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Περίληψη
Οι συγγενείς διαμαρτίες της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εμ-

φανίζονται με τη μορφή της σκολίωσης της κύφωσης ή και των 
δύο. Η επίπτωση των διαμαρτιών της σπονδυλικής στήλης είναι 
της τάξης των 0,5 – 1 ‰ των γεννήσεων ζώντων και ποικίλουν 
από την παρουσία ημισπονδύλων) μεμονωμένων ή πολλαπλών, 
συνοστεώσεων με οστέινες δοκούς με ή χωρίς, παρεμβαλλόμε-
νων σπονδύλων, σφηνοειδών ή σπόνδυλων από εξωσκελετικούς 
πυρήνες. Το 70% των διαμαρτιών καταλήγουν σε επιδείνωση των 
παραμορφώσεων. Οι παράγοντες κινδύνου επιδείνωσης περιλαμ-
βάνουν: τον τύπο, την εντόπιση του ελλείμματος, την ηλικία και 
τον χρόνος διάγνωσης. Η χειρουργική παρέμβαση προκειμένου να 
σταματήσει η επιδείνωση της παραμόρφωσης είναι απαραίτητη. 
Ο σχεδιασμός της επέμβασης περιλαμβάνει διενέργεια μαγνητικής 
τομογραφίας προκειμένου να αποκλειστούν συγγενείς διαμαρτίες 
του νωτιαίου μυελού. Οι στόχοι της θεραπείας είναι η επίτευξη 
ευθυτενούς αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης, φυσιολογικό 
προφίλ στάσης, και μικρότερο εύρος σπονδυλοδεσίας. Οι επιλογές 
της παρέμβασης περιλαμβάνουν: σπονδυλοδεσία in situ, επιφυσι-
όδεση του κυρτού τμήματος και αφαίρεση ημισπονδύλων. Οι βασι-
κές επεμβάσεις συνδυάζονται με διόρθωση κυρτωμάτων και βρα-
χεία σπονδυλοδεσία με προτιμώμενη την οπίσθια σπονδυλοδεσία 
για αφαίρεση ημισπονδύλου. Οι επεμβάσεις γίνονται με οπίσθια, 
πρόσθια ή συνδυασμό των δύο. Οι συνδυασμένες προσπελάσεις 
παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διόρθωσης, ψευδαρθρώσεων 
και περιορισμό των φαινομένου του στροφαλοφόρου. Συνιστούμε 
τις οπίσθιες προσπελάσεις για την αντιμετώπιση κυρτωμάτων που 
περιλαμβάνουν το στοιχείο της κύφωσης και μέτρια παραμόρφωση 
και συνδυασμένες για την αντιμετώπιση μεγάλων και λορδωτικών 
παραμορφώσεων. Τελευταίως, η χρησιμοποίηση επεκτεινόμενων 
έχει βελτιώσει το θεραπευτικό οπλοστάσιο.. Με τα υλικά αυτά ταυ-
τόχρονη διόρθωση και κατά μήκος αύξηση. Με την επίτευξη του 
μεγίστου αναστήματος διενεργείται οριστική σπονδυλοδεσία.
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Congenital scoliosis – Current management

I. St. Bischiniotis, M. Savvidis

Abstract
Congenital spinal vertebral anomalies present as scoliosis, 

kyphosis or both. The prevalence of the vertebral anomalies is 0.5-1 
‰ live births. Vertebral anomalies range from hemivertebrae, 
single or multiple, bars with/or without hemivertebrae, blocks 
and wedges. Seventy per cent of congenital anomalies result in 
progressive deformities. The risk factors include: type, site of 
defect and patient’s age at diagnosis. The key to success is early 
diagnosis and anticipation of progression. Surgical interventions 
halt the progression of deformity and prevent complications. 
Planning for surgery includes preoperative MRI to exclude 
cord anomalies. The goals of surgical treatment for congenital 
deformity are straight growing spine achievement, normal 
standing sagittal profile and short fusion segment. The options of 
surgery include in situ fusion, convex hemi epiphysiodesis and hemi 
vertebra excision. These basic surgical procedures are combined 
with curve correction, instrumentation and short segment 
fusion. Most preferable is posterior surgery for uncomplicated 
hemivertebrae excision followed by short segment fusion. These 
surgical procedures are performed through posterior, anterior 
or combined approaches. Combined approaches suggest 
greater deformity correction possibilities, reduced incidence of 
pseudoarthrosis and minimize crankshaft phenomenon. Posterior 
surgery for curves involving only the element of kyphosis or mild 
deformity, while combined anterior and posterior approaches 
are indicated for large or lordotic deformities. Lastly, the use 
of growing rods and vertebral expandable prosthetic ribs has 
improved the armamentarium of the spinal surgeon. The goal of 
growing rods is simultaneous deformity correction and for spinal 
growth allowance. Once maximal growth has been achieved, 
definitive fusion is performed.
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Εισαγωγή
Οι συγγενείς παραμορφώσεις της σπονδυλικής 

στήλης εμφανίζονται ως σκολίωση ή κύφωση ή 
και τα δύο. Η συγγενής σκολίωση είναι το πλάγιο 
κύρτωμα της σπονδυλικής στήλης και οφείλεται 
στην παρουσία διαμαρτιών των σπονδύλων που 
προκαλεί μια ανισορροπία κατά τη σε μήκος αύξη-
ση της σπονδυλικής στήλης. Πιο συχνά η συγγενής 
σκολίωση γίνεται αντιληπτή κατά τη γέννηση, αλλά 
περισσότερο ύπουλα ελλείμματα της σπονδυλικής 
στήλης μπορεί να διαλάθουν της προσοχής κατά 
τα αρχικά στάδια. Χαρακτηριστικό κλινικό χαρα-
κτηριστικό είναι η παρουσία ενός ή περισσοτέρων 
πλημμελώς σχηματισμένων σπονδύλων. Όταν αυ-
τές οι διαμαρτίες περί τη διάπλαση ταυτοποιού-
νται, το κύρτωμα θα πρέπει να ταξινομηθεί ως 
συγγενές, ακόμη και αν η παραμόρφωση δεν είναι 
εμφανής μέχρι την επέλευση της εφηβείας. Η πα-
γκόσμια επίπτωση των συγγενών περί τη διάπλαση 
των σπονδύλων είναι 0.5-1 για κάθε 1000 ζώσες 
γεννήσεις 1.

Εμβρυολογία
Η σπονδυλική στήλη σχηματίζεται κατά τη δι-

άρκεια της σωμιτογένεσης. Η διαδικασία αυτή 
λαμβάνει χώρα μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης 
εμβρυϊκής εβδομάδας. Κατά τη διάρκειά της, τμή-
ματα μέσου βλαστικού δέρματος που αποκαλού-
νται σωμίτες σχηματίζονται κατά ζεύγη γύρω από 
το μελλοντικό νωτιαίο μυελό. Το πρόσθιο εσωτε-
ρικό τοίχωμα του σωμίτη καλείται σκληροτόμιο. 
Οι σωμίτες αυτοί διατάσσονται κανονικά κατά το 
σχήμα και κατά το μέγεθος και αυτή η κανονική ορ-
γάνωση είναι απαραίτητη για την καλή διάπλαση 
της σπονδυλική στήλης. Από τους ίδιους σωμίτες 
σχηματίζονται επίσης οι μύες του κορμού που συν-
δέουν τα σπονδυλικά τμήματα και οι πλευρές πους 
σχετίζονται με τους θωρακικούς σπονδύλους. Κύτ-
ταρα από το σκληροτόμιο διασπείρονται κεντρι-
κώς προκειμένου να σχηματίσουν το μη μεταμερές 
περιχόνδριο έλυτρο από το οποίο θα σχηματιστεί 
το σπονδυλικό σώμα. Κατά τη νωτιαία χορδή, εμ-
φανίζονται εναλλασσόμενες ζώνες πυκνωτικού και 
αραιωτικού ιστού (με τα ανώτερα κύτταρα των ζω-
νών να σχηματίζουν τον πυρήνα του σπονδύλου 
και τα κατώτερα το μεσοσπονδύλιο δίσκο). Πολλά 
άλλα όργανα και ιστοί σχηματίζονται επίσης κατά 
τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής χρονικής περιόδου 

της μεταμερούς ανάπτυξης του εμβρύου 2. Τα συγ-
γενής ελλείμματα του σπονδύλων που είναι μο-
ναδικά για τις συγκεκριμένες μορφές συγγενούς 
σκολίωσης προκύπτουν από διακοπή του σχηματι-
σμού των σωμιτών, όπως είναι εμφανές από πολλά 
πειραματικά δεδομένα επί ζώων. Έχουν προταθεί 
πολλές θεωρίες για την ερμηνεία των συγγενών 
διαμαρτιών περί τη διάπλαση των σπονδύλων 
όπως είναι η αποτυχία της οστεογένεσης, η οστική 
μεταπλασία του ινώδους δακτυλίου ή παραμονή 
της νωτιαίας χορδής 3.

Γενετική
Μια στενή αλληλεπίδραση των γονιδιακών πληρο-

φοριών και περιβαλλοντικών παραγόντων ρυθμίζουν 
τη διάπλαση της φυσιολογικής σπονδυλικής στήλης.

Περιβαλλοντικές μελέτες σε πειραματικά μοντέ-
λα έχουν καταδείξει πολλά γονίδια που είναι υπεύ-
θυνα τόσο για το σχηματισμό των σωμιτών όσο και 
για την εμφάνιση της μεταμερούς ανάπτυξης. Προ-
σφάτως, γονίδια της ομάδος της «εντομής» έχει 
αποδειχθεί ότι ευθύνονται για τη ρύθμιση της διά-
πλασης των αρχέγονων σπονδύλων στους μυς.4-8, 
αλλά και ελλείμματα των γονιδίων της «εντομής» 
στον άνθρωπο έχουν συσχετισθεί με διαμαρτίες 
περί την διάπλαση των σπονδύλων 9. Άλλα γονίδια 
που συσχετίστηκαν με συγγενή σκολίωση είναι τα 
Pax1, DLL3 κλπ 10, 11.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί επίσης την 
εκδήλωση διαμαρτιών όπως είναι ο σακχαρώδης 
διαβήτης και η λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 12.

