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Περίληψη
Μία συστηματική ανασκόπηση των κηδεμόνων που συνήθως 

χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη απουσιάζει από την βιβλιογραφία. 
Για αυτό ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των ευ-
ρέως χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών κηδεμόνων. Αναφέρονται 
η ιστορία τους, το σχέδιο, οι ενδείξεις χρήσης, η εμβιομηχανική, τα 
αποτελέσματα, ενώ γίνεται και σύγκριση μεταξύ τους. Ο κηδεμό-
νας Cheneau χρησιμοποιείται στην Γαλλία και σε άλλες Ευρωπα-
ϊκές χώρες. Υπάρχουν δύο παραλλαγές του κηδεμόνα Cheneau. 
Ο ένας είναι ο κηδεμόνας Rigo System Cheneau, που χρησιμο-
ποιείται στην Ισπανία και ο άλλος είναι ο ScoliOlogiC® «Cheneau 
light”, που χρησιμοποιείται στην Γερμανία. Ο κηδεμόνας Lyonnaise 
χρησιμοποιείται στην Γαλλία και στην Ιταλία. Ο δυναμικός αντι-
στροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating Brace - DDB) χρησι-
μοποιείται στην Ελλάδα.

Ο κηδεμόνας TriaC χρησιμοποιείται στην Ολλανδία. Ο κηδε-
μόνας Sforzesco που βασίζεται στο μοντέλο SPoRT και ο βρα-
χύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short 
Brace - PASB) χρησιμοποιούνται στην Ιταλία. Νέος τύπος κηδε-
μόνα είναι ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης 
(Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI).

Η διόρθωση των σπονδυλικών παραμορφώσεων επιτυγχάνε-
ται με την χρήση της συντηρητικής θεραπείας με ενεργητικούς και 
παθητικούς μηχανισμούς ναρθηκοποίησης. Ο τρόπος λειτουργίας 
των σύγχρονων κηδεμόνων στηρίζεται σε διάφορες αρχές διόρ-
θωσης, δηλαδή στην ενεργή ή παθητική έκταση με την βοήθεια 
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ενός αυχενικού δακτυλιδιού, στην διόρθωση από πλάγια μαξιλά-
ρια, στην πλάγια πίεση σύμφωνα με την αρχή των τριών σημείων, 
στην συμπίεση, στην κάμψη του κορμού προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση, στην ενεργή ναρθηκοποίηση και διόρθωση από πιέσεις 
που ασκούνται από ζώνες κατά την διάρκεια της κίνησης και από 
μεταλλικά ελάσματα. Πρόσφατα γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί η 
γνώση μας στην εμβιομηχανική, στις θεραπευτικές αρχές και στην 
περιγραφή των αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων κηδεμό-
νων. Η δημοσίευση μελετών που γίνονται αποδεκτές από έγκυ-
ρους κριτές, επιβάλλουν την χρήση των κριτηρίων SOSORT και 
SRS όσο αφορά την συντηρητική θεραπεία στους σκολιωτικούς 
ασθενείς με κηδεμόνες.

κηδεμόνας TriaC, κηδεμόνας 
Sforzesco

βραχύς κηδεμόνας 
προοδευτικής δράσης 
(Progressive Action Short 
Brace - PASB)

 θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας 
λορδωτικής παρέμβασης 
(Thoracolumbar Lordotic 
Intervention - TLI)



3- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

Εισαγωγή
Αρκετά δημοσιευμένα άρθρα προτείνουν ότι μία 

καμπύλη εξελισσόμενης ιδιοπαθούς σκολίωσης, η 
οποία δεν θεραπεύεται, μπορεί να έχει πτωχή πρό-
γνωση στην ενήλικη ζωή εμφανίζοντας ραχιαλγία, 
πνευμονικές επιπτώσεις, πνευμονική καρδιά, ψυ-
χολογικές επιδράσεις ακόμη και θάνατο [1-6]. Η 
χρήση του κηδεμόνα αν και δεν τυγχάνει πλήρους 
αποδοχής αποτελεί την βάση της συντηρητικής 
θεραπείας της ιδιοπαθούς σκολίωσης για σχεδόν 
εξήντα χρόνια.

