fried, 1997), πονοκεφάλους (Di Bari et al., 
2004) και τις ενοχλήσεις στον ώμο (Calliet, 1991; 
Horter, 1978). 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη μέτρηση της 
γωνίας της θωρακικής κύφωσης είναι η μέθοδος 
Cobb που υπολογίζεται μέσω μιας ακτινογραφίας 
σε πλαϊνή στάση (>45ο), η οποία πραγματοποιείται 
από τον Θ4 έως τον Θ12 σπόνδυλο. Ως κυφωτική 
γωνία ορίζεται η γωνία που σχηματίζεται από την 
τομή των κάθετων γραμμών που ξεκινούν από την 
άνω επιφάνεια του σώματος του σπονδύλου Θ4 
και την κάτω επιφάνεια του σώματος του σπονδύ-
λου Θ12 αντίστοιχα (Katzman et al., 2017). 

Καθώς αυξάνεται η γωνία κύφωσης, παρα-
τηρούνται περαιτέρω αλλοιώσεις στην κανονική 
ευθυγράμμιση του ισχαιμικού επιπέδου, κάτι που 
μπορεί να προκαλέσει πόνο και κίνδυνο δυσλει-
τουργίας στον ώμο, την πυελική ζώνη, στον αυχε-
νικό, θωρακικό και οσφυϊκό ιστό της σπονδυλικής 
στήλης. Η πρόσθια στάση του κεφαλιού, η σύσπα-
ση της ωμοπλάτης και η μειωμένη οσφυϊκή λόρ-
δωση (Balzini et al., 2003) επηρεάζουν σημαντικά 
την κανονική μηχανική της άρθρωσης του ώμου 
και του ισχίου καθώς επίσης και τα μοτίβα κίνησης 
(Katzman et al., 2010). 

Σημαντικές είναι οι παραπομπές που γίνονται 
σχετικά, εστιασμένες κυρίως στα ηλικιωμένα άτομα, 
όπου παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό η αυξη-
μένη γωνία κύφωσης ή αλλιώς υπερκύφωση και 
εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάζει το 20% έως 40% 
των ηλικιωμένων ατόμων καθώς σχετίζεται σημα-
ντικά με την ηλικία (Kado et al., 2004; Takahashi et 
al., 2005). Αναφορικά, μετά την ηλικία των 40 ετών 
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παρατηρείται πως η γωνία κύφωσης αρχίζει να αυ-
ξάνεται πιο γρήγορα στις γυναίκες από ότι στους 
άνδρες (Fon et al., 1980; Ensrud et al., 1997). 

Η αιτιολογία της υπερκυφωτικής στάσης είναι 
πολύπλοκη, αφού είναι πολλοί οι παράγοντες που 
μπορούν να συμβάλουν στις εκφυλιστικές αλλαγές 
της σπονδυλικής στήλης σε σχέση με την ηλικία. Κά-
ποιοι από αυτούς είναι, η κακή στάση του σώματος, 
η μειωμένη κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, 
η αφυδάτωση των μεσοσπονδύλιων δίσκων και 
η μειωμένη δύναμη των εκτεινόντων μυών. Έχο-
ντας αντίκτυπο σημαντικά, στην εκτέλεση απλών 
καθημερινών δραστηριοτήτων καθώς μετατοπίζε-
ται το κέντρο μάζας του κορμού των πασχόντων, 
περιορίζοντας έτσι τη στάση ελέγχου του σώμα-
τος τους (De Groot et al., 2013) και κατ’ επέκταση 
μειώνοντας την ποιότητα ζωής τους (Sangtarash 
et al., 2015), κάτι που οφείλεται στο ότι τα άτομα 
αυτά παρουσιάζουν βραδύτερο βάδισμα, μειωμέ-
νη ισορροπία (Katzman et al., 2010) αποτέλεσμα 
αυτών είναι ο αυξημένος κίνδυνος των πτώσεων 
(Sinaki et al., 2005; Kado et al., 2005; Van der 
Jagt et al., 2015) και των καταγμάτων (Huang et 
al., 2006; Kado, 2014) που μετέπειτα έχουν επι-
πτώσεις στην ψυχική τους υγεία, στις οικογενεια-
κές τους σχέσεις, στις οικονομικές τους συνθήκες 
και γενικότερα στην ζωή τους (Takahashi et al., 
2005; Katzman et al., 2010). 

Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών 
Τα προβλήματα που επισημαίνονται εξαιτίας 

της κύφωσης είναι πολλά, όπως οι διαταραχές 
στη σωματική ανάπτυξη, όταν αναφέρονται στα 
παιδιά, οι διάφορες δυσμορφίες στη σπονδυλική 
στήλη, η οσφυαλγία, τα νευρολογικά προβλήματα 
που προκύπτουν και τα συμπτώματα που μπορεί να 
περιλαμβάνουν, καθώς και αδυναμία ή παράλυση 
των ποδιών, λόγω της πίεσης στα νωτιαία νεύρα 
(Αβραμίδης Γ, 2015). 

Όμως, ένας σημαντικός παράγοντας που σχετί-
ζεται με την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ζωής 
των πασχόντων με κύφωση είναι η καρδιοανα-
πνευστική ικανότητα και λειτουργία αυτών των 
ατόμων. 

Επίδραση της Κύφωσης στην 
Καρδιοπνευμονική Ικανότητα 

 Όταν αναφερόμαστε στην αναπνευστική ικανό-

τητα αναφερόμαστε και στους μύες της αναπνο-
ής που σχετίζονται με την εισπνοή και την εκπνοή. 
Η ομάδα των εισπνευστικών μυών χωρίζεται στο 
διάφραγμα και τους έξω μεσοπλεύριους μυς, με 
το διάφραγμα να είναι ο κύριος εισπνευστικός 
μυς καθώς συμβάλει σημαντικά στο 65-75% της 
φυσιολογικής αναπνοής σε ηρεμία. Η ομάδα των 
εκπνευστικών μυών περιλαμβάνει τους έσω με-
σοπλεύριους, τους υποπλεύριους, και τους κοιλι-
ακούς μύες, με την εκπνοή να γίνεται παθητικά. 
Όπως μπορούμε να καταλάβουμε δεν είναι εφικτό 
να πραγματοποιηθούν φυσιολογικοί όγκοι των 
πνευμόνων όταν παρουσιάζεται μυϊκή αδυναμία, 
σε καταστάσεις όπως στην κύφωση που η δύναμη 
των αναπνευστικών μυών διατηρείται έως ότου η 
πάθηση φτάσει σε προχωρημένο στάδιο (Lisboa et 
al., 1985; Αβραμίδης Γ, 2015). 

Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε, πως δεν είναι λί-
γες οι μελέτες που τονίζουν ότι η κύφωση συνδέε-
ται με την αναπνευστική δυσλειτουργία, την μειω-
μένη καθημερινή φυσική λειτουργία, την μειωμένη 
ποιότητα ζωής και την αυξημένη θνησιμότητα. Με 
τις παραπάνω αναφορές να υποδεικνύουν ότι, η 
κύφωση μπορεί να αποτελέσει έναν από τους δεί-
κτες γήρανσης και αδυναμίας των ηλικιωμένων 
ατόμων (Nishiwaki et al., 2007). Καθώς επίσης μας 
παρουσιάζουν την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κύφω-
σης και μη φυσιολογικής πνευμονικής ικανότητας. 
Παράγοντες, όπως η στρέβλωση του κλωβού των 
νευρώσεων, που συνδέεται με το παραμορφωμέ-
νο σπόνδυλο, μπορεί επιπροσθέτως να συμβάλει 
στην αλλαγή της μηχανικής αερισμού και τη μειω-
μένη χωρητικότητα. (Cooper et al., 1984; Kearon 
et al., 1993). Έτσι, μπορούμε να δούμε την ισχυρή 
συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της μη φυσιολο-
γικής πνευμονικής λειτουργίας και της ανάλογης 
σοβαρότητας των παραμορφωμένων σπονδύλων, 
καθώς επίσης, πως η προοδευτική και χρόνια μυ-
ϊκή αδυναμία μπορεί να συμβάλλει στην έλλειψη 
καρδιοαναπνευστικών και μυοσκελετικών συνθη-
κών (Ghanbarzadeh & Mehdipour, 2009). Μην 
ξεχνάμε πως θανατηφόρες καρδιοαναπνευστι-
κές ανωμαλίες είναι γνωστόν ότι αναπτύσσονται 
στους ασθενείς που απαιτείται χειρουργική επέμ-
βαση για τη διόρθωση των διαφόρων παραμορ-
φώσεων της σπονδυλικής στήλης τους (Lenke et 
al., 2002; Libby et al., 1982). Επιπλέον, μικρότερης 
αλλά διόλου ευκαταφρόνητης σημασίας, είναι η 
παρουσία αναπνευστικών προβλημάτων ακόμη και 
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σε έφηβους που παρουσιάζουν καμπυλότητα στην 
σπονδυλική στήλη >45ο. 