Η Wynne–Davies (1975) ότι υπάρχει 1% πιθα-
νότητα μεταξύ πρώτου βαθμού συγγενών εμφά-
νισης διαμαρτιών περί την διάπλαση σπονδύλων 
και κίνδυνος 1: 10 για την εμφάνιση πολλαπλών 
διαμαρτιών τόσο στους κατιόντες ή τα παιδιά ενός 
πάσχοντος 13.

Ταξινόμηση
Η ταξινόμηση των μορφών της συγγενούς σκο-

λίωσης βασίζεται στην εμβρυολογική διάπλαση της 
σπονδυλικής στήλης. Η Scoliosis Research Society 
έχει αποδεχθεί την ταξινόμηση που προτάθηκε από 
τους Goldstein και Waugh (1973) που περιλαμβά-
νει την ταξινόμηση των συγγενών παραμορφώ-
σεων που προτάθηκε από τους MacEwan και συν 
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(1968) με υποταξινομήσεις σε σκολίωση, κύφωση 
ή λόρδωση 14, 15. Η εμβρυολογική αιτιολογία μπο-
ρεί να είναι η αστοχία του σχηματισμού οστών, 
αστοχία της μεταμερούς διάπλασης ή και τα δύο. 
Η αστοχία στο σχηματισμό των οστών μπορεί να 
καταλήγει στο σχηματισμό τελείων ή ετερόπλευ-
ρων ημισπονδύλων (HV) ή μερική και ετερόπλευρη 
(σφηνοειδείς σπόνδυλοι). Οι αστοχίες της μεταμέ-
ρειας μπορεί να είναι ετερόπλευρες με αποτέλεσμα 
σχηματισμό οστέινων δοκών ή αμφοτερόπλευρες 
με αποτέλεσμα σπονδυλική συνοστέωση.

Μορφολογία
Η απουσία ενός σπονδυλικού πετάλου και του 

μισού ενός σπονδυλικού σώματος καταλήγει στο 
σχηματισμό ημισπονδύλου. Μπορεί να απουσιάζει 
η μεταμερής διαμόρφωση όταν υπάρχει συνοστέ-
ωση μεταξύ των προσκειμένων σπονδυλικών σω-
μάτων, παρουσία μερικώς μεταμερώς διαμορφω-
θέντων σπονδύλων με συνοστέωση προς τα άνω 
ή κάτω, ή πλήρως μεταμερώς διαμορφωθέντος 
σπονδύλου άνω ή κάτω με παρεμβολή μεσοσπον-
δυλίου δίσκου με αποτέλεσμα τα ετερόπλευρα 
στοιχεία της σπονδυλικής στήλης να υπόκεινται σε 
ασύμμετρη αύξηση ή να αντιρροπείται αυτή από 
άλλον ημισπόνδυλο με παρεμβολή υγιών σπονδύ-
λων με αποτέλεσμα την μεταμερή απόκλιση 16. Οι 
ημισπόνδυλοι συνήθως απαντούν ως υπεράριθμα 
σπονδυλικά τμήματα και συνήθως συνοδεύονται 
και από υπεράριθμη πλευρά. Τα ανωτέρω είναι δυ-
νατό να προκύπτουν ως αποτέλεσμα πλημμελούς 
βλάστησης ενός πρωτογενούς πυρήνα οστέωσης.

Οι ετερόπλευρες οστέινες δοκοί είναι δυνατό 
να δρουν ως άξονα αναστολής της αύξησης και 
μερικές φορές υπερπηδούν ένα ετερόπλευρο έλ-
λειμμα με αποτέλεσμα ετερόπλευρη δοκό και αντί-
πλευρο ημισπόνδυλο 17. Ο μικτός τύπος μπορεί να 
είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί κατά τη γέννηση 
επειδή μόνο το 30% της σπονδυλικής στήλης έχει 
οστεοποιηθεί. Οι περισσότερες διαμαρτίες περί την 
διάπλαση απαντούν στην κορυφή ενός κυρτώμα-
τος. Τα πιο συχνά τέτοια κυρτώματα απαντούν στη 
θωρακική μοίρα (20%), την οσφυϊκή μοίρα (11%) 
και την οσφυοϊερά (5%) 12.

Συνοδές διαμαρτίες
Οι ασθενείς με συγγενή σκολίωση συχνά συσχε-

τίζονται και με άλλες διαμαρτίες σε άλλα μέρη του 

σώματος. Μερικές φορές η συνοστέωση ή απουσία 
πλευρών είναι παρούσα μαζί με άλλες διαμαρτίες 
της σπονδυλικής στήλης, επειδή η διάπλαση των 
πλευρών συνδέεται στενά με τη διάπλαση των 
σπονδύλων. Όταν ο αριθμός των πλευρών δεν 
είναι ο ίδιος αμφοτεροπλεύρως, πρέπει να υπο-
πτευόμαστε διαμαρτίες περί τη διάπλαση και των 
σπονδύλων. Συνοδές διαμαρτίες είναι δυνατό να 
αφορούν σε άλλα όργανα εκτός του μυοσκελετι-
κού συστήματος 19. Σε ένα ποσοστό της τάξης του 
20-40% ασθενών με συγγενείς διαμαρτίες περί τη 
διάπλαση των σπονδύλων παρουσιάζουν διαμαρ-
τίες περί τη διάπλαση των νεφρών, περιλαμβανο-
μένων μονονέφρου, διπλασιασμό των ουρητήρων 
ή απόφραξη 10,21. Όλοι οι ασθενείς που παρουσι-
άζουν συγγενή σκολίωση θα πρέπει να υποβάλ-
λονται σε υπερηχογράφημα νεφρών ή μαγνητική 
τομογραφία οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Ο Opitz 
(1982) περιέγραψε το αναπτυξιακό πεδίο που πα-
ρέχει ένα εύκολο τρόπο κατανόησης της πολυσυ-
στηματικής προσβολής. Ένα έλλειμμα σε ένα οργα-
νικό σύστημα μας κατευθύνει στην αξιολόγηση και 
των άλλων 22.

Μια άλλη περιοχή ενδιαφέροντος αποτελούν 
οι καρδιαγγειακές διαμαρτίες. Περίπου 10-15% 
των ασθενών με συγγενείς διαμαρτίες περί τη δι-
άπλαση των σπονδύλων παρουσιάζουν διαμαρτίες 
περί τη διάπλαση της καρδίας που αρχίζουν από 
ελλείμματα του μεσοκολπικού και μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος και φθάνουν μέχρι την τετραλογία 
του Fallot ή μετάθεση των μεγάλων αγγείων 23. 
ια προσεκτική αξιολόγηση του καρδιαγγειακού συ-
στήματος με διενέργεια προληπτικού ηχοκαρδιο-
γραφήματος είναι απαραίτητα για τα παιδιά αυτά. 
Ο περιορισμός της αναπνευστικής λειτουργίας σε 
ασθενείς με εξεσημασμένα κυρτώματα ιδιαίτερα 
πάνω από 90ο είναι μεγάλης σημασίας, επειδή απο-
τελεί ένδειξη υποπλαστικότητας των πνευμόνων 
24. Όλοι οι ασθενείς αυτοί χρειάζεται να υποβλη-
θούν σε λειτουργικές δοκιμασίες της αναπνευστι-
κής λειτουργίας όπως είναι η μέτρηση της ζωτικής 
χωρητικότητας. Τα ελλείμματα από τα περισσότερα 
οργανικά συστήματα οδηγούν σε διαπίστωση μι-
κτών τύπων ελλειμμάτων (73%) και ακολουθεί η 
αστοχία της διάπλασης (47%) αστοχία της μεταμε-
ρούς διαμόρφωσης (37%) 21.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν ελλείμματα της 
μεταμέρειας ή μικτού τύπου διατρέχουν μεγαλύ-
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τερο κίνδυνο εμφάνισης (35%) διαταραχών του 
νωτιαίου άξονα όπως είναι η διαστηματομυελία, ο 
δισχιδής νωτιαίος μυελός, η δυσπλασία Arnold - 
Chiari και ενδοσκληρίδια λιπώματα 3. Άνω του 20% 
των ασθενών με συγγενή σκολίωση παρουσιάζουν 
διαστηματομυελία, ο οποία θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται προ της αντιμετώπισης της παραμόρφω-
σης της σπονδυλικής στήλης. Ανάλογη χειρουργι-
κή θεραπεία απαιτούν και οι άλλες ενδοσκληρίδιες 
διαμαρτίες που καταλήγουν σε παραμορφώσεις 
της σπονδυλικής στήλης. Η διενέργεια μαγνητικής 
τομογραφίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση 
αυτών των ασθενών 25. Οι στεφανιαίες και οβε-
λιαίες τομές διευκολύνουν στην αποκάλυψη ελ-
λειμμάτων της διάπλασης της πρόσθιας μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. Οι αξονικές προβολές διευ-
κολύνουν στην αποκάλυψη οπισθίων ελλειμμάτων 
δηλαδή εκείνων του σπονδυλικού τόξου ιδιαίτερα 
όταν σχεδιάζεται η οπίσθια προσπέλαση.

Η συγγενής σκολίωση συσχετίζεται με διάφο-
ρα σύνδρομα. Συνηθέστερο είναι το σύνδρομο 
Goldenhaar και ο συνδυασμός VACTERL ακολου-
θούμενα από το σύνδρομο Klippel-Feil, το σύνδρο-
μο Alagille, το σύνδρομο Jarcho Levin, το σύνδρομο 
Joubert (αγενεσία του σκώληκα της παρεγκεφαλί-
δας), το σύνδρομο του βασικοκυτταρικού κυανού 
σπίλου, τρισωμία και διαβητική εμβρυοπάθεια 10. 
Οι διαμαρτίες του μυοσκελετικού που σχετίζονται 
με διαμαρτίες περί την διάπλαση των σπονδύλων 
περιλαμβάνουν ραιβοϊπποποδία, παραμόρφωση 
Sprengel, δυσπλασική νόσο του ισχίου και άλλες 
διαμαρτίες περί τη ανάπτυξη του σκελετού.