Η πλειοψηφία των δημοσιεύσεων κατά την 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρεται σε κη-
δεμόνες, που χρησιμοποιούνται στην Βόρεια Αμε-
ρική [8], ενώ απουσιάζει η συστηματική αναφορά 
των κηδεμόνων που συνήθως χρησιμοποιούνται 
στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτής της εργασίας, που 
βασίζεται σε έγκυρα άρθρα ανασκόπησης, είναι η 
περιγραφή των κηδεμόνων που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στην Ευρώπη. Αναφέρονται η ιστορία τους, 
ο σχεδιασμός τους, οι ενδείξεις χρήσης, η εμβιομη-
χανική, τα αποτελέσματα, ενώ γίνεται και σύγκριση 
μεταξύ τους. Οι κηδεμόνες που θα περιγραφούν 
είναι οι εξής: ο κηδεμόνας Cheneau, οι δύο κηδε-
μόνες - παραλλαγές του Chenau ονομαζόμενοι ως 
Rigo System Cheneau και ScoliOlogic® “Cheneau 
light”, ο κηδεμόνας Lyonnaise, ο δυναμικός αντι-
στροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating 
Brace - DDB), ο κηδεμόνας Triac, ο κηδεμόνας 
Sforzesco, ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής 
δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB) 
και ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής πα-
ρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention 
- TLI).

Κηδεμόνας Cheneau
Ο Dr Jacques Cheneau κατασκεύασε τον ομώ-

νυμο κηδεμόνα την δεκαετία του 1960. Τα απο-
τελέσματα της χρήσης αυτού στον πρώτο ασθενή 
του τεκμηριώθηκαν και παρουσιάστηκαν επίσημα 
το 1972 στην Bratislava. Αρχικά ο κηδεμόνας ονο-
μάστηκε επίσης ως Cheneau-Toulouse-Munster.

Στις μέρες μας αυτός ο κηδεμόνας είναι πλή-
ρως αποδεκτός και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. 
Χρήσιμες πληροφορίες για τον κηδεμόνα Cheneau 
μπορεί να αναζητηθούν στην διαδικτυακή διεύ-
θυνση http://cheneau.info. Είναι ένας άκαμπτος 

