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Αυτή η εισαγωγική εισήγηση θέτει μια σειρά από 
ζητήματα σχετικά με την αιτιολογία, την παθογέ-
νεια και παθολογικούς μηχανισμούς (scoliogeny) 
εμφάνισης της ιδιοπαθής σκολίωσης επί των εφή-
βων (Idiopathic Adolescent Scoliosis - AIS). Επι-
χειρείται ιεράρχηση και καλεί για τη συμβολή από 
την πλευρά των ερευνητών στον τομέα αυτό και 
αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Ο στό-
χος των εισηγητών είναι να αναπτυχθεί μια ευρέος 
φάσματος συζήτηση που να βασίζεται σε αποδει-
κτικά στοιχεία και θεωρητικές ερμηνείες. Με τον 
τρόπο αυτό, θα επεκταθεί ο ρόλος της διαδικτυ-
ακής ομάδας εργασία της Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Μελέτης Αιτιολογίας της Σκολίωσης (IBSE), η 
οποία συζήτησε εννέα από τα επιλεγμένα συναφή 
θέματα κατά την περίοδο 2003-2013 [Sevastik et 
al 2003, Grivas et al in press]. 

Ενώ η σχέση μεταξύ σκολίωσης και ανάπτυξης 
αναγνωρίστηκε πριν από σαράντα χρόνια [Burwell 
1971], η πρόοδος στην κατανόηση της πρόκλη-
ση της AIS είχε περιοριστεί από την σχετική σπα-
νιότητα βασικών βιολογικών και εμβιομηχανικών 

επιστημονικών δεδομένων. Από τότε και μετά τη 
συνακόλουθη έμφαση στην παθογένεια όσον αφο-
ρά στο οβελιαίο επίπεδο της σπονδυλικής στήλης 
[Millner και Dickson 1996], και η σχετική πρόσθια 
νωτιαία υπερανάπτυξη [Guo et al 2005], προωθεί 
τη βιολογική γνώση κατανόησης των σκολιογε-
νετικών μηχανισμών ιδιαίτερα μετά το έτος 2000 
[Lowe et al 2000, Burwell και Dangerfield 2000, 
Burwell 2002]. Οι περιορισμένες γνώσεις εξακο-
λουθούν να εμποδίζουν την κατανόηση των σκο-
λιογενετικών μηχανισμών για παράδειγμα αυτών 
που έχουν σχέση με τη βιοχημεία και την ενδοκρι-
νολογία της AIS [Lombardi et al 2011] και οι δια-
ταραχές εκτός της σπονδυλικής στήλης των σκελε-
τικών συμμετριών μήκους της AIS σε κορίτσια που 
είναι άγνωστης παθογενετικής σημασίας [Sevastik 
et al 2003, Grivas et al in press, Wang et al 2011, 
Burwell et al 2012]. Η έρευνα για την υπόθεση της 
νόσου της γενετικής παραλλαγής για την ερμηνεία 
της AIS έχει οδηγήσει σε σημαντικά επιτεύγματα 
[Wise et al 2008].
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βρετανικής ομάδας μελέτης της σκολίωσης 
[International Scoliosis Genetics Interest Group: 
(accessed April 2013) BSRF Research Forum], 
υπάρχει ένα ξεχωριστό, ιδιωτικό φόρουμ της Διε-
θνής Ομάδας Ενδιαφέροντος Γενετικής της Σκολί-
ωση (ISGIG), μια ομάδα ειδικών που σχηματίστηκε 
το 2011 στο πλαίσιο Διεθνούς Συμποσίου Phillip 
Zorab. Ένας πιθανός ρόλος για το περιβάλλον και 
τους εξωγενείς παράγοντες στην αιτιοπαθογένεια 
της σκολίωσης (scoliogeny) στην AIS είναι αβέβαιη 
[Burwell et al 2011]. Η εφαρμογή των τρισδιά-
στατων εμβιομηχανικών μεθόδων για τον κορμό 
[Beauchamp et al 2002], ανάλυσης προσομοίω-
σης από πεπερασμένα στοιχεία [Shi et al 2011], 
και η εμβιομηχανική αξιολόγηση της υπόθεσης του 
φαύλου κύκλου [Stokes et al 2006] αποτελούν 
σημαντικές εξελίξεις στο θέμα. Ενώ μια νευροφυ-
σιολογική [Wang et al 2011] και οι νευρομυϊκές 
ερμηνείες [Wapstra και Veldhuizen 2012] βάσης 
για την αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς σκολίω-
σης των εφήβων (AIS) υποστηρίζεται από ολοένα 
και περισσότερες ενδείξεις, Οι συστηματικές μετα-
βολικές διαταραχές που έχουν αποκαλυφθεί [Lowe 
et al 2004, Moreau et al 2004, Acaroglu et al 
2012] υποδηλώνουν μια συνολική συμμετοχή του 
οργανισμού [Burwell και Dangerfield 2012] και 
επιτάσσουν τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσε-
ων κατά τη διερεύνηση της ιδιοπαθής σκολίωσης 
[Moreau et al 2009].