Μια σοβαρή παραμόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης που εκτός την προσθιοπλευρική γωνίωση 

(κύφωση) περιλαμβάνει και την πλευρική μετα-
τόπιση (σκολίωση), κοινώς κυφοσκολίωση (Conti 
et al., 1997) φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερη 
σοβαρότητα επειδή πολλές είναι οι μελέτες που 
ασχολήθηκαν με το να εξετάσουν τη σχέση της 
πνευμονικής λειτουργία στη γωνία της σκολίωσης, 
διαπιστώνοντας πως η πνευμονική βλάβη αυξά-
νεται με τη γωνία σκολίωσης (Kafer, 1975; Bjure 
et al., 1970), έτσι οι ασθενείς με γωνία Cobb του-
λάχιστον 100° μπορούν πιο συχνά να εμφανίσουν 
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ οι ασθενείς 
με γωνία Cobb 70° κινδυνεύουν να προχωρήσουν 
στις 100°, και κατ’ επέκταση σε κίνδυνο ανάπτυ-
ξης σοβαρών καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών 
(Bergofsky, 1979). Επιπλέον, παράγοντες που 
επηρεάζουν σημαντικά την πνευμονική λειτουρ-
γία στην κυφοσκολίωση είναι η ηλικία εμφάνισης 
της πάθησης, η διάρκεια της παραμόρφωσης αλλά 
και οι αναπνευστικές διαταραχές που παρουσιάζο-
νται (Kearon et al., 1993; Caro & DuBois, 1961). 
Η κυφοσκολίωση φαίνεται να εμφανίζεται πιο 
συχνά στο γυναικείο πληθυσμό (Balakrishnan & 
Bhumika, 2007). 

Συγκεκριμένα, στην κύφωση αναφέρεται πως 
από τα πρώτα στάδια εμφάνισης της, φαίνεται 
πως υπάρχει ένας περιορισμός του εφεδρικού αε-
ρισμού, που μπορεί να εκδηλωθεί ως δύσπνοια 
και περιορισμό της ικανότητας πραγματοποίησης 
ασκήσεων. Με την εξέλιξη αυτής της κατάστασης 
μπορεί να συμβεί επιπλέον αύξηση των τιμών του 
CO2 αλλά και υποξαιμία. Παράλληλα, άλλου εί-
δους λειτουργικών διαταραχών που παρουσιάζο-
νται είναι ο ασθενής βήχας και ο περιορισμός της 
ικανότητας προστασίας των αναπνευστικών οδών 
από την εισρόφηση. Συχνή είναι και η βαθμιαία 
έναρξη της αναπνευστικής ανεπάρκειας η οποία 
τείνει να είναι και μη αναστρέψιμη (Stoelting et 
al., 1988; Αβραμίδης Γ, 2015) 

Η Φυσική Κατάσταση και η Υγεία της 
Σπονδυλικής Στήλης 

Για να βελτιωθεί όσον το δυνατό περισσότερο 
η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων με τέτοιου 

είδους παραμορφώσεις στην σπονδυλική στήλη, 
πολλές μελέτες στοχεύουν στην άσκηση, με τις 
συστάσεις των ειδικών να περιλαμβάνουν τη δια-
τήρηση της οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής 
στήλης και της μυϊκής δύναμης (Eagan & Sedlock, 
2001). Γιατί μην ξεχνάμε, πως μια λάθος στάση 
σώματος δεν επιφέρει μόνο αρνητικά αποτελέ-
σματα στην εξωτερική εμφάνιση των ατόμων αλλά 
και συνδέεται αρνητικά με την αποτελεσματικότη-
τα των μυών, εκθέτοντας τα άτομα αυτά σε μυ-
οσκελετικές δυσπλασίες και νευρικές διαταραχές 
(Novak & Mackinnon, 1997; Arshadi et al., 2010; 
Cheshomi et al., 2011). Επίσης, η υπερβολική χρή-
ση μιας συγκεκριμένης μυϊκής ομάδας σε περιορι-
σμένο εύρος κίνησης μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή 
ανισορροπία και ανεπιθύμητες μεταβολές της στά-
σης (Dastmanesh et al., 2013). 