κηδεμόνας, που επιφέρει τρισδιάστατη διόρθωση 
(Εικ 1). Οι μηχανισμοί διόρθωσης του κηδεμόνα 
Cheneau είναι παθητικοί και ενεργητικοί. Ειδικό-
τερα οι παθητικοί μηχανισμοί είναι οι εξής: 1) η 
“μεταφορά” των ιστών από το κυρτό προς το κοί-
λο, που επιτυγχάνεται από το πολλαπλό σύστημα 
τριών σημείων που δρα σε τρισδιάστατο επίπεδο 
με τελικό στόχο την υπερδιόρθωση του κυρτώμα-
τος, 2) η επιμήκυνση, 3) η αντιστροφή του θώρακα 
και 4) η κάμψη. Οι ενεργητικοί μηχανισμοί είναι οι 
εξής: 1) η ανάπτυξη των σπονδύλων δρα ως επιδι-
ορθωτικός παράγοντας, 2) οι ασύμμετρα καθοδη-
γούμενες αναπνευστικές κινήσεις του θωρακικού 
κλωβού, 3) η ανατομικότερη επανατοποθέτηση 
των μυών του κορμού εξασφαλίζει την φυσιολο-
γικότερή τους δράση και 4) η επίδραση έναντι της 
βαρύτητας [9,10]. Αυτός ο κηδεμόνας ανοίγει από 
μπροστά. Μετά από ορισμένες τροποποιήσεις που 
έγιναν από τον Dr Jacques Cheneau το 1996, αυ-
τός ο κηδεμόνας χωρίζεται σε 54 ζώνες και προ-
σφέρει μεγάλα ελεύθερα διαστήματα έναντι των 
πιέσεων που ασκούνται από την αντίθετη πλευρά. 
Ο ύβος πρέπει να πιέζεται στο 1/3 της επιφάνει-
ας της κορυφής. Η αντίστοιχη περιοχή εκτόνωσης 
περιλαμβάνει τα 4/5 της επιφάνειας της κοίλης 
πλευράς του κυρτώματος. Κάθε ένα από τα υπό-
λοιπα δύο τμήματα υπό πίεση του συστήματος 
τριών σημείων πιέζει το 1/5 της επιφάνειας της 
κοίλης πλευράς. Αυτές είναι οι κορυφές των γει-
τονικών κυρτωμάτων. Η εκτόνωση απέναντι από 
τις τελευταίες πλευρές επιτρέπει κινήσεις και δι-
όρθωση του κυρτώματος με έναν ενεργό τρόπο. 
Δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε 
από τις τρεις εκτονούμενες περιοχές, δηλαδή το 
μεσαίο 4/5 της κοίλης πλευράς και το 1/3 άνω και 
κάτω της κορυφής. Όσο αφορά τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής του κηδεμόνα Cheneau-Toulouse-
Munster έχει βρεθεί ότι μειώνει την μετωπιαία 
μετατόπιση προς τα εμπρός, την μετωπιαία κλίση, 
την αξονική περιστροφή, ενώ αυξάνει την οβελιαία 
μετατόπιση προς τα εμπρός και την οβελιαία κλί-
ση των σπονδύλων (τρισδιάστατη διόρθωση) [11], 
εξασφαλίζοντας μία μέση αρχική διόρθωση 41% 
(θωρακική, οσφυϊκή, διπλή) (n=52 ασθενείς) και 
μία μακροπρόθεσμη διόρθωση 14,2% θωρακική, 
9,2% στα οσφυϊκά διπλά κυρτώματα (5,5% στην 
θωρακική και 5,6% στην οσφυϊκή μοίρα τους) [12]. 
Σε πρόσφατο άρθρο αναφέρεται ότι στο τέλος της 
θεραπείας υπήρξε βελτίωση της διόρθωσης της 
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γωνίας Cobb περίπου 23% και μετά από πέντε 
χρόνια υπήρξε μία σταθεροποίηση περίπου 15% (p 
value<0,05). Επομένως μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η συντηρητική θεραπεία με την κηδεμόνα Cheneau 
δεν σταματάει μόνο την εξέλιξη, αλλά επίσης ανα-
στρέφει το σκολιωτικό κύρτωμα [13].

Εικ. 1. Κηδεμόνας Cheneau

Παραλλαγές του κηδεμόνα Cheneau

Κηδεμόνας Rigo System Cheneau 
(RSCB)

Αυτός ο κηδεμόνας παρουσιάσθηκε από τον 
Dr Manuel Rigo στο ινστιτούτο Elena Salva στην 
Βαρκελώνη της Ισπανίας στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990. Η Γερμανο - Ισπανική συνεργασία για 
την παραγωγή αυτού του κηδεμόνα και κατασκευ-
αστικές πληροφορίες μπορεί να ανευρεθούν στην 
διαδικτυακή διεύθυνση http://www.ortholutions.
de/start english.php. Ο κηδεμόνας Rigo System 
Cheneau (RSCB) (Εικ. 2) βασίζεται στον κηδεμόνα 
Cheneau και μπορεί να δημιουργήσει τις απαιτού-
μενες συνδυαστικές δυνάμεις για να διορθωθεί η 
σκολίωση σε τρισδιάστατο επίπεδο. Το σχέδιο του 
κηδεμόνα βασίζεται στην ταξινόμηση των κυρτω-
μάτων της ιδιοπαθούς σκολίωσης, που θεραπεύ-
ονται με συντηρητική θεραπεία, όπως προτάθηκε 
από τον Dr Rigo [14]. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε 
ακτινολογικά και κλινικά κριτήρια. Τα ακτινολογικά 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται διακρίνουν πέντε 
βασικούς τύπους κυρτωμάτων: 1) μη ισορροπημένο 
θωρακικό (ή πρότυπο τριών κυρτωμάτων), 2) αλη-
θές διπλό (ή πρότυπο τεσσάρων κυρτωμάτων), 3) 
ισορροπημένο θωρακικό και ψευδές διπλό, 4) απλό 
οσφυϊκό και 5) απλό θωρακοσφυϊκό. Επιπρόσθετα 
με τα ακτινολογικά κριτήρια η ταξινόμηση κατά 
Rigo ενσωματώνει το πρότυπο των κυρτωμάτων 