Φυσική εξέλιξη
Τα συγγενή κυρτώματα έχουν την τάση να είναι 

πολύ δύσκαμπτα και ανθεκτικά στη διόρθωση. Η 
φυσική εξέλιξη κάθε ενός από τα κυρτώματα θα 
πρέπει να τυγχάνει ενδελεχούς αναγνώρισης και 
παραμορφώσεις που δεν αναστέλλονται δεν θα 
πρέπει να αφήνονται χωρίς αντιμετώπιση. Γενικώς 
ένα ποσοστό της τάξης του 25% των κυρτωμάτων 
δεν εμφανίζουν επιδείνωση, το 50% εμφανίζουν 
βραδεία επιδείνωση και μόνο το 25% επιδεινώνε-
ται γρήγορα. Στα κυρτώματα με γνωστή την τάση 
για επιδείνωση, η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπι-
ση, όπως είναι η σπονδυλοδεσία είναι απαραίτητη 
και προτιμάται για την αποτροπή της επιδείνωσης 
της παραμόρφωσης. Η έγκαιρη χειρουργική αντι-

μετώπιση σε παιδιά με συγγενείς παραμορφώσεις 
που επιβαρύνονται με δυσμενή πρόγνωση επιτρέ-
πει τη απρόσκοπτη αύξηση των προσβεβλημένων 
μοιρών της σπονδυλικής στήλης.

Ο σχηματισμός και η μεταμερής διάπλαση των 
ελλειμμάτων έχουν σημαντική επίδραση πάνω στην 
αύξηση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας. Η βαρύτητα της συγγενούς πα-
ραμόρφωσης εξαρτάται από τον τύπο της διαμαρ-
τίας, την εντόπιση και το συνολικό δυναμικό αύξη-
σης του υπό εξέταση ατόμου 26. Οι Winter και συν 
(1968) και αργότερα οι McMaster και συν (1982) 
ανέφεραν ότι ο ρυθμός επιδείνωσης και της βαρύ-
τητας μιας παραμόρφωσης μπορεί να προβλεφθεί 
αξιοποιώντας τη μορφή της διαμαρτίας και την 
εντόπιση του κυρτώματος 26, 27. Περίπου το 75% 
των ασθενών που χρειάστηκε να υποβληθούν σε 
χειρουργική σπονδυλοδεσία και το 84% αυτών που 
αφέθηκαν ανέπτυξαν κυρτώματα μεγαλύτερα των 
40ο κατά το χρόνο της σκελετικής ωριμότητας. Τα 
θωρακοοσφυϊκά κυρτώματα έχουν την τάση είναι 
πιο σοβαρά από τα κυρτώματα άλλων εντοπίσεων. 
Τα παιδιά που παρουσιάζουν κλινικώς έκδηλες πα-
ραμορφώσεις κατά το πρώτο έτος της ζωής τους 
είχαν τη χειρότερη πρόγνωση με πρώιμη επιδείνωση 
της βαρύτητάς του. Γενικώς η επιδείνωση των κυρ-
τωμάτων επισυμβαίνει πιο γρήγορα κατά τα 5 πρώ-
τα έτη της ζωής και στη συνέχεια και πάλι κατά την 
περίοδο της ώσης αύξησης κατά την εφηβεία 28.

Όσον αφορά στη σπονδυλική στήλη, η αύξηση 
λαμβάνει χώρα συμμετρικά κατά τις άνω και κάτω 
σπονδυλικές επιφύσεις με αποτέλεσμα μια εντοπι-
σμένη ετερόπλευρη ανισορροπία της κατά μήκος 
αύξησης που καταλήγει σε αύξηση της παραμόρ-
φωσης καθώς το παιδί μεγαλώνει. Τα δυναμικά 
αύξησης μπορεί επίσης να προσδιοριστούν από 
την παρατήρηση των μεσοσπονδυλίων δίσκων. Οι 
πλήρως μεταμερώς διαμορφωθέντες σπόνδυλοι 
με σαφώς προσδιοριζόμενους δίσκους άνω και 
κάτω από το επίπεδό τους έχουν μεγαλύτερα δυ-
ναμικά πρόκλησης προκειμένου να προκαλέσουν 
παραμόρφωση από όσο έχουν οι ημισπόνδυλοι. 
Η παρουσία οστέινης δοκού ή συνοστεωμένων 
πλευρών είναι ένας πρόσφορος δείκτης πρόγνω-
σης επιδείνωσης του κυρτώματος. Αμφότερα είναι 
δυνατό να αποτελέσουν την άκανθα και ο συνδυ-
ασμός τους ακόμη χειρότερος. Η βαρύτητα της πα-
ραμόρφωσης μπορεί να βαθμονομηθεί από τη δυ-
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σμενή μέχρι την καλή πρόγνωση: ετερόπλευρη μη 
εταμερώς διαμορφωμένη δοκός σε συνδυασμός με 
απλό ή πολλαπλούς κυρτούς ημισπονδύλους, ακο-
λουθούμενη από ετερόπλευρη αμεταμέριστη δοκό, 
διπλό κυρτό ημισπόνδυλο και απλός κυρτός ημι-
σπόνδυλος, με συνοστέωση σπονδύλων έχουν την 
καλύτερη πρόγνωση 20. Μια ετερόπλευρη αμετα-
μέριστη δοκός προσκείμενη σε έναν ετερόπλευρο 
ημισπόνδυλο είναι ο δυσμενέστερος συνδυασμός 
που οδηγεί σε επιδείνωση του κυρτώματος μεγα-
λύτερη από 10ο κατ’ έτος κατά τη θωρακοοσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μερικές φορές μια 
ημιμεταμερής απόκλιση παράγει προοδευτική πα-
ραμόρφωση κατά τη θωρακοοσφυϊκή συμβολή 29.

Τα κυρτώματα μπορεί να είναι από ήπια μέχρι 
σοβαρά κατά την αυχενοθωρακική συμβολή. Κά-
ποια κυρτώματα που οφείλονται σε απλούς ή πολ-
λαπλούς ημισπονδύλους κατά την αυχενοθωρακική 
συμβολή είναι δυνατό να οδηγήσουν σε προο-
δευτική παραμόρφωση που μπορεί να απαιτήσει 
χειρουργική σπονδυλοδεσία σε πρώιμη ηλικία 27. 
Κατά τη θωρακική μοίρα μια αμεταμέριστη οστέ-
ινη δοκός συνήθως συσχετίζεται με συνοστέωση 
πλευρών πλησίον της κορυφής του κυρτώματος 
κατά την κοίλη πλευρά. Επί ασθενών με μέτριας 
βαρύτητας ή σοβαρή γωνίωση, είναι σημαντικό να 

διορθωθεί η γωνίωση στη δεδομένη περιοχή προ 
της διενέργειας σπονδυλοδεσίας 17, 27. Υπάρχει 
σφαιρική απώλεια του ύψους του κορμού και του 
πλάτους που οδηγεί γρήγορα σε επιδείνωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας.

Κατά τη θωρακοοσφυϊκή μοίρα, τα συγγε-
νή κυρτώματα γενικώς έχουν την ίδια πρόγνω-
ση όπως είναι και τα κυρτώματα της θωρακικής 
μοίρας. Οι ημισπόνδυλοι μπορεί να εντοπίζονται 
πλαγίως, οπισθοπλαγίως ή ακόμη και απευθείας 
οπισθίως. Χειρότερη πρόγνωση έχει η κύφωση και 
είναι χειρότερη όταν η εντόπιση του ημισπονδύλου 
είναι οπισθίως της σπονδυλικής στήλης. Κατά την 
οσφυϊκή μοίρα, τα συγγενή κυρτώματα μπορεί να 
σχετίζονται με διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 
κάτω άκρων ή του ουροποιογεννητικού συστήμα-
τος. Ένα κύρτωμα στην περιοχή αυτή είναι μέχρι 
και 70ο είναι δυνατό να προκαλεί μικρή κοσμητική 
παραμόρφωση εάν το κύρτωμα δεν αντιρροπείται 
27. Η πλειονότητα των κυρτωμάτων κατά τη θωρα-
κική και την οσφυϊκή μοίρα που προκαλούνται από 
ένα πλήρως μεταμερισμένο ημισπόνδυλο επιδεινώ-
νεται βραδέως κατά 1-2ο κατ’ έτος. Πιο κακοήθης 
και παραμορφωτική κατάσταση είναι η παρουσία 
ημισπονδύλου κατά την οσφυοϊερά συμβολή και 
απαιτεί επείγουσα παρακολούθηση.

Εικόνα 1. – (α) Κορίτσι ηλικίας ενός έτους με ετερόπλευρο ημισπόνδυλος σε δύο επίπεδα (Θ10 και Ο3) που συνδυάζεται με 
απουσία της ημιπυέλου και απουσία του δεξιού νεφρού με αριστερόκυρτο οσφυϊκό κύρτωμα της τάξης των 38ο. Εντός δύο 

ετών το κύρτωμα της σπονδυλικής στήλης αυξήθηκε κατά 10ο ήτοι 48ο. (β) Εντός έξη ετών το κύρτωμα έφθασε στις 58ο. (γ) 
Στην ηλικία των 16 ετών το κύρτωμα έφθασε στις 100ο ακόμη και μετά την αφαίρεση του ημισπονδύλου και τη διενέργεια 

σπονδυλοδεσίας.
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Δύο ετερόπλευροι ημισπόνδυλοι έχουν βαρύτε-
ρη πρόγνωση επειδή απουσιάζουν τέσσερις επιφύ-
σεις στη μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης με 
αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανισορροπία αύξησης. Τα 
κυρτώματα αυτά αυξάνουν κατά 1-2ο κατ’ έτος. 
Όλα αυτά μπορεί να φθάσουν στις 70ο περί το πέ-
ρας της σκελετικής ανάπτυξης (εικ. 1) απαιτώντας 
έτσι, προφυλακτική θεραπεία μέχρι την επίτευξη 
ισορροπίας της σπονδυλικής στήλης 26. Οι συνο-
στεώσεις των σπονδύλων είναι σπάνιες και παρά-
γουν κυρτώματα μικρότερα των 20ο. Τα διάφορα 
συγγενή κυρτώματα περιλαμβάνουν διπλές παρα-
μορφώσεις και διαμαρτίες που αφορούν σε ολό-
κληρη τη σπονδυλική στήλη και πολλά μικρά συ-
νοδά κυρτώματα. Οι μικτές παραμορφώσεις είναι 
απρόβλεπτες και απαιτούν στενή παρακολούθηση 
μέχρι την επίτευξη σκελετικής ωριμότητας.