Σχετικά λιγότερο μελετημένη κατά την έρευνα 
της αιτιοπαθογένειας της σκολίωσης είναι το πώς 
ο μοναδικός συνδυασμός ανθρώπινου σχήματος, 
λειτουργίας, μεγέθους, σχήματος, προτύπων ανά-
πτυξης και επίκτητης πλευρικής ανάπτυξης κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης που τη διαφοροποιεί από την 
αντίστοιχη από άλλα είδη πρωτευόντων που μπο-
ρεί να προδιαθέτουν στον άνθρωπο, αλλά όχι στα 
άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά στην ιδιοπαθή εφη-
βική σκολίωση (AIS). Εισάγει στην παρακολούθηση 
των διαφόρων σειριακών μελετών, ανασκοπεί τις 
μελέτες που αναφέρονται με το θέμα από διάφο-
ρους συγγραφείς και ομάδες ενδιαφέροντος. Σκο-
πός όλων των παραπάνω είναι η πρόκληση μιας 
ευρείας συζήτησης βασιζόμενης επί ενδείξεων και 
θεωρητικών ερμηνειών των εκάστοτε παρατηρή-
σεων. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω 
θα πρέπει να επεκταθεί ο ρόλος της ομάδας ηλε-
κτρονικής αναζήτησης του Διεθνούς Ομοσπόνδου 
Σώματος για την Μελέτη της Αιτιολογίας της Σκο-

λίωσης (International Federated Body on Scoliosis 
Etiology, IBSE), το οποία ασχολήθηκε με εννέα 
συγκεκριμένα θέματα από το 2003 μέχρι το 2013 
[Sevastik et al 2003, Grivas et al in press]. 