σύμφωνα με την ορολογία του SRS, την ισορροπία/
ανισορροπία στο μεταβατικό σημείο και την Ο4-5 
αντίθετη κλίση. Οι αρχές της διόρθωσης των πέντε 
βασικών τύπων των κυρτωμάτων περιγράφονται 
επίσης και από τον Dr Rigo [14]. Εμβιομηχανικά ο 
RSCB προσφέρει τοπικά αντιστροφή. Ο θωρακικός 
κλωβός και η σπονδυλική στήλη αντιστρέφονται. Ο 
κηδεμόνας αντιστρέφει την θωρακική μοίρα έναντι 
της οσφυϊκής μοίρας με ένα μαξιλάρι αντιστροφικό 
στο άνω τμήμα της θωρακικής περιοχής [15]. Ο κη-
δεμόνας επίσης δημιουργεί φυσιολογική οβελιαία 
κατατομή. Αρχικές αναφορές στα αποτελέσματα 
χρησιμοποιώντας αυτόν τον κηδεμόνα αναδεικνύει 
μία αρχική διόρθωση της γωνίας Cobb 31,1% και 
διόρθωση της γωνίας στρέψης 22,2%. Σε επανε-
ξέταση μετά από 16,8 μήνες το 54% των κυρτω-
μάτων ήταν σταθερά, το 27% ήταν βελτιωμένα και 
το 19% χειροτέρεψαν [16]. Σε ασθενείς με μεγάλα 
θωρακικά κυρτώματα που θεραπεύτηκαν με ένα 
πρόσφατο μοντέλο RSCB (κηδεμόνας για σκολίω-
ση τριών κυρτωμάτων με ανοιχτή λεκάνη) υπήρξε 
διόρθωση της γωνίας Cobb 76,7% και διόρθωση 
της αξονικής στροφής 55,9% [17]. Το τελευταίο 
μοντέλο είναι εύκολο να διορθωθεί σύμφωνα με 
τις αρχές και δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομάδα 
ασθενών που χρησιμοποιούν το “Cheneau light”, 
το οποίο επιπρόσθετα περιλαμβάνει πρότυπα δι-
πλών κυρτωμάτων που διορθώνουν λιγότερο.

Εικ.2. Κηδεμόνας Rigo System Cheneau

Κηδεμόνας ScoliOlogiC® «Cheneau 
light»

Ο κηδεμόνας (Εικ. 3) περιγράφηκε από τον Dr 
Hans - Rudolf Weiss. Η αίτηση για την ευρεσι-
τεχνία έγινε τον Απρίλιο του 2005 και οι πρώτοι 
κηδεμόνες κατασκευάστηκαν τον Μάιο του 2005. 
Χρήσιμες πληροφορίες για τον κηδεμόνα μπορεί 
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να βρεθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση http://
www.koob-scolitech.com/scoliologic.php [181. Ο 
Dr Weiss και συνεργάτες το 2007 ανέφεραν 51% 
διόρθωση της γωνίας Cobb (η γωνία Cobb σε όλη 
την ομάδα των ασθενών μειώθηκε κατά μέσο όρο 
16,4 μοίρες), 62% διόρθωση για το οσφυϊκό και 
θωρακοσφυϊκό κύρτωμα, 36% διόρθωση για την 
θωρακική σκολίωση και 50% διόρθωση για την 
κύρια καμπύλη σε διπλό κύρτωμα. Το διορθωτικό 
αποτέλεσμα συσχετίστηκε αρνητικά με την ηλικία 
(r=-0,24, p=0,014), αρνητικά με το στάδιο Risser 
(-0,29, p=0,0096) και αρνητικά με την γωνία Cobb 
πριν την θεραπεία (r=-0,43, p<0,0001) [18].