Αξιολόγηση του ασθενούς

Κλινική
Λήψη και καταγραφή του πλήρους προγεννη-

τικού αναμνηστικού της μητέρας περιλαμβανομέ-
νων και των άλλων αδελφών. Το περιγεννητικό 
ιστορικό του παιδιού περιλαμβάνει τη διάρκεια της 
κύησης, τον τύπο του τοκετού, το βάρος κατά τη 
γέννηση και τις αναφερόμενες επιπλοκές. Κατά τη 
παιδική ηλικία η καταγραφή των αναφερομένων 
σημαντικών οροσήμων επίσης θα πρέπει να τυγχά-
νουν της παρατήρησης εφόσον είναι γνωστό ότι οι 
καθυστερήσεις συνοδεύονται από επιδείνωση των 
κυρτωμάτων.

Η φυσική εξέταση γίνεται από κορυφής μέχρις 
ονύχων, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για την κατα-
γραφή κρανιακών χαρακτηριστικών. Η ημικρανιακή 
μικροσωμία που περιλαμβάνει διαμαρτίες περί τη 
διάπλαση των σπονδύλων συνδυαζόμενη με απο-
τυχία της διάπλασης του ημίσεως του προσώπου 
και του ωτός, είναι η αιτία στο 2% των ασθενών 
που πάσχουν από συγγενείς παραμορφώσεις της 
σπονδυλική στήλης 30. Διενεργείται εξέταση του 
δέρματος για την ύπαρξη κηλίδων (café au lait 
spots) ή φακίδες και παρουσία νευρινωμάτων. Νη-
σίδες υπερτρίχωσης κατά τη μέση γραμμή του σώ-
ματος υποδηλώνουν την ύπαρξη δισχιδούς ράχης. 
Τα κάτω άκρα πρέπει να εξετάζονται για κοιλοπο-
δία ή ιπποποδία, κάθετο αστράγαλο ή νευρολογικά 
ελλείμματα. Η εξέταση της σπονδυλικής στήλης εν 
τω συνόλω πρέπει να περιλαμβάνει τις εμφανείς 

παραμορφώσεις με ανισορροπία του κορμού, δια-
μαρτίες περί την διάπλαση της ωμοπλάτης με κλί-
ση του ώμου ή και της πυέλου. Όσον αφορά στα 
ανώτερα θωρακικά κυρτώματα γίνεται αντιληπτή 
η ανύψωση του ώμου κατά την κυρτή πλευρά του 
κυρτώματος, με κλίση της κεφαλής προς την πλευ-
ρά της κυρτότητας. Τα οργανικά συγγενή κυρτώ-
ματα δεν παρουσιάζουν την τάση να παρουσιάζουν 
πλευρικό ύβο. Τα μη εξισορροπημένα κυρτώματα 
κατά τη θωρακοοσφυϊκή και την οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης παράγουν λοξότητα της 
πυέλου με φαινομενική βράχυνση του σκέλους 
κατά την κοίλη πλευρά του κυρτώματος. Ο κορμός 
έχει την τάση να γέρνει αντίθετα από την κορυφή 
του κυρτώματος με αποτέλεσμα δυσχέρεια στην 
κινητικότητα και την ισορροπία. Οι παραμορφώ-
σεις των πλευρών την ασυμμετρία του θώρακα και 
στα πλευρά, αδυναμία έκπτυξης του θωρακικού 
τοιχώματος και άλλες δυσμορφίες που θα πρέπει 
να αξιολογηθούν.

Συγγενείς διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 
πλευρών συμβαίνουν συχνότερα κατά το κοίλον 
της θωρακικής ή της θωρακοοσφυϊκής συγγενούς 
σκολίωσης πράγμα το οποίο οφείλεται στην ετερό-
πλευρη αποτυχία του μεταμερισμού των αντίστοι-
χων σπονδύλων και δεν φαίνεται να έχει δυσμενή 
επακόλουθα στο μέγεθος του κυρτώματος ή στην 
ταχύτητα επιδείνωσής του 31. Ο περιορισμός της έκ-
πτυξης του θωρακικού τοιχώματος μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα σκολίωσης οφειλόμενης σε σύνδρομο 
δυσπλασίας της σπονδυλικής στήλης και/ή του θω-
ρακικού τοιχώματος αλλά και σύνδρομο ανεπαρ-
κείας του θωρακικού τοιχώματος 32. Η ευκαμψία 
του κυρτώματος ελέγχεται με την τοποθέτηση του 
ασθενούς σε πλάγια θέση πάνω στο γόνατο του 
εξεταστή ή με ανάρτηση του παιδιού πάνω στο βρα-
χίονα του εξεταστή. Διενεργείται λεπτομερής νευ-
ρολογική εξέταση, η ποία περιλαμβάνει τον έλεγχο 
της κινητικότητας, της αισθητικότητας και της αντα-
νακλαστικότητας. Τα κοιλιακά χαρακτηριστικά πρέ-
πει να αποτελούν αντικείμενο της κλινικήw εξέτα-
σης επειδή πολλές φορές αποτελούν αντικειμενικό 
εύρημα επί ασθενών με δυσπλασία Chiari. Διενερ-
γούνται απλές φωτογραφίες σε καθιστή και όρθια 
θέση για να αποτελέσουν την καταγραφή της συ-
νολικής διαδικασίας της αύξησης της σπονδυλικής 
στήλης και των κυρτωμάτων της. Η αναπνευστική 
λειτουργία καταγράφεται με πλήρη σπιρομέτρηση 
με ιδιαίτερη προσοχή στη ζωτική χωρητικότητα. Για 
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κάθε γωνίωση κατά Cobb η απώλεια της ζωτικής 
χωρητικότητας ήταν μεγαλύτερη από 15% μεγαλύ-
τερη στη συγγενή σκολίωση συγκρινόμενη με εκεί-
νη της ιδιοπαθούς σκολίωσης 34.

Απεικονιστικός έλεγχος
Η διενέργεια απλών ακτινογραφιών αποτελεί τη 

χρυσή σταθερά των απεικονιστικών τεχνικών για 
τη διάγνωση των οστέϊνων διαταραχών της ανά-
πτυξης, για τη μέτρηση της βαρύτητας των κυρτω-
μάτων την επιδείνωση και πιθανώς και την παρα-
κολούθηση των δυναμικών αύξησης αλλά και των 
διαμαρτιών περί τη διάπλαση των σπονδύλων. Είναι 
δυσχερής η παρακολούθηση των ακτινογραφιών 
λόγω του μεγέθους του ασθενούς, της συνθετό-
τητας της παραμόρφωσης και των επιπροβαλλο-
μένων οστικών σχηματισμών. Η διενέργεια αξονι-
κής τομογραφίας προεγχειρητικώς συμβάλλει στην 
τρισδιάστατη ανασύνθεση της εικόνας με οβελιαία 
πολυεπίπεδη ανασύνθεση και είναι χρήσιμη για την 
παρακολούθηση των ημισπονδύλων. Η αξονική το-
μογραφία χρησιμεύει επίσης στην απεικόνιση των 
παραμορφώσεων των θωρακικών τοιχωμάτων και 
τη μέτρηση των όγκων του θωρακικού κύτους ιδι-
αίτερα επί ασθενών με σύνδρομα ανεπάρκειας του 
θωρακικού τοιχώματος. Η βελτίωση των λειτουρ-
γικών δυνατοτήτων του πνεύμονα μπορεί να με-
τρηθεί με αξονική τομογραφία μετά από αυξητική 
θωρακοπλαστική 35.

Σε όλες τις περιπτώσεις συγγενούς σκολίωσης 
είναι απαραίτητη η διενέργεια μαγνητικής τομο-
γραφίας, ιδιαίτερα προεγχειρητικώς. Η απεικόνιση 
του ΚΝΣ από του εγκεφαλικού στελέχους μέχρι 
το ιερό είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό συ-
νοδών καταστάσεων που αφορούν στη διάπλαση 
της σπονδυλικής στήλης, την κρανιοπροσωπική 
συμβολή αλλά και τη διάπλαση των σπλάγχνων. Η 
Τ2 ακολουθία της μαγνητικής τομογραφίας διά της 
κορυφής του κυρτώματος και η Τ1 απεικόνι9ση εί-
ναι απαραίτητες για την αναζήτηση των διαμαρτι-
ών περί τη διάπλαση του νωτιαίου μυελού 25.