Ενώ συσχετισμός μεταξύ της σκολίωσης και 
της αύξησης έχει μελετηθεί από σαράντα ετών και 
πλέον [Burwell 1971], η πρόοδος της κατανόησης 
των παθογενετικών μηχανισμών της ιδιοπαθούς 
εφηβικής σκολίωσης (AIS) αναχαιτίστηκε από μια 
σχετική έλλειψη των βασικών βιολογικών και εμβι-
ομηχανικών δεδομένων. Έτσι, τόσο η συνακόλου-
θη έμφαση στους παθογενετικούς μηχανισμούς 
της παραμόρφωσης στο οβελιαίο επίπεδο [Burwell 
1971], όσο και της σχετικής υπερανάπτυξης της 
πρόσθιας μοίρας της σπονδυλικής στήλης [Guo et 
al 2005], οι επιτεύξεις όσον αφορά στην κατανό-
ηση βιολογικών μηχανισμών κατέστησαν δυνατή 
τη γνώση των σκολιωτικών μηχανισμών ιδιαίτερα 
μετά το έτος 2000 [Lowe et al 2000, Burwell και 
Dangerfield 2000, Burwell 2002]. Υπάρχουν περι-
ορισμοί στις γνώσεις των μηχανισμών αυτών όσον 
αφορά στο επίπεδο της βιοχημείας και της ενδο-
κρινολογίας της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης 
(AIS) [Lombardi et al 2011] και οι παθολογικές 
εξωσπονδυλικές σκελετικές ασυμμετρίες που αφο-
ρούν στο μήκος σε κορίτσια με εφηβική ιδιοπαθή 
σκολίωση, οι οποίες επί του παρόντος άγνωστης 
κλινικής σημασίας [Grivas et al in press, Wang et 
al 2011, Burwell et al 2012]. Η πρωτογενής έρευ-
να πάνω στην υπόθεσης της γενετικής παραλλα-
γής της σκολιωτικής νόσου οδήγησε σε σημαντι-
κές επιτεύξεις [Wise et al 2008]. Στο πλαίσιο της 
δημόσιας συζήτησης του Βρετανικού Ιδρύματος 
για τη Μελέτη της Σκολίωσης (British Scoliosis 
Research Foundation - BSRF) [International 
Scoliosis Genetics Interest Group: (accessed April 
2013) BSRF Research Forum] υπάρχει ιδιαίτε-
ρο χωριστό πλαίσιο δημόσιας συζήτησης υπό τον 
τίτλο Διεθνής Ομάδα Ενδιαφέροντος Γενετικής 
της Σκολίωσης (International Scoliosis Genetics 
Interest Group – ISGIG), που αποτελεί μια ομάδα 
ειδικών που σχηματίστηκε το 2011 στο Διεθνές 
Συμπόσιο Philipp Zorab. Ο πιθανός ρόλος των πε-
ριβαλλοντικών και επίκτητων αιτιοπαθογενετικών 
παραγόντων που ενοχοποιούνται κατά τη μελέτη 
της γενετικής της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης 
είναι αβέβαιος [Burwell et al 2011]. Η εφαρμογή 
τρισδιάστατων εμβιομηχανικών μεθόδων για τη 
μελέτη της κινητικότητας του κορμού [Beauchamp 
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1992], οι τεχνικές προσομοίωσης με τη μέθο-
δο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων [Shi et al 
2011] και η από εμβιομηχανική άποψη αξιολόγηση 
της υπόθεσης του φαύλου κύκλου [Stokes et al 
2006] αποτελούν σημαντικά δεδομένα προσέγγι-
σης του προβλήματος. Ενώ η νευροβιολογική και 
η νευρομυϊκή φύση της αιτιοπαθογένειας της ιδι-
οπαθούς εφηβικής σκολίωσης υποστηρίζονται από 
αύξουσες ενδείξεις, έχουν αποκαλυφθεί συστημα-
τικές μεταβολικές διαταραχές [Lowe et al 2004, 
Moreau et al 2004, Acaroglu et al 2012] που υπο-
δηλώνουν μια γενικευμένη οργανική συμμετοχή 
[Burwell και Dangerfield 2012] που καθιστά απα-
ραίτητη τη μελέτη παραμέτρων από το περιφερικό 
αίμα σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από ιδι-
οπαθή σκολίωση [Moreau et al 2009]. 

Σχετικώς λιγότερο διερευνημένο κατά την 
έρευνα τη σχετική με την αιτιοπαθογένεια της 
σκολίωσης είναι το κατά πόσον ο αποκλειστικός 
συνδυασμός της ανθρώπινης μορφής, της λειτουρ-
γικότητας, του μεγέθους, του σχήματος, του ανα-
πτυξιακού προτύπου και της επίκτητης απόκλισης 
των ανατομικών σχηματισμών από το μέσο επίπε-
δο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανθρώπων 
σε σχέση με τα άλλα πρωτεύοντα και τα διακρίνει 
από αυτά σε ότι αφορά στην προδιάθεσή τους για 
την ανάπτυξη σκολίωσης. Είναι προφανής λοιπόν 
η εξελικτική σημασία αυτής της παρατήρησης ως 
στοιχειώδους οργανωτικής υπόθεσης της βιολο-
γικής βάσης του φυσικής της εξέλιξης [Gluckman 
et al 2009]. Κάποιες κλινικές ιδιαιτερότητες και οι 
υποκείμενοι γενετικοί και παθοφυσιολογικοί λόγοι 
που οδηγούν σε αυτές και μπορεί να προδιαθέτουν 
στην εμφάνιση της σκολίωσης και έχουν σχέση με 
την όρθια στάση με διποδισμό, με τις στροφικές 
κινήσεις της σπονδυλικής στήλης και τις αντισταθ-
μιστικές τους κατά τη βάδιση [Burwell et al 1992], 
με την ασυμμετρία της φυσιολογικής σπονδυλικής 
στήλης [Castelein 2012], με το θωρακικό κλωβό 
[Sevastik et al 2003, Grivas et al 1991, Grivas et 
al 1992], με τα άνω άκρα [Burwell et al 2012] και 
με τη δεξιοχειρία [Grivas et al 2006, Goldberg et al 
2006], με την παρατεταμένη περίοδο της καμπύλης 
αύξησης στον άνθρωπο και την ώση της αύξησης 
της εφηβικής περιόδου [Bogin 2008] τη νευροεν-
δοκρινική ρύθμιση της οστικής αύξησης και ωρί-
μανσης [Burwell et al 2002, Chu et al 2008, Chu 
et al 2008] και την διακοπή της αμφοτερόπλευρης 
συμμετρίας [Burwell et al 2006]. Επί πειραματικού 