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον κη-
δεμόνα «Cheneau light»® ένας νέος CAD/CAM κη-
δεμόνας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για περισ-
σότερο από 100 φορές από τον Dr Weiss το 2009, 
ο οποίος ονομάστηκε ως κηδεμόνας Gensingen και 
περιγράφηκε στην 3η έκδοση του “Best Practice” 
στην συντηρητική θεραπεία της σκολίωσης [19]. 
Υπάρχουν προσχέδια για την κατασκευή ενός RSC® 
ή “Cheneau light”® κηδεμόνα σύμφωνα με την συ-
ντηρητική θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκο-
λίωσης ταξινόμησης από τον Dr Μ Rigo και Dr HR 
Weiss [15,20],

Εικ. 3. Κηδεμόνας ScoliOlogiC® «Cheneau light»

Κηδεμόνας Lyonnaise
Ο κηδεμόνας Lyon δημιουργήθηκε από τον 

Pierre Stagnara το 1947. Οι Allegre και Lecante 
τον τροποποίησαν στην σημερινή του μορφή χρη-
σιμοποιώντας ράβδους αλουμινίου και plexidur 
(υλικό υψηλής ακαμψίας) το 1958.

Είναι ένας ρυθμιζόμενος άκαμπτος κηδεμόνας 
χωρίς περιλαίμιο (Εικ. 4). Οι ράβδοι του κηδεμό-
να κατασκευάστηκαν από ακτινοδιαπερατή ντου-

ραλουμίνη, το πρόσθιο τμήμα του και η άρθρωση 
από χάλυβα και το θερμό εύπλαστο πλαστικό από 
πολυμεθακρυλικό μεθύλιο. Η θεραπεία που προ-
σφέρει ο κηδεμόνας Lyonnaise βασίζεται σε δύο 
κύριες αρχές. Αρχικά τοποθετείται ένας γυψεπίδε-
σμος για να διατείνει τους συνδέσμους πριν την 
εφαρμογή του κηδεμόνα Lyon και στην συνέχεια 
γίνεται εφαρμογή του ρυθμιζόμενου κηδεμόνα. Το 
προσχέδιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με την κατάταξη 
τις ιδιοπαθούς σκολίωσης κατά Lenke και υπάρ-
χουν 14 σχεδιαστικοί τύποι. Οι ενδείξεις αυτού του 
κηδεμόνα είναι τα σκολιωτικά παιδιά 11-15 χρο-
νών. Δεν εφαρμόζεται νωρίτερα για την αποτροπή 
της σωληνοειδούς παραμόρφωσης του θώρακα. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν έναν δείκτη αποτελε-
σματικότητας (αποτελέσματα από 1338 σκολιωτι-
κά παιδιά που θεραπεύτηκαν στην Γαλλία και στην 
Ιταλία με βάση τα θεραπευτικά κριτήρια της SRS 
- SOSORT δύο χρόνια μετά την αφαίρεση του κη-
δεμόνα) 0,97 για το οσφυϊκό κύρτωμα, 0,88 για το 
θωρακοσφυϊκό κύρτωμα και 0,80 για το θωρακικό 
κύρτωμα. Η διόρθωση της γωνίας Cobb είναι για 
την θωρακική μοίρα (n=285 ασθενείς) 12%, για 
την διπλή (n=351 ασθενείς) 10% και 25% αντί-
στοιχα, για την θωρακοσφυϊκή (n=279 ασθενείς) 
24% και για την οσφυϊκή (n=450 ασθενείς) 36%. 
Δεδομένα υπάρχουν επίσης για το αισθητικό απο-
τέλεσμα (ύβος σε χιλιοστά). Ο ύβος των πλευρών 
διορθώνεται καλύτερα από την γωνία Cobb, η 
οποία μειώνεται κατά 1/3 στην θωρακική μοίρα και 
περισσότερο από 50% στην οσφυϊκή μοίρα. Το αι-
σθητικό αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο από το 
αντίστοιχο ακτινολογικό. Σε 1338 θεραπευθέντες 
σκολιωτικούς ασθενείς το 67,19% αυτών βελτιώ-
θηκε, το 27,80% ήταν σταθερό και το 5% επιδει-
νώθηκε.