Σημαντική είναι η αναφορά των Eagan και 
Sedlock, πως το αυξημένο επίπεδο σωματικού λί-
πους πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, μπορεί να 
έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην σπονδυλική στήλη 
ή ακόμη να γίνει το αποτέλεσμα ενός αδρανούς 
τρόπου ζωής που μπορεί να έχει ως επακόλουθο 
την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Έχει 
άλλωστε αποδειχθεί πως η μυϊκή δύναμη μειώνε-
ται με το πέρας της ηλικίας και τα άτομα που είχαν 
έναν ενεργό τρόπο ζωής, εντάσσοντας σε αυτόν τη 
φυσική δραστηριότητα, εμφανίζουν σημαντικά πο-
σοστά μυϊκής δύναμης (Eagan & Sedlock, 2001). 

Αρχικά για την βελτίωση της κύφωσης, εδώ 
και πολλές δεκαετίες, γίνεται η χρήση ενός τρισ-
διάστατου προγράμματος άσκησης, η μέθοδος θε-
ραπείας Schroth, που αναπτύχθηκε στη Γερμανία 
τη δεκαετία του 1920, από την Katharina Schroth 
(Lehnert-Schroth, 1992). Το πρόγραμμα αυτό 
βασίζεται σε αισθητικοκινητικές και κιναισθητικές 
αρχές και περιλαμβάνει διορθωτικές θεραπευτικές 
ασκήσεις, ειδικές τεχνικές αναπνοής με στόχο την 
αναδημιουργία του νευρομυϊκού συστήματος. Το 
πρόγραμμα θεραπείας προσαρμόζεται ανάλογα 
με το πρόβλημα κάθε ασθενή και περιλαμβάνει τη 
διόρθωση της κυφωτικής στάσης και μείωσης του 
κυφωτικού εξογκώματος με τη βοήθεια μιας ιδι-
οδεκτικής και εξωδεκτικής διέγερσης (Bezalel et 
al., 2019). Σημαντικές είναι οι αναφορές, για την 
σημασία του συγκεκριμένου θεραπευτικού προ-
γράμματος, καθώς φαίνεται πως υπάρχει βελτίωση 
της παραμόρφωσης στην σπονδυλική στήλη. Επί-
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σης, παρατηρείται μείωση του πόνου και βελτίωση 
της κινητικότητας στο θωρακικό τμήμα (Petkova, 
2019). 

Άσκηση στο Νερό και η βελτίωση της 
Υγείας της σπονδυλικής στήλη 

 Η σημασία της άσκησης στο νερό δεν μπορεί 
να υποτιμηθεί στη διαχείριση της κύφωσης καθώς 
μπορεί να βελτιώσει την αντοχή σε όλο το σώμα, 
για τον λόγο ότι περιλαμβάνει ασκήσεις τόσο για 
τα άνω όσο και για τα κάτω άκρα, μέσω ενός ευ-
ρέος φάσματος κίνησης, μειώνοντας παράλληλα 
το άγχος πρόκλησης τραυματισμού. Η προστα-
τευτική φύση της άσκησης στο νερό είναι που την 
καθιστά ιδιαίτερα διαδεδομένη στους ηλικιωμέ-
νους (Sedlock & Eagan, 2001). Έτσι, αρκετές με-
λέτες έχουν δείξει ότι η ενδυνάμωση των μυών 
μέσω της θεραπείας στο νερό είναι σημαντική 
(NolteHeuritsh,1979; Thein & Thein Brody, 1998). 