επιπέδου στα τετράποδα ή στα δυνάμενα να δι-
ποδίσουν [Machida et al 2006] οι παθογενετικοί 
μηχανισμοί της σκολίωσης έχουν μελετηθεί ευρέ-
ως αλλά πάντα παραμένει το ερώτημα του κατά 
πόσον τα πειραματικά δεδομένα έχουν εφαρμογή 
επί του ανθρώπου. Αυτές οι σειριακές μελέτες αρ-
χίζουν με μια περίληψη των παρουσιάσεων κατά 
το έτος 2012 που συλλέχθηκαν από δύο διεθνή 
συνέδρια αφιερωμένα στη σκολίωση εκείνο της δι-
εθνούς εταιρείας για τη μελέτη των παραμορφώ-
σεων της σπονδυλική στήλης που συγκλήθηκε στο 
Poznan της Πολωνίας και τη εταιρείας μελέτης της 
σκολίωσης που συγκλήθηκε στο Σικάγο [Burwell 
et al 2013]. των παρουσιάσεων αποκαλύπτει την 
ποικιλία της τρέχουσας έρευνας των θεωριών για 
την αιτιοπαθογένεια της σκολίωσης και την έλλει-
ψη ενοποιητικής υπόθεσης. Η τελευταία μπορεί να 
προκύψει ως αποτέλεσμα της εφηβικής ιδιοπαθούς 
σκολίωσης επειδή δεν αποτελεί μια νοσηρή κατά-
σταση αλλά το τελικό αποτέλεσμα των κοινών πα-
θοφυσιολογικών οδών με εκδηλώσεις στον κορμό 
με αποτέλεσμα διαταραχές σε διάφορες αιτιοπα-
θογενετικές εξεργασίες που μπορεί να αλληλεπι-
δρούν με μηχανικού παράγοντες. 

Που οδηγεί η θεραπεία της εφηβικής ιδιοπα-
θούς σκολίωσης; Προς το παρόν, αυτή η έρευνα επί 
των αιτιοπαθογενετικών παραγόντων της σκολίω-
σης δεν συμβάλλει στην ενίσχυση του οπλοστασί-
ου αντιμετώπισής της τέτοια που να περιορίζει την 
προσήλωση του προς την πραγματιστική αντίληψη. 
Υπάρχει η ελπίδα ότι νεωτερικές μη χειρουργικές 
μέθοδοι θεραπείας [Grivas 2013] άλλες από την 
εφαρμογή κηδεμόνων θα ανακαλυφθούν που θα 
στοχεύουν στην αιτιολογία καθεαυτή ή/και στους 
αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες προκειμένου να 
αποφευχθεί η χειρουργική διόρθωση και να δια-
τηρηθεί η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης. 
Η αποτροπή της επιδείνωσης των κυρτωμάτων αν 
και όχι αυτή καθεαυτή η έναρξη της παραμόρφω-
σης λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας 
εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της έρευνα της αιτιοπαθογένειας της εφηβικής ιδι-
οπαθούς σκολίωσης. 
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