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Περίληψη 

Η σχέση της σκολίωσης με την άσκηση είναι ασαφής. Η άσκηση 
έχει θεωρηθεί τόσο αιτιολογικός παράγοντας της ανάπτυξης σκο-
λίωσης όσο και θεραπευτικό μέσο στην αποτροπή της εξέλιξης και 
βελτίωσης της σκολιωτικής καμπύλης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της θετικής ή 
αρνητικής σχέσης άσκησης και σκολίωσης.

Κατά τη διάρκεια μαζικού σχολικού ελέγχου (school screening) 
που διενεργήθηκε σε Αθλητικά Σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης, 
εξετάστηκαν 425 παιδιά, αθλητές και μη, ηλικίας 12-15 ετών, κο-
ρίτσια και αγόρια με τη δοκιμασία επίκυψης. Η κλινική εξέταση 
συμπληρώθηκε με την καταγραφή σημείων δευτεροπαθούς σκολί-
ωσης και γενικευμένης νόσου.

Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν σαν ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς να εί-
ναι γνωστή η συμμετοχή τους ή όχι σε οργανωμένη αθλητική δρα-
στηριότητα. Τόσο οι αθλητές όσο και οι μη αθλητές που συμμετεί-
χαν στην έρευνα συμπλήρωσαν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο 
που αφορούσε προσωπικά, σωματομετρικά και δευτερογενή χαρα-
κτηριστικά του φύλου, ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό, το 
είδος και τους χαρακτήρες της άσκησης και της καθημερινής τους 
διατροφής.

Τα ύποπτα για σκολίωση παιδιά υποβλήθηκαν σε πλήρη ακτινο-
λογικό έλεγχο.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αθλη-
τές και μη, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ομάδες και στα 
δύο φύλα συγκρίθηκαν ως προς την ηλικία, το βάρος, το ύψος, το 
επικρατούν άκρο, την ύπαρξη κληρονομικού ιστορικού σκολίωσης 
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στο άμεσο συγγενικό περιβάλλον, τις διαιτητικές 
συνήθειες και την εμμηναρχή. Τα χαρακτηριστικά 
θεωρήθηκαν συγκρίσιμα. 

Η στατιστική μελέτη πραγματοποιήθηκε με 
τη δοκιμασία του χ2 κριτηρίου και τη χρήση του 
Fisher’s exact test. 

Εισαγωγή

Η αιτιοπαθογένεια της σκολίωσης εξακολου-
θεί να παραμένει άγνωστη. Έχουν διερευνηθεί 
και ενοχοποιηθεί πάρα πολλοί παράγοντες χω-
ρίς ωστόσο να έχει δοθεί οριστική απάντηση στο 
ερώτημα της αιτίας γέννησης και εξέλιξης του 
σκολιωτικού κυρτώματος.

Μία παλαιότερη δοξασία που επικρατούσε 
σχετικά με τη σχέση της σκολίωσης και της γυ-
μναστικής δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι ερευνητικές 
εργασίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και 
αναφέρονται στη σχέση της γυμναστικής και γε-
νικότερα της άσκησης με την αιτιοπαθογένεια 
της σκολίωσης είναι λιγοστές, αφορούν σε συ-
γκεκριμένα αθλήματα και στερούνται ιδιαιτέρων 
στατιστικών αναλύσεων και μεθόδων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύ-
νηση τυχόν θετικής ή αρνητικής σχέσης της άσκη-
σης και της εμφάνισης της σκολίωσης. Η εργασία 
αυτή προσπαθεί να διαλευκάνει το ασαφές πεδίο 
της σχέσης σκολίωσης και άσκησης, με σκοπό να 
βοηθήσει τόσο στην κατανόηση της αιτιοπαθογέ-
νειας όσο και στη χορήγηση οδηγιών και θερα-
πευτικής στρατηγικής έναντι της σκολίωσης.

Υλικό - Μέθοδος

Μελετήθηκαν 425 κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 
12-15 ετών, των τριών τάξεων Γυμνασίου (Α' Β', Γ') 
τριών Αθλητικών σχολείων κατά τη διάρκεια διε-
νέργειας μαζικού σχολικού ελέγχου (school scree-
ning) στα προαναφερθέντα σχολεία, από τους 
ιατρούς που απαρτίζουν το δυναμικό της Μονά-
δας Σκολίωσης της Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής του 
Α.Π.Θ. στο Νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”.

Η αρχική επιλογή των παιδιών για τη συμμετο-

χή τους στην έρευνα έγινε μόνο με βάση την τάξη 
φοίτησης τους. Η εξέταση τους ήταν οικειοθελής.

Η κλινική εξέταση των παιδιών έγινε με κλινική 
εξέταση τόσο στην όρθια θέση όσο και κατά τη 
δοκιμασία επίκυψης (bending test) και συμπλη-
ρώθηκε με τη μέτρηση του μήκους των σκελών 
για ανισοσκελία και αναζήτηση σημείων γενι-
κευμένης νόσου. Με βάση τα αποτελέσματα της 
κλινικής εξέτασης καταγράφηκαν τα παιδιά που 
θεωρήθηκαν ύποπτα για την ύπαρξη οργανικής 
σκολίωσης.

Τα παιδιά εξετάστηκαν σαν ένα ενιαίο σύνολο, 
χωρίς να είναι γνωστή η συμμετοχή τους ή όχι σε 
οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα.Η κλινική 
εξέταση δηλαδή των παιδιών ήταν ‘’ τυφλή ‘’ όσον 
αφορά στο αθλητικό τους ή όχι προφίλ.

Όλα τα παιδιά που εξετάστηκαν, συμπλήρωσαν 
σε συνεργασία με τους γονείς τους, λεπτομερές 
ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις 
όσον αφορά σε προσωπικά στοιχεία των παιδιών, 
σωματομετρικά και δευτερογενή χαρακτηριστικά 
του φύλου, ατομικό και οικογενειακό αναμνηστι-
κό, στοιχεία ενασχόλησης τους ή όχι με κάποιο 
άθλημα (είδος αθλήματος, συμμετοχή σε σύλλογο 
ή όχι, ώρες εβδομαδιαίας άσκησης, έτη άθλησης, 
ειδικές ασκήσεις προπόνησης, σκοπός της άσκη-
σης) ερωτηματολόγιο που αφορούσε τον τρόπο 
καθημερινής διατροφής και διάφορες άλλες ερω-
τήσεις (π. χ. επικρατές άκρο).

Τα παιδιά που θεωρήθηκαν ύποπτα, επανεξετά-
στηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, υποβλή-
θηκαν σε πλήρη ακτινολογικό έλεγχο που είχε σα 
σκοπό να επιβεβαιώσει ή όχι το αποτέλεσμα της 
κλινικής εξέτασης.