Αντιμετώπιση
Η διενέργεια άσκησης προοδευτικής έλξης για 

τη διόρθωση συγγενών παραμορφώσεων της 
σπονδυλικής στήλης είναι η αρχαιότερη αναφορά 
θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ινδουιστικό θρη-
σκευτικό κείμενο που γράφηκε μεταξύ του 3500 

και 1800 π. Χ. Στο μύθο αναφέρεται ότι ο Θεός 
Krishna διόρθωσε την ύβωση ενός από τους πι-
στούς του με άσκηση έλξης 36. Στον Ιπποκράτη 460 
– 370 π. Χ. Αναφέρεται επινόηση συσκευών βασι-
ζομένων επί των αρχών της άσκησης αξονικής διά-
τασης και διόρθωσης τριών σημείων κυρτωμάτων 
της σπονδυλικής στήλης και αντιμετώπισης των 
σπονδυλικών παθήσεων. Οι συσκευές που χρησιμο-
ποιήθηκαν στην Ιπποκρατική συλλογή για την αντι-
μετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής 
στήλης ήταν η Ιπποκρατική κλίμακα, η Ιπποκρατική 
δοκός και το Ιπποκρατικό πήγμα (πάγκος) 37. Ο Γα-
ληνός (131 – 212 μ. Χ.) που υπήρξε ακόλουθος της 
Ιπποκρατικής Σχολής χρησιμοποίησε την άσκηση 
αξονικής έλξης ακολουθουμένη από πίεση επί των 
παραμορφώσεων. Ο Αβικέννας, (Πέρσης ιατρός, 
980 – 1037 μ. Χ.) στη Μέση Ανατολή έκανε χρήση 
παρομοίων πρακτικών. Υπάρχουν επίσης αναφορές 
ότι οστεοπαθολόγοι στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία έκαναν χρήση της συνεχούς έλξης για την 
αντιμετώπιση παραμορφώσεων της σπονδυλικής 
στήλης. Γενικώς όμως οι τεχνικές προοδευτικής 
μηχανικής αντιμετώπισης των παραμορφώσεων 
περιέπεσαν σε ανυποληψία, τούτου οφειλομένου 
στα ποικίλα ποσοστά επίπτωσης παραπληγίας μετά 
την εφαρμογή τους 36.

Στόχοι της θεραπείας
Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπευτικής αγω-

γής της συγγενούς σκολίωσης είναι η αποτροπή 
ανάπτυξης μιας σοβαρής παραμόρφωσης, η επίτευ-
ξη ευθυτενούς σπονδυλικής στήλης και η διατήρη-
ση κατά το δυνατό ομαλού προτύπου ανάπτυξης. 
Δεν πρέπει να αναμένεται η εμφάνιση μιας βαριάς 
παραμόρφωσης προκειμένου να επιχειρηθεί μια 
μείζων και επομένως επικίνδυνη διορθωτική δια-
δικασία. Για τους ασθενείς που εμφανίζουν εξεση-
μασμένη ανισορροπία ανάπτυξης της σπονδυλικής 
στήλης, καμιά θεραπεία δεν μπορεί να είναι τέλεια 
38. Το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να επι-
τευχθεί είναι ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης 
ισορροπημένη κατά την κυρτή πλευρά. Στις περι-
πτώσεις αυτές, το καλύτερο αποτέλεσμα είναι μια 
βραχεία, σχετικώς ευθυγραμμισμένη σπονδυλική 
στήλη μάλλον παρά μια παραμορφωμένη που ανα-
πτύσσεται κατά μήκος χωρίς θεραπεία. Για την επί-
τευξη των καλυτέρων αποτελεσμάτων σε ασθενείς 
με συγγενή σκολίωση πρέπει να κατανοήσει τους 
παρακάτω αποφασιστικής σημασίας παράγοντες:
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Πρώιμη διάγνωση – Εάν η διάγνωση γίνει • 
νωρίς (προ της ηλικίας των 5 ετών στο παι-
δί), ενώ το κύρτωμα είναι ακόμη μικρό και 
εύκαμπτο, μια ευκαιρία υπάρχει για διενέρ-
γεια προφυλακτικής χειρουργικής επέμβασης 
προκειμένου να εξισορροπηθεί η ανάπτυξη 
της σπονδυλικής στήλης.

Πρόβλεψη – Η πρόγνωση της επιδείνωσης • 
της συγγενούς σκολίωσης μπορεί να εκτιμηθεί 
με βάσει τα υπολειπόμενα δυναμικά αύξησης., 
τον τύπο και την εντόπιση της διαμαρτίας και 
τον βαθμό της επερχόμενης ανισορροπίας αύ-
ξησης που παράγεται. Αυτό απαιτεί τη σπουδή 
καλής ποιότητας ακτινογραφιών και τη γνώση 
της φυσικής εξέλιξης της κατάστασης.

Αποτροπή της επιδείνωσης –Η αποτροπή μιας • 
σοβαρής παραμόρφωσης της σπονδυλικής 
στήλης είναι ευκολότερη από τη διόρθωσή 
της 39. Μια ετερόπλευρη μη μεταμερισμένη 
οστέινη δοκός με ή χωρίς εμφάνιση αντί-
πλευρου ημισπονδύλου. Σχετίζεται με πτωχή 
πρόγνωση και επομένως απαιτείται έγκαιρη 
χειρουργική θεραπεία ανεξαρτήτως της μι-
κρής ηλικίας του παιδιού. Άλλοι τύποι συγ-
γενούς σκολίωσης μπορεί να ανιχνευθούν, 
αλλά το πιο συχνό λάθος είναι η αποτυχία 
έγκαιρης αναγνώρισης μια βραδείας αλλά 
μη επιβραδυνόμενης προόδου μέχρις ότου 
είναι πολύ αργά για διενέργεια προφυλακτι-
κής θεραπείας. Έτσι, άλλοι οι ασθενείς χρει-
άζονται στενή ακτινολογική παρακολούθηση 
κατά τετράμηνα ή εξάμηνα διαστήματα. Όταν 
γίνει αντιληπτή επιδείνωση του κυρτώματος, 
η άμεση θεραπεία είναι απαραίτητη για την 
αποτροπή παραπέρα επιδείνωσης.

Μη παρεμβατική αντιμετώπιση
Τα περισσότερα σκολιωτικά κυρτώματα δεν εί-

ναι εύκαμπτα και είναι επομένως ανθεκτικά στη 
διόρθωσή τους με τη χρήση κηδεμόνων. Οι κηδε-
μόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απο-
τροπή της προόδου δευτεροπαθών αντισταθμιστι-
κών κυρτωμάτων που αναπτύσσονται πάνω και 
κάτω από τα συγγενή κυρτώματα που προκαλούν 
ανισορροπία. Καθόσον χρόνο το κύρτωμα παρα-
μένει υπό έλεγχο, η εφαρμογή κηδεμόνων στις 
περιπτώσεις αυτές μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την 
επέλευση της σκελετικής ωριμότητας.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Αρχές
Οι συγγενείς παραμορφώσεις της σπονδυλικής 

στήλης απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό όσον αφορά 
στη χειρουργική τους αντιμετώπιση. Ο κίνδυνος της 
υψηλής συχνότητας διεγχειρητικών νευρολογικών 
επιπλοκών 40 καθιστά αναγκαία τη στενή νευρολογι-
κή παρακολούθηση. Οι κυφωτικές παραμορφώσεις 
είναι περισσότερο επικίνδυνες. Η προεγχειρητική 
εφαρμογή συσκευής halo (επί κλίνης ή σε τροχήλατη 
πολυθρόνα) μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη προεγχει-
ρητικώς 41. Η προεγχειρητική διενέργεια μαγνητικής 
τομογραφίας είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας 
εάν πρόκειται να αποκλειστούν παθολογικές κατα-
στάσεις εντός του νωτιαίου σωλήνα. Η παρακολού-
θηση των σωματοκινητικών και των σωματοαιασθη-
τικών προκλητών δυναμικών για τον περιορισμό 
της εμφάνισης νευρολογικών επιπλοκών 42. Επί μη 
τεχνολογικής δυνατότητας η δοκιμασία αφύπνισης 
είναι επίσης επαρκής ιδιαίτερα για μικρότερα παιδιά 
43. Το εύρος επάρκειας της δοκιμασίας έχει φθάσει 
μέχρι την ηλικία των δύο ετών. Η συμβουλευτική 
εξέταση νευροχειρουργού είναι απαραίτητη για των 
αποκλεισμό διαμαρτιών περί τη διάπλαση του νωτι-
αίου μυελού. Οι επεμβάσεις καθήλωσης του νωτιαίου 
μυελού θα πρέπει να συνδυάζονται με την αφαίρεση 
ημισπονδύλων ή σπονδυλοδεσία κατά θέση (in situ). 
Η θέση του ασθενούς σε κοινό τραπέζι σπονδυλι-
κής στήλης με εξάρτημα συγκράτησης της κεφαλής 
, υπόθεμα κάτω από το στήθος και προστατευτικά 
μαξιλάρια κατά τις λαγόνιες ακρολοφίες.

Προκειμένου περί νεοτέρων ασθενών, η χρήση 
υποθεμάτων γέλης είναι επαρκής για τη συγκρά-
τηση του κορμού. Η τυπική πλάγια (decubitus) 
θέση απαιτείται προκειμένου για θωρακικές ή θω-
ρακοκοιλιακές προσπελάσεις. Οι ασθενείς επί των 
οποίων αναλαμβάνονται ταυτοχρόνως οπίσθιες 
και πρόσθιες προσπελάσεις θα πρέπει να τοποθε-
τούνται σε πλάγια (decubitus) θέση με την κυρτή 
πλευρά προς τα πάνω επί επιπέδου ακτινοδιαπερα-
τού χειρουργικού τραπεζιού με ταυτόχρονη προε-
τοιμασία και των δύο χειρουργικών πεδίων 44. Η 
ελεγχόμενη υπόταση κατά τη διάρκεια της επέμβα-
σης είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των απω-
λειών αίματος προς αποφυγή της ισχαιμίας του 
νωτιαίου μυελού κατά τη διάρκεια των διορθωτι-
κών χειρισμών. Η εισαγωγή οστεοσυνθετικών υλι-
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κών κατά τη διόρθωση κυρτωμάτων σε παιδιά θα 
πρέπει να γίνεται μετά προεγχειρητική διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας για την εκτίμηση της ανα-
τομίας των σπονδυλικών πετάλων. Είναι απαραί-
τητη η παρουσία υλικών όλων των πιθανών μεγε-
θών που πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ 45. 
Καλύτερη είναι η χρησιμοποίηση υλικών τιτανίου 
επειδή είναι συμβατά με τη μαγνητική τομογραφία. 
Η παραπέρα απεικονιστική διερεύνηση του άξονα 
της σπονδυλικής στήλης και των άλλων οργάνων 
είναι ευχερέστερη με τη παραμαγνητικών υλικών. 
Υπάρχουν μελάτες που συνηγορούν για τη χρήση 
υλικών σπονδυλοδεσίας και σε μικρότερα παιδιά 
με διαμαρτίες περί τη διάπλαση της σπονδυλικής 
στήλης 46. Η συχνότητα επίτευξης οστέινης πώρω-
σης και διατήρησης της διόρθωσης κατά την οπί-
σθια σπονδυλοδεσία με χρήση υλικών. Οι εισαγω-
γή διαυχενικών βιδών είναι ασφαλής και τεχνικώς 
εφικτή ακόμη και σε παιδιά ενός έτους 47-50.