 Η άσκηση στο νερό είναι ιδιαίτερα ευεργετική 
για την βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής υγείας 
και της δύναμης γενικότερα (Konlian, 1999). Αλλά 
δεν είναι ουκ ολίγες οι θετικές επιδράσεις των δια-
φόρων τύπων άσκησης στο νερό που φαίνονται 
μέσα από τα αποτελέσματα σχετικών μελετών με 
την υδροθεραπεία και την κύφωση (Milenkovic et 
al., 2004; Auxter et al., 1985). Σε μια τέτοιου είδους 
μελέτη ο Barczyk και οι συνεργάτες του (2009) 
εξέτασαν την επιρροή των διορθωτικών ασκήσεων 
στο νερό, στο μήκος και τη γωνία της θωρακικής 
κύφωσης καθώς επίσης ανέφεραν πως υπήρξε 
σημαντική αύξηση της μυϊκής δύναμης στα κάτω 
άκρα και βελτίωση της κινητικότητας των ώμων 
(Azizi, 2011). Επιπροσθέτως, σε άλλη μια μελέτη, 
φαίνεται ότι η άσκηση που πραγματοποιείται στο 
νερό σε σχέση με μορφή άσκησης που εκτελείται 
στο έδαφος, μπορεί να δράσει σημαντικά σε διά-
φορες μορφές αναπηρίας αλλά και να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής ατόμων που εμφανίζουν χρόνιο 
πόνο στην πλάτη (Dundar et al., 2009). Επιπλέον, 
η κολύμβηση παρουσιάζεται να είναι ο πλέον ανα-
γνωρισμένος, ως ο καλύτερος, τρόπος διατήρησης 
ή ακόμη και βελτίωσης της κινητικότητας των ατό-
μων με σωματικές αναπηρίες, καθώς και των ατό-
μων με κύφωση, ειδικά στην περίπτωση των ατό-
μων με υψηλό βαθμό σπονδυλικής απόκλισης των 
οποίων το φυσικό εύρος κίνησης και ικανότητας 
είναι συχνά περιορισμένη (Dundar et al., 2009). 

Η θεραπεία στο νερό πιστεύεται ότι είναι ιδι-
αίτερα ευεργετική επειδή μειώνει τις δυνάμεις 
συμπίεσης των αρθρώσεων και την αίσθηση του 
πόνου κατά την εκτέλεση ασκήσεων στο νερό. Πα-
ράλληλα ευεργετική είναι η επίδραση της άσκησης 
στο νερό που μπορεί να φανεί στις καθημερινές 
λειτουργικές δραστηριότητες του ατόμου (Garrett, 
1997). 

Ο λόγος για τη μείωση της γωνίας κύφωσης 
μετά από μια περίοδο διορθωτικών ασκήσεων σε 
ένα υδάτινο περιβάλλον οφείλεται κυρίως στην 
ενίσχυση των ραβδωτών μυών της πλάτης, λόγω 
της αντίστασης στο νερό, καθώς και των ασκήσε-
ων ευελιξίας που εκτελούνται χωρίς βοήθεια, αλλά 
στήριξη του νερού. 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευ-
εργετικά αποτελέσματα της άσκησης στο νερό εί-
ναι πολλά και σύμφωνα με τη μελέτη του Barczyk 
και των συναδέλφων της (2009), παρουσίασαν ότι 
εκτός από τη γωνία κάμψης, η γωνία θωρακικής 
κύφωσης και η γωνία οσφυϊκής λόρδωσης μει-
ώθηκαν. Η ανάλυση των δεδομένων τους έδειξε 
αύξηση της γωνίας κάμψης της άνω σπονδυλικής 
στήλης. 

Επίσης, η κινητικότητα των ώμων αυξήθηκε ση-
μαντικά μετά το διορθωτικό πρόγραμμα άσκησης 
στο νερό (Barczyk et al., 2009). 

Σχόλια και Συζήτηση 
Όπως φαίνεται είναι πολλά τα προβλήματα που 

δημιουργούνται στην υγεία των ατόμων που πά-
σχουν από τέτοιου είδους δυσμορφίες της σπον-
δυλικής στήλης όπως είναι η κύφωση, με τα πε-
ρισσότερα να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα 
ζωής των ατόμων αυτών και κατ’ επέκταση την 
καθημερινότητά τους. 

Έτσι, το ενδιαφέρον πολλών κλάδων υγείας 
εστιάζει στην εύρεση του καλύτερου πρωτοκόλλου 
αποκατάστασης των δυσμορφιών της σπονδυλικής 
στήλης όπως η κύφωση. Πρωτόκολλα που θα μπο-
ρούν να βελτιώσουν την υγεία της σπονδυλικής 
στήλης και τείνουν στην προστασία και ενίσχυση 
της υγείας των πασχόντων. 