Για τη δημιουργία ομοιογενών ομάδων οι οποί-
ες θα ανταποκρίνονταν στο σκοπό και θα ικα-
νοποιούσαν τις ανάγκες της μελέτης ορίστηκαν 
αυστηρά κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στην 
έρευνα σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά επιστη-
μονικά δεδομένα: 

Κριτήρια εισόδου στην ομάδα των αθλητών 
ήταν :

1) Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου 
2) Ηλικία από 12 μέχρι 15 ετών 
3)  Ιστορικό συμμετοχής των παιδιών σε αθλη-

τικό σύλλογο 
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4)  Χρονικό διάστημα άσκησης τουλάχιστον 2 
ετών

5) Απουσία άλλων σκελετικών ανωμαλιών 
6)  Απουσία άλλων νοσημάτων-αιτίων σκολίω-

σης (μεταβολικά νοσήματα, μεσεγχυματικές 
νόσοι, νευροινωμάτωση, νευρομυϊκές και πα-
ραλυτικές νόσοι, συγγενή αίτια)

7) Απουσία νοητικής υστέρησης 

Κριτήρια εισόδου στην ομάδα των παιδιών “μη 
αθλητών” ήταν :

1) Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου
2) Ηλικία από 12 μέχρι 15 ετών 
3)  Απουσία συστηματικής άσκησης ή γυμναστι-

κής σε αθλητικό σύλλογο 
4) Απουσία άλλων σκελετικών ανωμαλιών 
5)  Απουσία άλλων νοσημάτων-αιτίων σκολίω-

σης (μεταβολικά νοσήματα, μεσεγχυματικές 
νόσοι, νευροινωμάτωση, νευρομυϊκές και πα-
ραλυτικές νόσοι, συγγενή αίτια)

6) Απουσία νοητικής υστέρησης 

Τα κριτήρια αποκλεισμού των παιδιών από τη 
μελέτη ήταν :

1)  Ηλικία μικρότερη των 12 ετών ή μεγαλύτερη 
των 15 ετών 

2)  Παιδιά με συνοδά νοσήματα-αίτια σκολίω-
σης (μεταβολικά νοσήματα μεσεγχυματικές 
νόσοι νευροϊνωμάτωση, νευρομυϊκές και πα-
ραλυτικές νόσοι, συγγενή αίτια)

3) Παρουσία άλλων σκελετικών ανωμαλιών 
4) Παιδιά με νοητική υστέρηση
5) Ειδικά για την ομάδα των αθλητών :
Α)  άσκηση για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των 2 ετών 
Β)  άσκηση που δε βρισκόταν στα πλαίσια ενός 

αναγνωρισμένου και οργανωμένου Αθλητι-
κού Συλλόγου 

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του μαζικού σχολικού ελέγχου 
εξετάστηκαν 425 παιδιά, 202 αγόρια και 223 κορί-
τσια. Την ομάδα αυτή αποτελούσαν 220 αθλητές 
και 205 μη αθλητές.

Αποκλείστηκαν συνολικά 71 παιδιά για τους 
εξής λόγους :
p 31 παιδιά ήταν εκτός των ηλικιακών ορίων 
p  ένα παιδί είχε Νεανική Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
p έ να παιδί είχε γνωστή συγγενή σκολίωση (συγ-

γενής ημισπόνδυλος) 
p  17 παιδιά έκαναν συστηματική άσκηση για χρο-

νικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών αλλά δε 
συμμετείχαν σε οργανωμένο Αθλητικό Σύλλογο

p  21 παιδιά ασκούνταν σε Αθλητικό Σύλλογο για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών 
Η τελική αναλογία αγοριών και κοριτσιών στις 

ομάδες αθλητών και μη αθλητών φαίνεται στον 
πίνακα 1:

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Αθλητές 94 81 175
Μη αθλητές 79 100 179
Σύνολο 173 181 354

Πίνακας 1: Αναλογία αγοριών και κοριτσιών
 στις ομάδες αθλητών και μη αθλητών

Ο αριθμός των παιδιών αθλητών ανά άθλημα 
που δήλωσαν φαίνεται στον πίνακα 2:

Άθλημα Αγόρια Κορίτσια
Κολύμβηση (ελευθ., τεχν.) 14 10
Πετοσφαίριση (βόλεϊ) 6 8
Πόλο 3 1
Χάντμπολ 5 3
Καλαθοσφαίριση 19 11
Ποδηλασία 1 3
Γυμναστική(ενόργ., ρυθμ.) 10 22
Τένις 2 2
Ποδόσφαιρο 31 12
Στίβος ( ταχύτητα) 1 7
Κωπηλασία 0 1
Πυγμαχία 1 0
Πίνγκ-πόνγκ 1 1
Σύνολο 94 81

Πίνακας 2: Αριθμός αθλητών αγοριών και κοριτσιών 
ανά άθλημα
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Τα αθλήματα που δηλώθηκαν από τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, αυτά 
με κύριο ασκούμενο τμήμα το άνω άκρο (πετο-
σφαίρηση, χάντμπολ, καλαθοσφαίριση, τένις, 
πυγμαχία,πινγκ-πόνγκ), αυτά με κύριο ασκούμε-
νο τμήμα το κάτω άκρο (ποδόσφαιρο, στίβος-τα-
χύτητες, ποδηλασία), και αυτά με κύρια συμμετο-
χή των μυών του κορμού(κολύμβηση, πόλο, γυ-
μναστική). Οι τρεις αυτές κατηγορίες άνω, κάτω 
άκρου και κορμού και ο αριθμός των αθλητών σε 
κάθε κατηγορία φαίνονται στον πίνακα 3:

Αθλήματα Αγόρια Κορίτσια
Άνω άκρου 34 26
Κάτω άκρου 33 22
Κορμού 27 33

Πίνακας 3: Αναλογία αγοριών και κοριτσιών ανά κατη-
γορία αθλημάτων

Η κατανομή των παιδιών σε κάθε μία από τις 
τρεις κατηγορίες και στα δύο φύλα ελέγχθηκε 
με την εφαρμογή του χ2 κριτηρίου (ως κριτήριο 
σύγκρισης πραγματικών κατανομών συχνοτήτων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών).Το αποτέλεσμα της 
εφαρμογής του κριτηρίου αυτού έδειξε ότι η κα-
τανομή των παιδιών στις τρεις κατηγορίες αθλη-
μάτων δε διαφέρει σημαντικά (χ2 = 0,245 για 2 
βαθμούς ελευθερίας)

Μεταξύ των δύο ομάδων αθλητών και μη αθλη-
τών διενεργηθήκαν οι εξής συγκρίσεις :

 
Α) ΗΛΙΚΙΑ : 

Ο μέσος όρος της ηλικίας των αγοριών αθλη-
τών ήταν (13,47 ± 1,044 έτη) ενώ στην ομάδα 
των αγοριών μη αθλητών ήταν (13,34 ± 0,846 
έτη). Η σύγκριση των δύο αυτών τιμών έγινε με 
τη βοήθεια της μη παραμετρικής μεθόδου Mann-
Whitney (μη κανονική κατανομή των τιμών των 
ηλικιών και στις δύο ομάδες). Οι μέσοι όροι των 
ηλικιών στις δύο ομάδες δε διέφεραν στατιστικά 
μεταξύ τους (p= 0,391, Mann-Whitney test) δη-
λαδή οι δύο ομάδες, αθλητών και μη, ήταν συγκρί-
σιμες ως προς την ηλικία.