Προκειμένου να επιτευχθεί η σταθερότητα της 
σπονδυλικής στήλης και η διατήρηση της διόρθω-
σης μέχρι την ολοκλήρωση της πώρωσης, ο χει-
ρουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να εισαγάγει 
άγκιστρα ή βίδες στα επιθυμητά επίπεδα. Αν και 
η χρησιμοποίηση αυτόλογων λαγονίων μοσχευ-
μάτων αποτελεί τη χρυσή σταθερά, θα πρέπει να 
επιφυλάσσεται για μεγαλύτερα παιδιά λόγω των 
υπαρχόντων περιορισμών για τα μικρότερα. Τα 
οστέινα ελεύθερα μοσχεύματα που λαμβάνονται 
από την εκτομή προσκειμένων στις προσπελάσεις 
πλευρών είναι ιδεώδη για μικρότερα παιδιά. Σε κά-
ποια ιδρύματα ευνοείται η χρήση αλλομοσχευμά-
των (freeze frozen φλοιοσπογγώδη φυλλίδια) εί-
ναι δυνατό να χρησιμοποιούνται αλλά είναι ακριβά 
51. Το φαινόμενο του στροφαλοφόρου άξονα είναι 
πολύ λιγότερο προβλέψιμο κατά την αντιμετώπιση 
της συγγενούς σκολίωσης 52. Με τον τρόπο αυτό, 
η παρακολούθηση των δυναμικών αύξησης της 
σπονδυλικής στήλης από τη μελέτη της διαύγειας 
των δυναμένων να προσδιοριστούν μεσοσπονδυ-
λίων δίσκων κατά την πρόσθια μοίρα τους.

Χειρουργικές προσπελάσεις 

Σπονδυλοδεσία κατά θέση (in situ)
Η κατά θέση (in situ) σπονδυλοδεσία είναι η πιο 

ασφαλής και αξιόπιστη χειρουργική επέμβαση για 
την αντιμετώπιση των συγγενών σκολιωτικών πα-
ραμορφώσεων. Η κατά θέση (in situ) σπονδυλο-

δεσία δεν διορθώνει τη παραμόρφωση αλλά είναι 
αποτελεσματική για τον έλεγχο της επιδείνωσης 
της παραμόρφωσης. Ο ιδεώδης υποψήφιος ασθε-
νής είναι αυτός που εμφανίζει αποτυχία του μετα-
μερισμού όπως είναι μια ετερόπλευρη αποτυχία 
του μεταμερισμού με παρεμβολή οστέινης δοκού 
και αντίπλευρη παρουσία ημισπονδύλου 53,54.

Η κατά θέση (in situ) σπονδυλοδεσία πρέπει να 
αναλαμβάνεται νωρίς προ της επιδεινώσεως του 
κυρτώματος. Άλλη ιδεώδης ένδειξη εφαρμογής της 
είναι η παραμόρφωση που καταλείπεται από τη συγ-
γενή αποτυχία διάπλασης της Σ. Σ. μικρότερης από 
50ο σε παιδιά με σημαντικά δυναμικά αύξησης 55. Η 
κατά θέση (in situ) σπονδυλοδεσία απευθύνεται σε 
ένα βραχύ τμήμα που υπάρχει μικρότερος βαθμός 
στροφής στο τμήμα, έτσι το φαινόμενο στροφαλο-
φόρου άξονα να είναι απίθανο να συμβεί. Τα κυρτώ-
ματα που οφείλονται στην ύπαρξη ημισπονδύλων 
κατά τις μεταβατικές περιοχές της Σ. Σ. είναι πολύ 
πιο πιθανό να οδηγήσουν σε αντιαισθητικές παρα-
μορφώσεις και πρέπει να τυγχάνουν έγκαιρης in 
situ σπονδυλοδεσίας. Ο John Moe (1958) πρώτος 
δημοσίευσε μια κριτική ανάλυση της in situ σπονδυ-
λοδεσίας κατά τη συγγενή σκολίωσης 56.

Επιφυσιόδεση του κυρτού τμήματος 
της παραμόρφωσης

Η επέμβαση αυτή αποτρέπει τη μελλοντική εμ-
φάνιση παραμόρφωσης και απαιτεί υπολειπόμενα 
δυναμικά αύξησης προκειμένου να επιτευχθεί δι-
όρθωση με την πάροδο του χρόνου 57. Η συγγενής 
παραμόρφωση στην οποία απευθύνεται η επέμβα-
ση είναι η αστοχία της διάπλασης (τέλεια μεταμε-
ρισμένος ημισπόνδυλος) χωρίς συνοδό παραμόρ-
φωση. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας πρόσθιας και 
οπίσθιας σπονδυλοδεσίας της κυρτής πλευράς του 
κυρτώματος με εκτομή του έξω ημίσεως τμήματος 
των παρακειμένων μεσοσπονδυλίων δίσκων. Οι 
Winter και συν (1988) υποδεικνύουν ότι η επέμ-
βαση αυτή θα πρέπει να επιφυλάσσεται για ασθε-
νείς μικρότερους από 5 ετών με ένα προοδευτικά 
επιδεινούμενο κύρτωμα < 70ο που αφορά σε 5 ή 
λιγότερα σπονδυλικά τμήματα και εμφανίζεται με 
μορφή γνήσιας σκολίωσης εκτός από την αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης 58. Αντενδείκνυται 
εάν δεν υπάρχει δυναμικό αύξησης κατά το κοίλο 
του κυρτώματος όπως και εάν ο ασθενής παρουσι-
άζει οποιαδήποτε οβελιαία παραμόρφωση.
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Εκτομή ημισπονδύλου
Ο ιδεώδης ασθενής είναι παιδί ηλικίας μικρότερο 

από 5 ετών με πλήρως μεταμερισμένο ημισπόνδυ-
λο κατά τις μεταβατικές περιοχές της σπονδυλικής 
στήλης (αυχενοθωρακική ή θωρακοοσφυϊκή). Οι 
ημισπόνδυλοι είναι δυνατό να εκταμούν με συνδυ-
ασμένη πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση ή με μόνη 
την οπίσθια προσπέλαση. Οι Ruf και Harms (2002) 
ανέφεραν επιτυχείς εκτομές με μόνη την οπίσθια 
προσπέλαση και διατείνονται ότι είναι λιγότερο πα-
ρεμβατική και εξίσου αποτελεσματική κατά τη δι-
όρθωση τοπικών παραμορφώσεων 59. Οι Suk και 
(2005) διατείνονται ότι η συνδυασμένη πρόσθια και 
οπίσθια προσπέλαση είναι δυνατό να αυξάνει τους 
εγχειρητικούς κινδύνους και έτσι η οπίσθια εκτομή 
παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα μιας ενός σταδίου 
επέμβασης, τη δυνατότητα ελέγχου της κορυφής 
της παραμόρφωσης και τον έλεγχο επί της βρά-
χυνσης κατά το χάσμα που καταλείπεται από την 
εκτομή 60. Η επέμβαση δεν είναι ακίνδυνη επειδή 
απαιτούνται χειρισμοί γύρω από το νωτιαίο μυελό 
ή την ίππουρίδα και είναι δυνατό να είναι διενεργεί-
ται σε αιμορραγικό χειρουργικό πεδίο με ταυτόχρο-
νη μεγάλη απώλεια αίματος. Από την άλλη πλευρά, 
οι υπέρμαχη των συνδυασμένων προσπελάσεων 
διατείνονται ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα 
διόρθωσης περιλαμβανομένης και εκείνης κατά το 
οβελιαίο επίπεδο που είναι απότοκος της αφαίρε-
σης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 61. Η προσπέλαση 
αυτή άλλωστε παρέχει καλύτερο οπτικό έλεγχο στα 
εμπλεκόμενα στοιχεί. Επιτρέπει επίσης στο διενερ-
γούντα αυτή χειρουργό να εφαρμόσει διορθωτικές 
δυνάμεις από εμπρός ενώ συγχρόνως εφαρμόζο-
νται συμπιεστικές δυνάμεις από πίσω. Ελαττώνεται, 
επίσης, ο κίνδυνος ψευδάρθρωσης και αποτρέπεται 
το φαινόμενο του στροφαλοφόρου άξονα με την 
αφαίρεση των μεσοσπονδυλίων δίσκων.