Η ενίσχυση της φυσικής κατάστασης από νεα-
ρή ηλικία είναι ένας τρόπος πρόληψης σοβαρών 
δυσλειτουργιών της κύφωσης, παρόλα αυτά στό-
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χος είναι, στα πλαίσια βέβαια του εφικτού και η 
διόρθωση αυτού του προβλήματος στα μετέπειτα 
στάδια εξέλιξης του. Για αυτό, η αναζήτηση της 
καταλληλότερης μορφής άσκησης για τα άτομα με 
κύφωση είναι ένα από τα ζητήματα που απασχο-
λούν ερευνητές του κλάδου της φυσικής αγωγής, 
με το ενδιαφέρον να προσανατολίζεται στην άσκη-
ση στο νερό, καθώς όπως φαίνεται από την βιβλι-
ογραφία αναφέρεται σε όλες τις ηλικιακές βαθμί-
δες, σε όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης αλλά 
και σε όλα τα στάδια εξέλιξης της πάθησης. 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα πλεονεκτήματα είναι 
πολλά και το μέγεθος του ασκησιολογίου ευρύ. 
Επιπλέον, οι ασκήσεις στο νερό παρουσιάζονται 
σαν μια πολύ ελκυστική μορφή κίνησης τόσο για τα 
παιδιά, τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους, 
κάτι που βοηθά σημαντικά στη διόρθωση της λαν-
θασμένης στάσης σώματος. Αξίζει να αναφερθεί 
πως η θεραπευτική δράση της άσκησης στο νερό 
είναι σημαντική με κάποια από τα πλεονεκτήματα 
της να είναι η ανακούφιση της σπονδυλική στήλη 
από τις πιέσεις που δέχεται, η χαλάρωση των μυών 
και η διευκόλυνση στη λήψη της σωστής στάσης 
σώματος (Barczyk et al, 2005). 

Πρακτικές εφαρμογές και προτάσεις 
Η άσκηση στο νερό είναι πλέον διαδεδομένη σε 

όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, με την κολύμβηση στις 
μικρές ηλικίες και τις διάφορες μορφές άσκησης 
στο νερό για τις μεγαλύτερες, καθώς προσφέρουν 
υγεία, ευεξία και καλή διάθεση, παράλληλα βελτι-
ώνουν την υγεία και προστατεύουν τους συμμετέ-
χοντες από τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια 
της άσκησης. Επιπλέον, είναι μεγάλος ο πληθυσμός 
των ατόμων που πάσχουν από κάποια δυσμορφία 
της σπονδυλικής στήλης και αναζητούν τρόπους 
ανακούφισης από τους πόνους, βελτίωση της πά-
θησης τους αλλά γενικότερα έναν καλύτερο τρόπο 
ζωής. Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν σημα-
ντικό να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο 
άσκησης στο νερό που θα προσφέρει εξειδικευμέ-
νη παρέμβαση σε οποιοδήποτε στάδιο της πάθη-
σης τους. 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
Μελλοντικά, σημαντικό θα ήταν να γίνουν εκτε-

ταμένες έρευνες σχετικά με τα οφέλη της άσκησης 
στο νερό και την βελτίωση της καρδιοναναπνευ-

στικής υγείας ατόμων με κύφωση, ερευνώντας 
ουσιαστικά την μορφή της άσκησης συμπεριλαμ-
βανομένων των χαρακτηριστικών της όπως, την 
διάρκεια, την συχνότητα και την ένταση της άσκη-
σης στο νερό για τα άτομα με δυσμορφίες στην 
σπονδυλική στήλη, όπως είναι η κύφωση. Για το 
λόγο ότι δεν είναι αρκετές οι μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σχετικά με αυτό το θέμα, που 
να συμπεριλαμβάνουν οργανωμένο πρωτόκολλο 
μεγάλης διάρκειας αλλά και σύγκρισης με άλλου 
είδους άσκησης, όπως άσκηση στο έδαφος. Επι-
πλέον, να αναφέρονται σε διαφορετικά ηλικιακά 
επίπεδα. 