Ο μέσος όρος της ηλικίας των κοριτσιών αθλη-
τών ήταν (13,24 ± 1,051 έτη ) ενώ στην ομάδα των 

μη αθλητών κοριτσιών ο μέσος όρος της ηλικίας 
ήταν (13,09 ± 0,975 έτη ) . Οι δύο αυτές τιμές δε 
διέφεραν στατιστικά μεταξύ τους (p= 0,350 )σύμ-
φωνα με το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney, 
(μη κανονική κατανομή των τιμών των ηλικιών 
και στις δύο ομάδες) γεγονός που υποδηλώνει 
ότι οι δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς την 
ηλικία.

Β) ΥΨΟΣ : 
Ο μέσος όρος του ύψους των αγοριών αθλητών 

ήταν ( 165,1 ±11,039 cm) ενώ των αγοριών που 
δεν ασχολούνταν με αθλητισμό ήταν (163 ± 8,635 
cm) . Η σύγκριση του μέσου όρου του ύψους των 
δύο ομάδων, με τη χρήση της παραμετρικής με-
θόδου Unpaired t-test (κανονική κατανομή των 
τιμών του ύψους και στις δύο ομάδες) δεν έδειξε 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους 
(p= 0,168δ7, Unpaired t-test), δηλαδή οι δύο ομά-
δες ήταν συγκρίσιμες.

Ο μέσος όρος του ύψους των αθλητριών κορι-
τσιών ήταν (159,8 ± 7,6 cm) ενώ των μη αθλητρι-
ών (159,3 ± 6,19 cm). Η σύγκριση των δύο μέσων 
όρων με τη βοήθεια του Unpaired t-test (κανονι-
κή κατανομή των τιμών του ύψους και στις δύο 
ομάδες) έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημα-
ντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (p= 0,602, 
Unpaired t-test), δηλαδή οι δύο ομάδες ήταν συ-
γκρίσιμες ως προς το ύψος.

Γ) ΒΑΡΟΣ : 
Ο μέσος όρος του βάρους των αθλητών αγο-

ριών ήταν (55,65 ±11,05 Kgr ) ενώ των αγοριών 
μη αθλητών (58,25 ± 11,3 kgr ) H σύγκριση των 
μέσων όρων του βάρους των δύο ομάδων έγινε 
με τη βοήθεια της παραμετρικής μεθόδου ανά-
λυσης Unpaired t – test (κανονική κατανομή των 
τιμών του βάρους και στις δύο ομάδες) χωρίς να 
καταδείξει στατιστική σημαντικότητα (p=0,19, 
Unpaired t-test). 

Ο μέσος όρος του βάρους των αθλητριών κο-
ριτσιών ήταν (51,49 ± 8,83 Kgr ) ενώ των μη 
αθλητριών (54,6 ± 7,85 kgr ) Η εφαρμογή του 
τεστ ελέγχου παραμετρικότητας Unpaired t-test 
(κανονική κατανομή των τιμών του βάρους και 
στις δύο ομάδες) για τον έλεγχο της ύπαρξης δι-
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αφοράς μεταξύ των μέσων όρων των τιμών του 
βάρους των δύο ομάδων δεν κατέδειξε τέτοια δι-
αφορά p= 0,11. Ωστόσο η πολύ χαμηλή τιμή του 
p υποδηλώνει την ύπαρξη τάσης για σημαντικό-
τητα μεταξύ των δύο ομάδων, καταδεικνύοντας 
την τάση των κοριτσιών που αθλούνται να έχουν 
χαμηλότερο βάρος.

Δ) ΕΜΜΗΝΑΡΧΗ : 
Η δίαιτα και η φυσική άσκηση αναφέρονται ως 

παράγοντες καθυστέρησης της έναρξης εμμήνου 
ρύσεως στα κορίτσια που ξεκινούν sports ειδικά 
σε μικρές ηλικίες (Tanchev P.I. et all 2000) 

Στις δύο ομάδες, αθλητριών και μη, υπήρχαν 
κορίτσια ηλικίας από 12 έως 15 ετών. Σε κάποιες 
από αυτές τη χρονική στιγμή της εξέτασης είχε 
ξεκινήσει η έμμηνος ρύση ενώ σε κάποιες όχι. Η 
αναλογία αθλητριών και μη αθλητριών με έμμηνο 
ρύση κατά το χρόνο της εξέτασης φαίνεται στον 
πίνακα 4:

Έμμηνος Ρύση
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
Αθλήτριες 48 33 81
Μη αθλήτριες 74 26 100
Σύνολο 122 59 181

Πίνακας 4: Αναλογία αθλητριών και μη αθλητριών με 
έμμηνο ρύση τη χρονική στιγμή της εξέτασης

Η ύπαρξη εμμήνου ρύσεως θεωρήθηκε ως ποιο-
τικό χαρακτηριστικό και οι δύο ομάδες κοριτσιών 
συγκρίθηκαν ως προς την ύπαρξη διαφοράς ή όχι 
του χαρακτηριστικού αυτού μεταξύ τους. Η εφαρ-
μογή του κριτηρίου χ2 ως δοκιμασία ελέγχου με-
ταξύ τους, με τη βοήθεια ενός τετράπτυχου πίνα-
κα ανέδειξε την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής 
διαφοράς μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τον 
αριθμό των κοριτσιών με έμμηνο ρύση τη χρονική 
στιγμή της εξέτασης (χ2 = 0,035, για ένα βαθμό 
ελευθερίας)

Τα κορίτσια λοιπόν που αθλούνταν και είχαν 
έμμηνο ρύση ήταν στατιστικά σημαντικά λιγότε-
ρα σε σχέση με τα κορίτσια που δεν αθλούνταν 
και είχαν έμμηνο ρύση.

Ε) ΔΙΑΙΤΑ :

Η δίαιτα σε συνδυασμό με τη φυσική άσκηση 
αναφέρεται ως παράγοντας καθυστέρησης της 
εμμηναρχής, και θεωρήθηκε ότι έχει σημαντικό 
ρόλο στην επίπτωση της σκολίωσης (Tanchev P.I. 
et all 2000) 

Από τα παιδιά των δύο ομάδων της έρευνας 
μέσω του ερωτηματολογίου ζητήθηκε να δώσουν 
την πιο κοντινή απάντηση στο ερώτημα της προ-
σοχής που επιδεικνύουν στην καθημερινή τους 
διατροφή, έχοντας τις εξής τέσσερις δυνατές απα-
ντήσεις:

Α) καθόλου
Β) προσέχω χωρίς υπερβολές 
Γ) προσέχω, μετράω τις θερμίδες που κατανα-

λώνω και ζυγίζομαι καθημερινά 
Δ) παίρνω ελάχιστες θερμίδες καθημερινά, δεν 

έχω όρεξη.
Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των παιδιών 

στην παραπάνω ερώτηση αναγράφονται στους 
πίνακες που ακολουθούν :

Απαντήσεις Α Β Γ Δ Σύνολο
Αγόρια αθλητές 16 59 11 8 94
Αγόρια μη αθλητές 34 36 4 5 79
Σύνολο 50 95 15 13 173

Πίνακας 8: Απαντήσεις ερωτηματολογίου δίαιτας 
αθλητών

Απαντήσεις Α Β Γ Δ Σύνολο
Κορίτσια αθλήτριες 10 51 12 8 81
Κορίτσια μη 
αθλήτριες 31 58 5 6 100

Σύνολο 41 109 17 14 181

Πίνακας 9: Απαντήσεις ερωτηματολογίου δίαιτας 
αθλητριών

Στους αθλητές, αγόρια και κορίτσια, υπήρχε 
τάση για μεγαλύτερο ποσοστό στις απαντήσεις Β, 
Γ και Δ ενώ στους μη αθλητές στην απάντηση Α. 