Η κατά ένα ή δύο στάδια διόρθωση 
και σπονδυλοδεσία με χρήση 
υλικών

Η μερική ή τέλεια διόρθωση της παραμόρφωσης 
εξαρτάται από τον τύπο, την εντόπιση και το βαθμό 
της βαρύτητας του κυρτώματος χωρίς τον κίνδυνο 
νευρολογικών επιπλοκών. Τα ανώτερα θωρακικά 
και αυχενικά κυρτώματα χρειάζονται επιπλέον προ-
φυλάξεις καθώς η υπερδιόρθωση ενός κατώτερου 
θωρακικού ή θωρακοοσφυϊκού κυρτώματος μπορεί 

να οδηγήσει σε λοξότητα του ώμου ή του αυχένα. 
Τα συγγενή εύκαμπτα κυρτώματα με φυσιολογικό 
μεταμερισμό και μικρή ή καθόλου ελλείπουσα ανι-
σορροπία του κορμού μπορεί να αντιμετωπιστούν 
με οπίσθια ενός σταδίου σπονδυλοδεσία με χρήση 
υλικών. Δεν θα πρέπει να γίνεται τέλεια διόρθωση 
ενός δύσκαμπτου εκτεταμένου συγγενούς κυρτώ-
ματος. Είναι πιο επωφελές να διενεργείται πρόσθια 
χαλαρωτική επέμβαση ακολουθούμενη από οπίσθια 
σπονδυλοδεσία σε δύο στάδια κατά την αντιμε-
τώπιση τέτοιων κυρτωμάτων. Σε πρώιμες μελέτες 
υπάρχει αναφορά μεγάλου αριθμού ψευδαρθρώ-
σεων, τούτου οφειλομένου στην ανεπάρκεια των 
υλικών 53, 62. Η σύγχρονη τμηματική οστεοσύνθεση 
έχει βελτιώσει τη διατήρηση της διόρθωσης αλλά 
και τη συχνότητα πώρωσης της σπονδυλοδεσίας 
46. Κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης μιας μη 
αντιρροπουμένης συγγενούς σκολίωσης πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή του σταθερού σπονδύλου. Πιο 
συχνά η εξισορρόπηση επιτυγχάνεται με οπίσθια 
σπονδυλοδεσία με χρήση υλικών (εικ. 2). Κατά τη 
διόρθωση θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση δι-
ατατικών δυνάμεων με τη βοήθεια των υλικών ή 
να επιχειρείται σημαντική διόρθωση με τη βοήθεια 
των υλικών σε δύσκαμπτες παραμορφώσεις.

Εικόνα 2. – (α) Πλήρως μεταμερισμένος ημισπόνδυλος στο 
επίπεδο του Ο3 σπονδύλου δεξιά σε παιδί ηλικίας 18 μηνών 
με κύρτωμα της τάξης των 35ο. (β) Έγινε οπίσθια εκτομή του 
ημισπονδύλου και οπίσθια βραχεία σπονδυλοδεσία με ταυτό-

χρονη διόρθωση του κυρτώματος κατά λιγότερο από 10ο.
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Επανορθωτικές οστεοτομίες
Οι ενδείξεις της διορθωτικής οστεοτομίας για 

τη διόρθωση σπονδυλικής ανισορροπίας είναι η 
αύξηση της λοξότητας της πυέλου, η αδυναμία 
εξισορρόπησης της παραμόρφωσης από πλευράς 
κορμού, η προϊούσα επιδείνωση της παραμόρφω-
σης και η ανάδυση νευρολογικού ελλείμματος. Ο 
σχεδιασμός της οστεοτομίας διευκολύνεται από τη 
προεγχειρητική διενέργεια τρισδιάστατης αξονικής 
τομογραφίας 63. Αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν 
πρόκληση και πρέπει να διενεργούνται από πεπει-
ραμένους χειρουργούς. Η οστεοτομία μπορεί να 
είναι μέρος μιας συνδυασμένης προσέγγισης που 
αφορά σε αφαίρεση ημισπονδύλου και σπονδυ-
λοδεσία με χρήση υλικών ενός πιο εκτεταμένου 
κυρτώματος. Η διαυχενική δίκην κελύφους ωού 
οστεοτομία περιγράφηκε για την αντιμετώπιση 
μεγαλύτερων ασθενών με πολλαπλές διαμαρτίες 
και πολυεπίπεδη παραμόρφωση. Οι βίδες και τα 
άγκιστρα τίθενται άνω και κάτω του επιπέδου της 
οστεοτομίας με αυτήν εντοπιζόμενη κοντά στις επι-
φύσεις των σπονδύλων 64.

Εκτομή της σπονδυλικής στήλης
Πρόκειται για πολύ σπάνια σωστικού χαρακτήρα 

επέμβαση για την αντιμετώπιση βαριών παραμορ-
φώσεων που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν 
με άλλα μέσα. Έχει διεξαχθεί με επιτυχία με καλά 
αποτελέσματα 59, 65. Αποτελεί ιδεώδη λύση για την 
αντιμετώπιση κυφωτικής παραμόρφωσης που προ-
καλεί πίεση επί του νωτιαίου μυελού. Οι εκτομές 
της σπονδυλικής στήλης μπορούν να διεξαχθούν 
ως μια σταδιοποιημένη διαδικασία με πρόσθια και 
οπίσθια προσπέλαση ή με οπίσθια προσπέλαση και 
μόνο. Οι συνδυασμένες επεμβάσεις σταδιοποιού-
νται λόγω της αιμορραγικότητάς τους και είναι τε-
χνικώς απαιτητικές. Η εκτομή της πρόσθιας μοίρας 
του σπονδυλικού σώματος γίνεται μέχρι το επίπεδο 
του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου. Μετά την τέ-
λεια αφαίρεση, εισάγονται άφθονα ομοιομοσχεύ-
ματα και αλλομοσχεύματα για την πλήρωση του 
καταλειπομένου κενού. Η οπίσθια εκτομή αφήνεται 
για μια εβδομάδα αργότερα. Απατούνται συχνές 
δοκιμασίες αφύπνισης μαζί με καλή διεγχειρητική 
παρακολούθηση των μυελικών λειτουργιών.

Επιμηκυνόμενες ράβδοι
Οι τεχνικές με χρήση επιμηκυνόμενων ράβδων 

προτάθηκαν το πρώτον από τον Harrington Το 
1962 66. Οι Marchetti και Faldini περιέγραψαν 
την τεχνική της περιορισμένης σπονδυλοδεσία 
των επιφύσεων για την ενίσχυση της σταθερότη-
τας των υλικών στα σημεία αγκυροβόλησής τους 
68. Οι περισσότερες από τις μεθόδους που περι-
γράφηκαν παραπάνω βασίζονται στην τεχνική της 
μιας ράβδου. Η σπονδυλοδεσία Luque 69 έχει ανα-
φερθεί ως Luque έχει αναφερθεί ως Luque τρόλεϊ 
και είναι εν χρήσει από την αρχή της δεκαετίας του 
1980 με μακρά παρακολούθηση και αποκάλυψε 
ανεπιθύμητες αυτόματες σπονδυλοδεσίες 70. Ο 
Akbarnia (2005) εισήγαγε πρώτος την αρχή της δι-
πλής επιμηκυνόμενης στήριξης για την αντιμετώπι-
ση τα αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης κατά 
την εισβολή της σκολίωσης σε παιδιά με συγγενή 
σκολίωση 71.

Η συγγενής σκολίωση συσχετίζεται με μικρό 
ανάστημα και μικρό μήκος κορμού. Οι παραπέρα 
σπονδυλοδεσίες μπορεί να μειώσουν ακόμη περισ-
σότερο τον όγκο του θωρακικού κύτους με αποτέ-
λεσμα ανεπάρκειά του. Ο στόχος της θεραπείας με 
τη χρησιμοποίηση επιμηκυνόμενων ράβδων είναι η 
διόρθωση της παραμόρφωσης με ταυτόχρονη δι-
ατήρηση της αύξησης της σπονδυλικής στήλης. Η 
τελική σπονδυλολυσίας και εισαγωγή των οριστι-
κών υλικών γίνεται μετά την επίτευξη του μεγίστου 
της αύξησης. Η ηλικία των 5 ετών θεωρείται κρί-
σιμη για τη ζωή του παιδιού όταν το παιδί φθάνει 
στην πρόσκτηση των ⅔ του ύψους του σε καθιστι-
κή θέση του ενήλικα και ο θωρακικός όγκος φθάνει 
στο 30% της ενηλίκου ζωής. Η επιμήκυνση γίνεται 
κατά χρονικά μεσοδιαστήματα 6 μηνών. Ο ιδεώ-
δης υποψήφιο είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών και 
έχει συγγενή παραμόρφωση που αφορά σε μεγάλο 
τμήμα της σπονδυλικής στήλης, στο οποίο η διε-
νέργεια σπονδυλοδεσίας θα ήταν βλαπτική για την 
αύξηση της σπονδυλικής στήλης. Σήμερα προτιμά-
ται περισσότερο η χρήση δίδυμων ράβδων επει-
δή υπάρχει κίνδυνος απασφάλισης των αγκίστρων 
και θραύσης των ράβδων. Η τεχνική των διπλών 
επιμηκυνόμενων ράβδων έχει ως αποτέλεσμα την 
πρόσκτηση μήκους 5.7±2.9 cm από την αναπτυσ-
σόμενη σπονδυλική στήλη σε χρονικό διάστημα 
θεραπείας 4.37±2.4 ετών. Παρατηρήθηκε σημα-
ντικά μεγαλύτερη αύξηση και ποσοστά διόρθωσης 
σε εκείνες τις περιπτώσεις που η επιμήκυνση ήταν 
κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα72.
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Εκτατική θωρακοπλαστική 
και εισαγωγή εκτεινόμενων 
προσθετικών πλευρών

Οι συγγενείς παραμορφώσεις της σπονδυλι-
κής στήλης μπορεί να σχετίζονται με συνοστέωση 
πλευρών που με τη σειρά της προκαλεί περιορι-
σμό των αναπνευστικών χωρητικοτήτων και του 
όγκου του ημιθωρακίου 31. Η προκύπτουσα πτωχή 
διάπλαση τόσο του θωρακικού κύτους όσο και του 
πνευμονικού παρεγχύματος προκαλεί αναπνευστι-
κή δυσλειτουργία που αποκλήθηκε από τον Robert 
Campbell (2003) 32 «σύνδρομο θωρακικής ανεπάρ-
κειας». Οι σπονδυλικές εκτεινόμενες πλευρές τιτα-
νίου (vertebral expandable prosthetic titanium 
rib – VEPTR) διατηρούν εν εκπτύξει το ημιθωράκιο 
στα σημεία στα οποία αγκυροβολούν κεντρικά στα 
επίπεδα από το επίπεδο της 2ης – 3ης πλευρά. Πε-
ριφερικά οι VEPTR είναι δυνατό να αγκυροβολούν 
σε ένα από τα ακόλουθα τρία σημεία: γύρω από τις 
κεντρικές πλευρές, σε σημεία της οσφυϊκής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης ή γύρω από το λαγόνιο. Η 
συσκευή μπορεί να εκταθεί μέσω προς τούτο συν-
δέσμων κάθε έξη μήνες. Η διαδικασία αυτή βελτιώ-
νει το θωρακικό ύψος, τον όγκο του πνεύμονα και 
τις αναπνευστικές λειτουργίες. Η ιδεώδης ένδειξη 
είναι ο ασθενής με περίσφιξη του ημιθωρακίου, 
δευτεροπαθή σε συνοστεώσεις πλευρών 74.