Επίλογος 
Η σημασία της σπονδυλικής στήλης στο σώμα 

είναι βαρύνουσα και οποιαδήποτε παραμόρφωση 
της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία 
του σώματος επειδή εκτός από τον υποστηρικτικό 
και τον κινητικό της ρόλο συμβάλλει εξίσου ση-
μαντικά στην προστασία του νωτιαίου μυελού και 
των νεύρων. Δυσμορφίες όπως είναι η κύφωση, 
που προκαλεί απόκλιση από την ανατομική θέση 
της σπονδυλικής στήλης, επιδρά αρνητικά στην 
καρδιοαναπνευστική ικανότητα και κατ’ επέκταση 
συμβάλει στην μειωμένη ποιότητα ζωής. Σπουδαί-
ος είναι ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη αυτής 
της κατάστασης αλλά και στην ενίσχυση της υγείας 
των πασχόντων σε προχωρημένα στάδια της πάθη-
σης, διότι η αναπνευστική λειτουργία είναι παρά-
γοντας μεγάλης σημασίας για έναν καλύτερο τρό-
πο ζωής. Έτσι, είναι απαραίτητο να αναζητηθούν 
τα καταλληλότερα προγράμματα άσκησης που να 
στοχεύουν στην βελτίωση της πάθησης, καθώς εί-
ναι μεγάλο το αντίκτυπο που έχει στην σωματική 
αλλά και ψυχική υγεία των πασχόντων, οι οποίοι 
όταν βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια της πά-
θησης έχουν το άγχος της ανισορροπίας, των πτώ-
σεων και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

Σημασία για τη Φυσική Αγωγή 
 Η άσκηση για την βελτίωση της υγείας, της φυ-

σικής κατάστασης και γενικότερα της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη 
φυσική αγωγή. Πόσο μάλιστα όταν αυτή συνδέεται 
με την άσκηση που αφορά πληθυσμό που πλήττε-
ται από διάφορες μορφές παθήσεων, όπως είναι 
οι δυσμορφίες της σπονδυλικής στήλης, οι οποί-
ες σχετίζονται σημαντικά με καρδιοαναπνευστικά 
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προβλήματα που κάνουν την καθημερινότητα των 
ατόμων πιο δύσκολη καθώς, ελλοχεύει ο φόβος και 
ο κίνδυνος της ανεπάρκειας. Είναι αξιοσημείωτη η 
συμβολή της φυσικής αγωγής στην βελτίωση της 
υγείας ατόμων με τέτοιου είδους προβλήματα της 
σπονδυλικής στήλης για το λόγο ότι με όσο το δυ-
νατόν λιγότερο επώδυνους και επικίνδυνους τρό-
πους όπως φαίνεται, μπορεί να συνεισφέρει στην 
βελτίωση και κατ’ επέκταση διατήρηση μια καλής 
καθημερινής λειτουργικής ικανότητας. Η φυσική 
αγωγή πρέπει να εστιάζει και σε πιο θεραπευτικά 
πρωτόκολλα άσκησης, γιατί δεν είναι λίγοι οι ει-
δικοί (ορθοπεδικοί, παθολόγοι) που παροτρύνουν 
τους ασθενείς τους να συμμετάσχουν σε διάφορες 
μορφές άσκησης -με την κολύμβηση να βρίσκεται 
στις πρώτες θέσεις προτίμησης- για την αποκατά-
σταση παθήσεων και τραυματισμών. 

Σημασία για την Ποιότητα Ζωής 
Παραμορφώσεις όπως είναι η κύφωση που 

συνδυάζονται με προβλήματα στην καρδιοανα-

πνευστική ικανότητα μπορούν να επιδράσουν αρ-
νητικά στην καθημερινή λειτουργία των ατόμων 
επιφέροντας μειωμένη ποιότητα ζωής, καθώς 
επηρεάζουν αρνητικά το κέντρο βάρους του σώ-
ματος, τη γραμμή βαρύτητας και τη βάση στήριξης, 
προκαλώντας έτσι απόκλιση από την ανατομική 
θέση της σπονδυλικής στήλης και κατ’ επέκταση 
προκαλώντας άμεσα αρνητικές επιπτώσεις σε όλο 
το σώμα. Έρευνες έδειξαν πως είναι σημαντική η 
συμβολή της άσκησης και ειδικότερα της άσκησης 
στο νερό στην βελτίωση τέτοιου είδους παραμορ-
φώσεων όπως η κύφωση επειδή μειώνονται οι δυ-
νάμεις συμπίεσης των αρθρώσεων και η αίσθηση 
του πόνου κατά την εκτέλεση ασκήσεων στο νερό. 
Έτσι, οι πάσχοντες μπορούν να αφιερώσουν περισ-
σότερο χρόνο στην αποκατάσταση τους, καλυτε-
ρεύοντας την σωματική τους κατάσταση αλλά και 
ψυχική τους υγεία, παράγοντες που συντελούν σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
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