Θεωρώντας την απάντηση στο ερώτημα ως ποι-
οτικό χαρακτηριστικό και εφαρμόζοντας τη δοκι-
μασία χ2 ως κριτήριο σύγκρισης πραγματικών κα-
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τανομών συχνοτήτων ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων και στα δύο φύλα όσον 
αφορά στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολό-
γιο (χ2=0,002 στα αγόρια για 3 βαθμούς ελευθε-
ρίας, ενώ στα κορίτσια χ2= 0,007 για τους ίδιους 
βαθμούς ελευθερίας), γεγονός που υποδηλώνει 
τις πιο περιορισμένες διατροφικές συνήθειες των 
αθλητών τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.

 
ΣΤ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΑΚΡΟΥ: 

Η υπέρμετρη χρήση του ενός άκρου (δεξιοχει-
ρία) κατά τη διάρκεια της προπόνησης θεωρή-
θηκε ως μία από τις αιτίες του υψηλού ποσοστού 
σκολίωσης σε μία ομάδα 100 αθλητριών της ρυθ-
μικής γυμναστικής (Tanchev et all 2000)

Στην έρευνα μας, η αναλογία δεξιόχειρων και 
αριστεροχείρων μεταξύ αθλητών και μη αθλητών, 
τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια φαίνεται 
στους πίνακες που ακολουθούν :

Αγόρια Δεξιόχειρες Αριστερόχειρες
Αθλητές 81 13
Μη αθλητές 70 9

Πίνακας 10: Επικρατούν άκρο σε αθλητές και μη 
αθλητές

Κορίτσια Δεξιόχειρες Αριστερόχειρες
Αθλήτριες 76 5
Μη αθλήτριες 89 11

Πίνακας 11: Επικρατούν άκρο σε αθλήτριες και μη 
αθλήτριες

Η εφαρμογή του χ2 κριτηρίου, με τη βοήθεια 
ενός τετράπτυχου πίνακα, δεν ανέδειξε στατιστι-
κώς σημαντική διαφορά μεταξύ αθλητών και μη 
αθλητών, τόσο στα αγόρια (χ2=0,610), όσο και 
στα κορίτσια (χ2=0,255).

Επομένως οι δύο ομάδες, αθλητών και μη, ήταν 
συγκρίσιμες τόσο στα αγόρια όσο και στα κορί-
τσια ως προς το επικρατούν άκρο.

 

Ζ) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ : 

Επίσης μελετήθηκε η κληρονομική επιβάρυνση 
όλων των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευ-
να, όσον αφορά στη σκολίωση. Ζητήθηκε από τα 
παιδιά να αναφέρουν αν γνωρίζουν την ύπαρξη 
ατόμων στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλ-
λον (γονείς, παππούς, γιαγιά) που να έχουν απο-
δεδειγμένα σκολίωση.

Από τους 175 αθλητές κληρονομική επιβάρυν-
ση ανέφεραν οι 19, 9 κορίτσια και 10 αγόρια, ενώ 
από τους 179 μη αθλητές αποδεδειγμένη σκολίω-
ση στο άμεσο συγγενικό τους περιβάλλον είχαν 6 
αγόρια και 13 κορίτσια.

Η εφαρμογή του χ2 κριτηρίου, με τη βοήθεια 
ενός τετράπτυχου πίνακα για ένα βαθμό ελευθερί-
ας, δεν ανέδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
μεταξύ αθλητών και μη αθλητών, τόσο στα αγό-
ρια (χ2=0,475), όσο και στα κορίτσια (χ2=0,699), 
όσον αφορά στην ύπαρξη κληρονομικής επιβά-
ρυνσης στο άμεσα συγγενικό τους περιβάλλον.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της άσκησης των 
αθλητών αγοριών και κοριτσιών, δηλαδή οι ώρες 
της εβδομαδιαίας ενασχόλησης με το άθλημα 
(προπόνησης) καθώς και τα έτη που μέχρι τώρα 
κάνει αθλητισμό ο καθένας φαίνονται στους πα-
ρακάτω πίνακες :

Ώρες εβδομαδιαίας
προπόνησης 5-10 10-20 >20 Σύνολο

Αγόρια 48 32 14 94
Κορίτσια 40 25 16 81
Σύνολο 88 57 30 175

Πίνακας 5: Ώρες εβδομαδιαίας προπόνησης αθλητών 
και αθλητριών

Έτη άθλησης 2-3 3-5 >5 Σύνολο
Αγόρια 38 24 32 94

Κορίτσια 41 13 27 81
Σύνολο 79 37 59 175

Πίνακας 6 : Έτη άσκησης αθλητών και αθλητριών
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Ο μέσος όρος της εβδομαδιαίας άσκησης των 
αθλητών (αρρένων) ήταν 11,91 ώρες ενώ των 
κοριτσιών αθλητών 12,87 ώρες. Ο μέσος χρόνος 
άθλησης των αγοριών της έρευνας ήταν 3,73 έτη 
ενώ των κοριτσιών 3,57 έτη.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο μέσος 
όρος της καθημερινής άσκησης αγοριών και κο-
ριτσιών αθλητών της έρευνας.

Διάρκεια καθημερινής
προπόνησης 

< 1
ώρα

1-2
ώρες

>2
ώρες Σύνολο

Αγόρια 14 52 28 94
Κορίτσια 10 47 24 81
Σύνολο 24 99 52 175

Πίνακας 7 : Διάρκεια καθημερινής προπόνησης 
αθλητών και αθλητριών

Από το μαζικό σχολικό έλεγχο, 20 παιδιά θεωρή-
θηκαν ύποπτα από την κλινική εξέταση να έχουν 
οργανική σκολίωση. Από αυτά, αθλητές ήταν οι 
11 (5 αγόρια και 6 κορίτσια), ενώ μη αθλητές ήταν 
9 (3 αγόρια και 6 κορίτσια). 

Το σύνολο των παιδιών αθλητών και μη, επανε-
ξετάστηκαν κλινικά και ακτινολογικά στο Εξωτε-
ρικό Ιατρείο Σκολίωσης στο Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου, της Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α. 
Π. Θ. 

Από τα 20 ύποπτα για σκολίωση παιδιά οργανι-
κή σκολίωση αποδείχτηκε ότι είχαν τα 7. Αθλητές 
ήταν οι 3, 1 αγόρι και 2 κορίτσια, ενώ μη αθλητές 
4, 1 αγόρι και 3 κορίτσια. 

Τα χαρακτηριστικά αυτών των επτά ατόμων 
ήταν :

1) Αθλήτρια, 13,5 ετών, με αριστερή θωρακοο-
σφυϊκή σκολίωση (Θ12- Ο3) 30 μοιρών, στροφή 
των σπονδύλων επιπέδου Ι κατά Nash – Moe, ένα 
χρόνο από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως.