Αποτελέσματα
Υπάρχουν αναφορές από την εφαρμογή συν-

δυασμένης πρόσθιας και οπίσθιας εκτομής ημι-
σπονδύλων που καταδεικνύουν ένα καλό βαθμό 
διόρθωσης των κυρτωμάτων με μικρές απώλειες 
με την πάροδο του χρόνου. Η μέση μετεγχειρητική 
διόρθωση που επιτεύχθηκε με την εκτομή ημισπον-
δύλων σε όλα τα σημεία της σπονδυλικής στήλης 
κυμαίνονται από 59 – 67ο για το πρωτογενές κύρ-
τωμα  με μικρή απώλεια της διόρθωσης τουλάχι-
στον δύο έτη μετεγχειρητικώς. Η εκτομή των ημι-
σπονδύλων μέσω μιας οπίσθιας προσπέλασης έχει 
αναφερθεί είναι σε θέση να διορθώσει 23 -36ο 

με ένα μέσο όρο συνολικής απώλειας της τάξης 
των 3,7ο με την εκτομή σε ένα χρόνο μέσω μιας 
οπίσθιας προσπέλασης και μόνης που αντιστοιχεί 
στο 54,3% της διόρθωσης της σκολίωσης και στο 
67,4% της διόρθωσης της κύφωσης 76. Σε μια με-
λέτη επί έξη πολύ μικρών παιδιών, επί των οποίων 
διενεργήθηκε διαδοχικά πρόσθια και οπίσθια εκτο-

μή ημισπονδύλου σε ένα στάδιο επιτεύχθηκε διόρ-
θωση της τάξης του 67% 27. Τα αποτελέσματα της 
εκτομής ημισπονδύλων και της σπονδυλοδεσίας 
μικρού μήκους μέσω μιας οπισθοπλάγιας προσπέ-
λασης αναφέρθηκε μετεγχειρητική διόρθωση της 
τάξης του 60.9% 76. Σε μια μελέτη δέκα ασθενών 
επί των οποίων διενεργήθηκε θωρακική και θωρα-
κοοσφυϊκή εκτομή ημισπονδύλων, η μέση βελτίω-
ση των κυρτωμάτων ήταν της τάξης του 59% 79. 
Η διόρθωση που επιτεύχθηκε διά της οσφυοϊεράς 
εκτομής ημισπονδύλων είναι πολύ λιγότερη συγκρι-
νόμενη με άλλες περιοχές (10 – 12ο). Οι Hosalkar 
et al. (2004) αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα 
της εκτομής των οσφυοϊερών ημισπονδύλων ακο-
λουθούμενη από σταθεροποίηση των φυσιολο-
γικών προσκειμένων σπονδύλων στο λαγόνιο με 
βίδες ή σύρματα. Αυτό διαπιστώθηκε ότι αποτελεί 
ισχυρότερη από εμβιομηχανική άποψη σε νήπια και 
μικρά παιδιά με σχετικώς μαλακά οστά 80.

Σε μια μελέτη μακροχρόνιας παρακολούθησης 
(10-52 έτη) από το Nottingham, 52 ασθενείς (18 
άρρενες και 34 θήλεις), υποβλήθηκαν σε πρώιμη 
επιφυσιόδεση και σπονδυλοδεσία. Η αιτιολογία πε-
ριλάμβανε ημισπονδύλους (n=22), αμεταμέριστες 
οστέινες δοκούς  (n=15), αμεταμέριστες οστέινες 
δοκούς με αντίπλευρη παρουσία ημισπονδύλου 
(n=4), σφηνοειδείς σπονδύλους (n=5), ημιμεταμε-
ρή εκτροπή (n=2) και αταξινόμητες (n=4). Συνυπάρ-
χουσες ενδοσωληνικές διαμαρτίες παρατηρήθηκαν 
σε 10 (19%) και συνοδά σύνδρομα σε 11 ασθενείς. 
Ταξινομήθηκαν τα ανωτέρω σε τρεις ομάδες:

Ομάδα Ι: οπίσθια σπονδυλοδεσία κατά θέση (in 
situ) (n=16), 

Ομάδα IΙ: πρόσθια και οπίσθια διόρθωση και 
σπονδυλοδεσία (n=32)

Ομάδα IΙΙ: πρόσθια εκτομή ημισπονδύλου, διόρ-
θωση και σπονδυλοδεσία (n=4). Τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

Η αναστολή της αύξησης και η σπονδυλοδε-1. 
σία σε πρώιμα στάδια είναι δυνατό να επιδει-
νώνεται με την πάροδο του χρόνου, όταν μια 
οπίσθια σπονδυλοδεσία κατά θέση και μόνο 
αφήνεται ως οριστική θεραπεία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Ο προσδιορισμός του χρόνου διενέργειας 2. 
της οριστικής επέμβασης επηρεάζεται από 
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τον τύπο, την εντόπιση και τον αριθμό ων 
ημισπονδύλων αλά και την παρουσία ή μη 
μεταμερισμένων οστέινων δοκών.

Η πρώιμη οριστική εκτομή/σπονδυλοδεσία 3. 
των ημισπονδύλων συνιστάται ιδιαίτερα 
εφόσον πρόκειται για μεταβατικούς ημισπον-
δύλους για την αποτροπή των επίμονων μα-
κροχρόνιων παραμορφώσεων 81.

Οι Winter και Lonstein (2009) αναφέρονται 
σε 51 έτη παρακολούθησης επί 23 ασθενών με 8 
ασθενείς με συγγενή σκολίωση. Αναφέρουν ότι η 
πρώιμη σπονδυλοδεσία προκειμένης της αντιμε-
τώπισης συγγενούς σκολίωσης έχει μακράν κα-
λύτερα αποτελέσματα από τα αποτελέσματα της 
καθυστερημένης σπονδυλοδεσίας. Μια σταθερή 
σπονδυλοδεσία στο τέλος της ανάπτυξης παραμέ-
νει γενικώς αμετάβλητη 82.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;
Υπάρχουν δεδομένα από εργαστηριακές αλλά 

και από κλινικές μελέτες που δείχνουν την ανα-
γκαιότητα της σπονδυλικής εκπτυσσόμενης προ-
σθετικής αντικατάστασης πλευρών (VEPTR) επί 
ασθενών με συγγενή σκολίωση. Οι Hell και συν 
(2005) αναφέρουν κλινική και ακτινολογική βελτί-
ωση σε ασθενείς με συγγενή σκολίωση που αντι-
μετωπίστηκαν με VEPTR 83. Καθώς βελτιώνονται 
οι τεχνολογικές μας γνώσεις και επιτρέπουν τη 
βελτίωση των τεχνικώς επιμηκυνόμενων ράβδων 
θα καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του αριθ-
μού των επεμβάσεων που χρειάζεται ένα παιδί με 
προβλήματα συγγενούς σκολίωσης κατά την πε-
ρίοδο της ανάπτυξής του. Οι πρόοδοι στον τομέα 
της γενετικής μπορεί να συμβάλλουν στο μέλλον 
στην αποκάλυψη των ελλειμμάτων της ανάπτυξης  

της σπονδυλικής στήλης κατά την εμβρυϊκή περίο-
δο και να επιτρέψει την πιθανότητα της γονιδιακής 
θεραπείας.

Συμπεράσματα
Η συγγενής σκολίωση επιβαρύνεται με πολλά 

διλήμματα για τους ασχολούμενους με τη θεραπευ-
τική της αντιμετώπιση. Κατά τα τελευταία 50 έτη 
κατέστη δυνατή η αποκάλυψη λεπτομερειών γύρω 
από τη φυσική εξέλιξη των διαφόρων τύπων συγ-
γενούς σκολίωσης και της συμπεριφοράς της κατά 
την ανάπτυξη του σκελετού. Η οξύνοια ως προς 
τη διάγνωση και την εφαρμογή των ορθών αρχών 
αντιμετώπισης για την επίτευξη επιτυχούς αποτε-
λέσματος. Η ενδελεχής προεγχειρητική ετοιμασία 
είναι απαραίτητη και η ενδεδειγμένη χειρουργική 
επέμβαση εξαρτάται από τον τύπο της διαμαρτί-
ας και το βαθμό της παραμόρφωσης. Η πρώιμη 
διάγνωση και χειρουργική θεραπεία αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο για ένα επιτυχημένο αποτέλε-
σμα. Ήπιες έως και μέτριας βαρύτητας παραμορ-
φώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς 
με σπονδυλοδεσία με εισαγωγή οστεοσυνθετικών 
υλικών. Η εκτομή ημισπονδύλων στις μεταβατικές 
περιοχές της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη 
για τη διόρθωση της παραμόρφωσης. Η οπίσθια 
προσπέλαση μόνη ή σε συνδυασμό με πρόσθια 
εξαρτάται από τον τύπο του ασθενούς, τον τύπο 
της διαμαρτίας, την παραμόρφωση και τις επιλογές 
του χειρουργού. Πολλές φορές είναι απαραίτητες 
διορθωτικές οστεοτομίες για την εξισορρόπηση 
της σπονδυλικής στήλης. Τα κυρτώματα σε μικρά 
παιδιά με μακρές μεταμερισμένες περιοχές της 
σπονδυλικής στήλης μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με επιμηκυνόμενες ράβδους. Οι ασθενείς που εμ-
φανίζουν θωρακική ανεπάρκεια μπορεί να πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με VEPTR.
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