2) Αθλήτρια, 14 ετών, με δεξιά θωρακοοσφυϊ-
κή σκολίωση (Θ10- Ο3) 13 μοιρών, στροφή των 
σπονδύλων επιπέδου ΙΙ κατά Nash – Moe, 4 μήνες 
από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως.

3) Αθλητής, 12 ετών, με δεξιά θωρακική σκολί-
ωση (Θ3-Θ9) 16 μοιρών, στροφή των σπονδύλων 
επιπέδου Ι κατά Nash-Moe 

4) Κορίτσι, μη αθλήτρια, 14 ετών με δεξιά θωρα-
κική σκολίωση (Θ4-Θ12) 18 μοιρών και αντισταθ-
μιστικό αριστερό οσφυϊκό κύρτωμα (Θ12-Ο4), 
στροφή των σπονδύλων τύπου ΙΙ κατά Νash-Moe, 
9 μήνες από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως.

5) Κορίτσι, μη αθλήτρια, 13 ετών, με αριστερή 
θωρακική σκολίωση (Θ5- Θ11) 14 μοιρών, στρο-
φή των σπονδύλων επιπέδου ΙΙ κατά Nash – Moe, 
2 χρόνια από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως.

6) Κορίτσι, μη αθλήτρια, 12 ετών, με αριστερή 
οσφυϊκή σκολίωση (Ο1- Ο5) 18 μοιρών, στροφή 
των σπονδύλων επιπέδου ΙΙΙ κατά Nash – Moe, 1 
χρόνο από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως.

7) Αγόρι, μη αθλητής, 14 ετών με δεξιά θωρα-
κική σκολίωση (Θ6-Θ11) 13 μοιρών, στροφή των 
σπονδύλων επιπέδου Ι κατά Nash-Moe 

Η τελική σύγκριση της επίπτωσης της σκολίω-
σης στις δύο ομάδες αθλητών και μη σε αγόρια 
και κορίτσια έγινε με τη βοήθεια του χ2 κριτηρί-
ου. Στην περίπτωση των αγοριών, ένας στους 94 
αθλητές και ένας στους 79 μη αθλητές είχε σκο-
λίωση. Η εφαρμογή του χ2 κριτηρίου στις δύο 
ομάδες δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων. Η σημαντικότητα του 
Fisher’s exact test ήταν 1,000 σε επίπεδο διπλής 
ουράς (two-tailed) και 0,706 σε επίπεδο απλής 
ουράς (one-tailed)

Στην περίπτωση των κοριτσιών, δύο στις 79 
αθλήτριες και τρεις στις 100 μη αθλήτριες είχε 
σκολίωση. Η εφαρμογή του χ2 κριτηρίου στις δύο 
ομάδες δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων. Η σημαντικότητα του 
Fisher’s exact test ήταν 1,000 σε επίπεδο διπλής 
ουράς (two-tailed) και 0,599 σε επίπεδο απλής 
ουράς (one-tailed)

Θα ήταν αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι κατά τη δι-
άρκεια του μαζικού σχολικού ελέγχου ενδιαφέρον 
παρουσίασε η περίπτωση δύο κοριτσιών διδύμων 
μονοωοζυγωτικών αδελφών ηλικίας 13,5 ετών 

Η μία από τις δύο αδελφές, έχοντας θετική τη 
δοκιμασία επίκυψης θεωρήθηκε ύποπτη ως έχου-
σα σκολίωση, σε αντίθεση με τη μονοωοζυγωτική 
δίδυμη αδελφή, η οποία από τον έλεγχο δε θεω-
ρήθηκε ύποπτη. 

Οι δύο αδελφές ήταν 13,5 ετών και φοιτούσαν 
στην Α' τάξη Αθλητικού Σχολείου. Οι δύο αδελ-
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φές είχαν παρόμοια σωματομετρικά χαρακτηρι-
στικά και έμμηνο ρύση που είχε αρχίσει 9 μήνες 
πριν την ημερομηνία του school screening.Και τα 
δύο κορίτσια είχαν καστανά μάτια και ξανθά μαλ-
λιά, ενώ το ‘’ καλό ‘’ τους χέρι ήταν το δεξί. Κα-
μία από τις δύο δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγεί-
ας. Στο οικογενειακό περιβάλλον των κοριτσιών 
δεν υπήρχε άτομο με γνωστό και αποδεδειγμένο 
ιστορικό σκολίωσης.

Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά, σχεδόν 
επαγγελματικά με την τεχνική κολύμβηση. Ήταν 
εγγεγραμμένες σε Αθλητικό σύλλογο (ακαδη-
μία) και έκαναν αθλητισμό από 8 ετών. Οι ώρες 
της εβδομαδιαίας προπόνησης των δύο κοριτσιών 
πλησίαζε τις 20, ενώ ο ημερήσιος χρόνος άσκησης 
ήταν πάντα πάνω από 2 ώρες και πολλές φορές 
πλησίαζε τις τρεις. 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τόσο το 
γενετικό προφίλ, το οικογενειακό περιβάλλον, τα 
σωματομετρικά χαρακτηριστικά καθώς και οι χα-
ρακτήρες της προπόνησης και άσκησης των κορι-
τσιών ήταν σχεδόν πανομοιότυπα.

 Ο ακτινολογικός έλεγχος που έγινε και στις 
δύο αδελφές επιβεβαίωσε ότι η ύποπτη για σκο-
λίωση αδελφή είχε όντως οργανική σκολίωση 
(θωρακοοσφυϊκή αριστερή 32 ° με στροφή των 
σπονδύλων επιπέδου Ι κατά Nash and Moe) ενώ 
η δίδυμη αδελφή της δεν είχε σκολίωση.

Οι δύο αδελφές είχαν το ίδιο γενετικό υλικό, 
μεγάλωναν στο ίδιο περιβάλλον, είχαν τα ίδια 
σχεδόν σωματομετρικά χαρακτηριστικά και η 
άσκηση τους στο άθλημα της τεχνικής κολύμβη-
σης είχε τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
χαρακτήρες. Ωστόσο η μία από τις δύο αδελφές 
είχε οργανική σκολίωση 32° ενώ η άλλη ήταν φυ-
σιολογική.

Συζήτηση 

Η σχέση της σκολίωσης με την άσκηση είναι 
αδιευκρίνιστη. Η άσκηση έχει θεωρηθεί τόσο θε-
ραπευτικό μέσο (Stone B. et all 1979, Carman D. et 
all 1985), όσο και αιτιολογικός παράγοντας σκο-
λίωσης (Tanchev P.I. 2000)

Οι έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες διερεύνη-

σης της σχέσης της άσκησης με τη σκολίωση είναι 
λίγες. Στην πλειοψηφία τους καταγράφουν την 
επίπτωση της σκολίωσης σε συγκεκριμένες ομά-
δες αθλητών και επιδιώκεται η εξήγηση του ποσο-
στού αυτού χωρίς συγκριτική μελέτη. Οι έρευνες 
αυτές αναφέρονται σε συγκεκριμένα αθλήματα 
(ενόργανη γυμναστική, χορός, κολύμβηση) και 
κυρίως σε γυναίκες αθλήτριες. Σε όλες τις έρευνες 
ο έλεγχος των ατόμων που συμμετείχαν γινόταν 
από ερευνητές οι οποίοι γνώριζαν την αθλητική ή 
όχι ταυτότητα τους.

Η πλειοψηφία των μελετών αυτών στερείται 
των απαραίτητων και κατάλληλων στατιστικά 
μεθόδων και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφα-
λών συμπερασμάτων (Gussbacher A., Rompe G. 
1983).

Από τις πρώτες αναφορές μεταξύ σκολίωσης 
και άσκησης ήταν αυτή του Krahl και Steinbruck 
(1978) οι οποίοι σε μελέτη 571 κορυφαίων αθλη-
τών καθόρισαν την επίπτωση σκολίωσης στην 
ομάδα αυτή στο 1,6%. Σε αντίστοιχη έρευνα του 
Kuprian (1982), η επίπτωση της σκολίωσης σε 
ομάδα αθλητών ήταν 2%.

Ο T.Becker (1986) σε μία κλινική μελέτη 336 
κολυμβητών, 193 γυναικών και 173 αντρών, ανέ-
φερε την ύπαρξη σημείων οργανικής σκολίωσης 
σε ποσοστό 6,9% σε κάθε ομάδα.

Σε άλλη έρευνα (Warren και συν. 1986) όπου 
μελετήθηκε ομάδα 75 επαγγελματιών χορευτρι-
ών καταγράφτηκε η επίπτωση της σκολίωσης σε 
αυτές στο 24%. Το υψηλό αυτό ποσοστό, εξηγή-
θηκε από τους συγγραφείς με τη μεγαλύτερη κα-
θυστέρηση που παρουσιάζουν στην εμμηναρχή οι 
συγκεκριμένες αθλήτριες σε σχέση με αυτές που 
δεν είχαν σκολίωση. Το υψηλό ποσοστό κληρονο-
μικής επιβάρυνσης στις χορεύτριες με σκολίωση 
φαίνεται ότι συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εμ-
φάνιση του υψηλού αυτού ποσοστού χορευτριών 
με σκολίωση, γεγονός που αποδέχτηκαν και οι 
ίδιοι οι συγγραφείς 

Στη μελέτη του Hellstrom και συν. (1990) οποία 
μελετήθηκαν 173 άτομα, 143 αθλητές και 30 ατό-
μων που δεν ήταν αθλητές.Η μελέτη ήταν καθαρά 
ακτινολογική χωρίς κλινική εξέταση των συμμε-
τεχόντων σε αυτήν. Ως θετική για σκολίωση θεω-
ρήθηκε η ακτινογραφία με κλίση της σπονδυλικής 
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στήλης πάνω από 10° χωρίς να γίνεται αναφορά 
στη στροφή των σπονδύλων. Η μελέτη αυτή ήταν η 
πρώτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε control group, 
ωστόσο αυτό ήταν 30 μόνο ατόμων και μάλιστα 
ανδρών, γεγονός που δεν επέτρεψε να γίνουν αξι-
όπιστες μετρήσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα 
σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στην τελευταία χρονικά έρευνα που αναφέρε-
ται στην επίπτωση της σκολίωσης στους αθλητές, 
του Tanchev και των συν. (2000), μελετήθηκε η 
επίπτωση της σκολίωσης σε 100 κορίτσια αθλή-
τριες της ρυθμικής γυμναστικής και συγκρίθηκε 
το αυξημένο ποσοστό του 12% με αντίστοιχο 
1,1% ποσοστό που προέκυψε από την έρευνα των 
ίδιων ερευνητών μετά από μαζικό σχολικό έλεγχο 
στη Σόφια της Βουλγαρίας σε ένα όμοιο ηλικιακά 
πληθυσμό (Tanchev P.I. et all 1996)

 Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν control group για 
την έρευνα τους το οποίο ήταν συγκριτικά όμοιο 
με αυτό της έρευνας μόνο στην ηλικία, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη άλλες παράμετροι. Οι ερευ-
νητές απέδωσαν το αυξημένο αυτό ποσοστό στη 
λεγόμενη από τους ερευνητές επικίνδυνη τριάδα 
1) γενικευμένη χαλαρότητα αρθρώσεων, 2) ασύμ-
μετρη φόρτιση σπονδυλικής στήλης και 3) παρα-
τεταμένο υποοιστρογονισμό των αθλητριών.

Στην παρούσα έρευνα συγκρίθηκαν δύο ομάδες 
αθλητών και μη, αγόρια και κορίτσια, με σαφή κρι-
τήρια εισόδου και στις δύο περιπτώσεις.Οι ομάδες 
που προέκυψαν ήταν ισοδύναμες με συγκρίσιμες 
αναλογίες ανδρών και γυναικών.

Ο μαζικός σχολικός έλεγχος (school screening) 
θεωρήθηκε ως η προσφορότερη μέθοδος για τον 
έλεγχο των παιδιών. H μαζική εξέταση ομάδων 
πληθυσμού για σκολίωση (screening) που ξεκί-
νησε πριν 30 περίπου χρόνια (Cronis et all 1965), 
εφαρμόστηκε πρακτικά ευρύτατα μόνο στους 
σχολικούς πληθυσμούς (school screening) (Συμε-
ωνίδης και συν. 1986).

Στη διάγνωση της σκολίωσης στο μαζικό σχολι-
κό έλεγχο σημαντική βοήθεια προσέφερε η χρήση 
της δοκιμασίας επίκυψης (bending test) η οποία 
χρησιμοποιήθηκε κατά την κλινική εξέταση. Παρά 
τις προσπάθειες που αναφέρονται στη βιβλιογρα-
φία για εφαρμογή μεθόδων πιο αντικειμενικών 
στη διάγνωση της σκολίωσης π.χ. σκολιόμετρο 

(Bunnell W.P 1984) η δοκιμασία επίκυψης θεωρή-
θηκε ως απόλυτα ακριβής στην έγκαιρη διάγνω-
ση διαφόρων τύπων σκολιώσεων (Soucacos et all 
1997) 

Επιλέχθηκε η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 12 και 15 
ετών γιατί στις ηλικίες αυτές η σκολίωση εμφανί-
ζει τη μεγαλύτερη συχνότητα της και την τελική 
μορφολογία (Καπετάνος Γ. 1989/1992).Η επιλο-
γή ως κατώτερου χρονικά ορίου άσκησης τα 2 έτη 
και η συμμετοχή των παιδιών σε Αθλητικό Σύλλο-
γο θεωρήθηκε ότι διασφαλίζει την κατάταξη τους 
στην ομάδα των αθλητών.

Στην ομάδα των αθλητών μελετήθηκαν πολλά 
αθλήματα (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, στίβος, 
κολύμβηση, ενόργανη γυμναστική, τένις, χειρο-
σφαίριση, ποδηλασία, πόλο, πετοσφαίριση, πυγ-
μαχία, πίνγκ-πόνγκ κ.α.) Πολλά από τα αθλήματα 
αυτά μελετήθηκαν για πρώτη φορά (ποδόσφαιρο, 
καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, στίβος κ.α.). 

Η αρχική επιλογή και ο διαχωρισμός των υπό-
πτων παιδιών κατά τη διάρκεια του μαζικού σχο-
λικού ελέγχου διασφαλίστηκε με εγκυρότητα 
καθώς τα παιδιά αυτά επιλέχθηκαν από τρεις Ορ-
θοπαιδικούς ιατρούς χωρίς αυτοί να γνωρίζουν τη 
συμμετοχή τους ή όχι των παιδιών σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Ο διαχωρισμός των παιδιών έγι-
νε αργότερα με τη βοήθεια των ερωτηματολογί-
ων που λήφθηκαν από τα παιδιά. Το γεγονός αυτό 
μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι ο έλεγχος των 
παιδιών έγινε “τυφλά”, ήταν αμερόληπτος και δεν 
επηρεάστηκε από τη συμμετοχή τους ή όχι στα 
αθλήματα.

Οι δύο ομάδες που προέκυψαν, θεωρήθηκαν 
ικανοποιητικές ως προς το μέγεθος τους και επο-
μένως συγκρίσιμες για την εξαγωγή ασφαλών συ-
μπερασμάτων.

Η εκατοστιαία αναλογία των αθλητών σε κάθε 
ομάδα (άνω άκρου, κάτω άκρου και αθλήματα 
κορμού) ήταν ισότιμη και δεν παρουσίασε στατι-
στικώς σημαντική διάφορα χ2 = 0,245) 

Υπάρχουν αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Warren M.P. et all 1986 ) που υποστηρίζουν ότι 
τα παιδιά με σκολίωση είναι ψηλότερα σε σχέση 
με τα υπόλοιπα υγιή παιδιά της ίδιας ηλικίας..

Στην έρευνα του Tanchev και των συνεργατών 
του (2000) υποστηρίχτηκε ότι μια από τις αιτίες 
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της αυξημένης επίπτωσης της σκολίωσης στις 
νεαρές αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής εί-
ναι το πολύ χαμηλό βάρος τους σε σχέση με τα 
υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους. Στην ίδια μελέ-
τη υποστηρίχτηκε ότι η ασύμμετρη φόρτιση του 
σκελετού λόγω χρήσης, στο μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα των προπονήσεων, του ενός άνω άκρου 
(του “καλού άκρου”), ήταν αιτία σκολίωσης. Στην 
έρευνα αυτή παρατηρήθηκε πολύ υψηλό ποσοστό 
δεξιόχειρων αθλητριών (99%) σε σχέση με τα πο-
σοστά στο γενικό πληθυσμό. 

Ο ρόλος των κληρονομικών ή γενετικών παρα-
γόντων στην εμφάνιση της σκολίωσης είναι ευρύ-
τερα αποδεκτός (Willner S. 1994). Θα πρέπει να 
υπάρχει γενετική βάση στην ιδιοπαθή σκολίωση, 
επειδή φαίνεται πως αυτή υπάρχει πολύ συχνό-
τερα σε άτομα της ίδιας οικογένειας απ’ότι στο 
γενικό πληθυσμό (Καπετάνος και συν. 1988). Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα ποσοστό περιπτώ-
σεων της ιδιοπαθούς σκολίωσης υπάρχει κληρο-
νομική επιβάρυνση (Καπετάνος και συν. 1994).

Ωστόσο στην παρούσα έρευνα η σύγκριση των 
δύο ομάδων αθλητών και μη αθλητών, τόσο στα 
αγόρια όσο και στα κορίτσια, δεν ανέδειξε στατι-
στική σημαντικότητα ως προς την ηλικία, το βά-
ρος, το ύψος, το επικρατούν άκρο και την ύπαρξη 
κληρονομικού ιστορικού σκολίωσης στο άμεσο 
συγγενικό περιβάλλον γεγονός που καθιστά τις 
ομάδες αυτές συγκρίσιμες ως προς τα πιο πάνω 
χαρακτηριστικά και επιτρέπει τη σύγκρισή τους 
ως προς την επίπτωση της σκολίωσης.

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που 
υποστηρίζουν ότι οι αθλητές έχουν ηπιότερες δι-
ατροφικές συνήθειες (Omey M.L. et al 2000) σε 
σχέση με τους μη αθλητές. Επιπλέον στις αθλή-
τριες παρατηρείται, λόγω διατροφής, άγχους και 
έντονης άσκησης, καθυστέρηση στην έναρξη της 
εμμήνου ρύσεως (Holschen J.C 2004) . Τα ευρή-
ματα της παρούσας έρευνας συμβαδίζουν με αυτά 
της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τόσο οι αθλητές 
όσο και οι αθλήτριες είχαν ηπιότερες διατροφικές 
συνήθειες, ενώ οι αθλήτριες είχαν καθυστέρηση 
στην έναρξη της εμμήνου ρύσεως σε σχέση με τα 
κορίτσια της ίδιας ηλικίας που δεν αθλούνται. 

Οι διαφορές στις διατροφικές συνήθειες είναι 
αναμενόμενες και επακόλουθο των στενότερων 

πλαισίων που θέτει ο αθλητισμός. Ωστόσο δεν 
υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορές συ-
σχέτισης της διατροφής με αυξημένη επίπτωση 
της σκολίωσης.

Στις έφηβες αθλήτριες η καθυστέρηση στην 
έναρξη της έμμηνης ρύσεως καθώς και η αμμηνό-
ροια είναι αποτέλεσμα του σχετικού υποοιστρο-
γονισμού που παρατηρείται και ο οποίος επιδρά 
στον οστικό μεταβολισμό μειώνοντας την οστε-
ογένεση και αυξάνοντας την οστική απορρόφηση 
(Holschen J.C, 2004). Υπάρχουν πολλές παραλ-
λαγές ως προς την ηλικία έναρξης της εμμήνου 
ρύσεως. Ωστόσο ο κίνδυνος επιδείνωσης του 
σκολιωτικού κυρτώματος είναι άσχετος με την 
ηλικία έναρξης της εμμήνου ρύσεως αλλά σχετί-
ζεται με το αν η έμμηνος ρύση έχει εμφανιστεί ή 
όχι (Ποτούπνης 2002). Δηλαδή η ηλικία έναρξης 
της εμμήνου ρύσεως δεν έχει ενοχοποιηθεί ως πα-
ράγοντας γέννησης της σκολιωτικής καμπύλης 
αλλά ως παράγοντας επιδείνωσης ενός ήδη υπάρ-
χοντος σκολιωτικού κυρτώματος (Καπετάνος και 
συν. 1988). Επομένως, στην παρούσα έρευνα η δι-
αφορά που προέκυψε στην ηλικία έναρξης της εμ-
μήνου ρύσεως δεν επηρεάζει την τελική σύγκριση 
μεταξύ των δύο ομάδων. 

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι στην 
παρούσα έρευνα οι δύο ομάδες αθλητών και μη 
αθλητών και στα δύο φύλα είναι συγκρίσιμες κα-
θώς δεν προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές δι-
αφορές μεταξύ τους όσον αφορά στην ηλικία, το 
βάρος, το ύψος, την κληρονομικότητα και το επι-
κρατούν άκρο. Οι διαφορές που προέκυψαν στις 
διατροφικές συνήθειες και στην ηλικία έναρξης 
της εμμήνου ρύσεως δε θεωρήθηκαν ότι επηρεά-
ζουν τη σύγκριση καθώς και οι δύο προαναφερ-
θέντες παράγοντες δεν έχουν συσχετιστεί με τη 
γένεση του σκολιωτικού κυρτώματος.

Από τη στατιστική μελέτη η οποία πραγματο-
ποιήθηκε μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά 
στην επίπτωση της σκολίωσης δεν προέκυψε στα-
τιστικώς σημαντική διαφορά, τόσο στα αγόρια [η 
σημαντικότητα του Fisher’s exact test είναι 1,000 
σε επίπεδο διπλής ουράς (two-tailed) και 0,706 σε 
επίπεδο απλής ουράς (one-tailed)] όσο και στα 
κορίτσια [η σημαντικότητα του Fisher’s exact test 
είναι 1,000 σε επίπεδο διπλής ουράς (two-tailed) 
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και 0,599 σε επίπεδο απλής ουράς (one-tailed)] 
καθώς και στο σύνολο αθλητών και μη αθλητών 
[η σημαντικότητα του Fisher’s exact test είναι 
1,000 σε επίπεδο διπλής ουράς (two-tailed) και 
0,632 σε επίπεδο απλής ουράς (one-tailed)]. 

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των δύο 
μονοζυγωτικών αδελφών με τα ίδια ανθρωπομε-
τρικά χαρακτηριστικά, το ίδιο οικογενειακό περι-
βάλλον και οι δύο αθλήτριες της τεχνικής κολύμ-
βησης σε επαγγελματικό σχεδόν επίπεδο από τις 
οποίες η μία είχε αριστερή θωρακική σκολίωση 
στις 30° ενώ η άλλη αδελφή ήταν φυσιολογική. 

Είναι εμφανές ότι η αιτιοπαθογένεια της σκολί-
ωσης είναι πολύπλοκη και πολυπαραγοντική και 
σίγουρα δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί μόνο ένας 
παράγοντας όπως η άσκηση ή η κληρονομικότη-
τα στην αιτιοπαθογένεια της. 

Συμπεράσματα

Παρά το γεγονός ότι και οι προηγούμενες με-
λέτες έχουν μελετήσει σε κάποιο βαθμό τη σχέση 
σκολίωσης και άθλησης θα πρέπει ωστόσο να ση-
μειώσουμε για την παρούσα έρευνα τα εξής : 

1) Μελετήθηκε μεγάλος αριθμός αθλημάτων 
(ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, στίβος, κολύμ-
βηση, ενόργανη γυμναστική, τένις, χειροσφαίρι-
ση, ποδηλασία, πόλο, πετοσφαίριση, πυγμαχία, 
πίνγκ-πόνγκ κ.α.) Πολλά από τα αθλήματα αυτά 
μελετήθηκαν για πρώτη φορά (ποδόσφαιρο, κα-
λαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, στίβος κ.α.).

2) Η αρχική διάκριση των ύποπτων για σκολίω-
ση παιδιών, σε αντίθεση με τις έως τώρα έρευνες, 
έγινε ‘’τυφλά ’’, χωρίς να είναι γνωστή η συμμετο-
χή ή όχι των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότη-
τες. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσου-
με ότι ο έλεγχος των παιδιών ήταν αμερόληπτος 
και δεν επηρεάστηκε από τη συμμετοχή τους ή 
όχι στα αθλήματα.

3) Μελετήθηκαν για πρώτη φορά ισοδύναμες 
ομάδες αθλητών και μη αθλητών. Η αναλογία αν-
δρών και γυναικών ήταν συγκρίσιμη και στις δύο 
ομάδες.

4) Έγινε συγκριτική μελέτη με τη χρήση ομάδος 
ελέγχου. Η επίπτωση της σκολίωσης που προσ-
διορίστηκε στην ομάδα των αθλητών συγκρίθηκε 

με αυτή της ομάδας ελέγχου (control group) των 
μη αθλητών, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορί-
τσια, κάτι που δεν έχει αναφερθεί έως τώρα στη 
διεθνή βιβλιογραφία.

5) Οι δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες σε μεγάλο 
αριθμό παραμέτρων (ύψος, βάρος, ηλικία, κληρο-
νομική επιβάρυνση, επικρατούν άκρο) γεγονός 
που δεν έχει αναφερθεί στις έως τώρα δημοσιευ-
μένες εργασίες για το θέμα.

6) Η ύπαρξη δύο μονοωοζυγωτικών διδύμων με 
το ίδιο γενετικό υλικό, ίδιο οικογενειακό περιβάλ-
λον, ίδια σωματομετρικά χαρακτηριστικά και ίδιο 
αθλητικό ιστορικό που είχαν τελείως διαφορετική 
κατάληξη ως προς τη σκολίωση. 

Στην παρούσα μελέτη, η επίπτωση της σκολί-
ωσης δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ αθλητών 
και μη αθλητών, τόσο στους άντρες όσο και στις 
γυναίκες. 

Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την άποψη ότι η 
άσκηση και η γυμναστική γενικότερα δεν έχουν 
συμμετοχή στην αιτιοπαθογένεια της σκολίωσης. 

Η άσκηση και γενικότερα η γυμναστική είναι 
απαραίτητη για τη σωστή και αρμονική ανάπτυ-
ξη του μυϊκού συστήματος όχι μόνο των αθλητών 
αλλά γενικότερα όλων των ατόμων. Ωστόσο φαί-
νεται ότι δεν έχει καμία επίπτωση, ούτε θετική 
ούτε αρνητική στη γέννηση και εξέλιξη του σκο-
λιωτικού κυρτώματος

Ωστόσο η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 
αυτών ίσως είναι θέμα μιας άλλης έρευνας στην 
οποία θα μελετηθούν περισσότερα άτομα, αθλη-
τές και μη, ή ακόμη και μια τυχαιοποιημένη με-
λέτη.

Abstract

Research of causative relation between scoliosis 
and exercise.

Kenanidis E., Potoupnis M., Kesidis E., Sayegh 
F., Kapetanos G.

Department of Scoliosis - 3rd Orthopaedic 
Clinic of Aristotle University of Thessaloniki 
– G.H.Papageorgiou
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The relation between scoliosis and exercise is ob-
scure. The exercise has been considered a causative 
factor of scoliosis, but also the therapeutic means to 
prevent the development and help the improvement 
of scoliotic curve.

The aim of this study is the research of positive or 
negative relation between scoliosis and exercise.

During a school screening program which was 
carried out in Athletic Schools of Thessaloniki’s 
Province 425 children were examined with the so 
called bending test. The children, boys and girls, 
athletes or not aged between 12 and 15 years old. 
Their clinical examination was completed by writ-
ing down secondary scoliosis and general diseases’ 
signs.

The children were examined as a unique total, 
without being known their participation in systemic 
athletic activity. All the children, athletes or not that 
participated in the study, filled out a detailed ques-
tionnaire about their personal, somatometric and 
secondary sex characteristics, personal and family 
report, the kind and character of their exercise and 
daily feeding.

The children suspected to have scoliosis, had a full 
radiographic evaluation.

All the participants in the study were divided in 
two groups, athletes or not according to exact cri-
teria.Comparison between two groups in both sex 
was conducted according to the age, the weight, 
the height, the prevalent extremity, the presence of 
inherited report of scoliosis among relatives, the 
feeding habits and the onset of menstruation. These 
characteristics were considered comparable. 

Statistical analysis was conducted according to x2 
test with the use of Fisher’s exact test. 

Key words: scoliosis, athlete, exercise, relation.
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