Εικ. 4. Κηδεμόνας Lyonnaise



6- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

Δυναμικός αντιστροφικός 
κηδεμόνας (Dynamic Derotating 
Brace - DDB)

Αυτός ο κηδεμόνας προτάθηκε από τους ιατρούς 
του 5ου ορθοπαιδικού τμήματος του νοσοκομείου 
Κ.Α.Τ. στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσημη 
ανακοίνωση του δυναμικού αντιστροφικού κηδεμόνα 
(Dynamic Derotating Brace - DDB) έγινε στην 21η 
κοινή συνάντηση των SRS και BBS το 1986. Είναι 
κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο επικαλυμ-
μένος με ένα μαλακό αφρώδες μαξιλάρι από πολυ-
αιθυλένιο (Εικ. 5). Αυτός ο κηδεμόνας ανοίγει από 
πίσω [23]. Αυτός είναι ένας κηδεμόνας τύπου TLSO 
με αντιστροφικά ελάσματα, που δρουν ως αντιστρο-
φικές συσκευές, διατηρώντας σταθερές τις διορθω-
τικές δυνάμεις στις περιοχές πιέσεως του κηδεμόνα, 
ενώ ταυτόχρονα παράγει κινήσεις σε αντίθετες κα-
τευθύνσεις στα δύο πλευρικά ήμισυ του κηδεμόνα. 
Τα αντιστροφικά μεταλλικά ελάσματα συνδέονται 
στην πίσω πλευρά του κηδεμόνα, που αντιστοιχεί στο 
προεξέχον τμήμα του θώρακα (ύβος) ή στην οσφυϊκή 
περιοχή του ασθενούς. Αυτοί γίνονται ενεργοί όταν 
τα ελεύθερα άκρα τους τοποθετούνται κάτω από 
την αντίθετη πλευρά του κηδεμόνα και ο κηδεμόνας 
σφίγγεται από τους ιμάντες του [24]. Οι δυνάμεις που 
εφαρμόζονται από τα αντιστροφικά ελάσματα προ-
στίθενται στις πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται από 
τον κηδεμόνα και αλλάζοντας την πίσω γωνία των 
ελασμάτων μπορεί να τις διαφοροποιήσει. Τα δημο-
σιευμένα αποτελέσματα υποστηρίζουν μία συνολική 
αρχική διόρθωση της γωνίας Cobb 49,54% και μετά 
από δύο χρόνια μία διόρθωση του 44,10% [24,25]. 
Αναφέρεται επίσης ότι το 35,70% των κυρτωμάτων 
βελτιώθηκαν, το 46,42% ήταν σταθερά και το 7,83% 
επιδεινώθηκαν [26]. Όσο αφορά το αισθητικό αποτέ-
λεσμα (γωνία κλίσης του κορμού - ΑΤΙ - ύβος), ο DDB 
βελτιώνει την αισθητική εμφάνιση της οπίσθιας επι-
φάνειας των παιδιών με ιδιοπαθή σκολίωση με δεξιά 
θωρακικά κυρτώματα [27]. Μελέτες σχετικά με την 
ποιότητα της ζωής μετά την συντηρητική θεραπεία 
της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης χρησιμοποιώ-
ντας τον DDB με το ειδικό ερωτηματολόγιο (BrQ), 
το οποίο είναι ειδικό για την συντηρητική θεραπεία, 
έδειξε μία επίδραση στην σχολική δραστηριότητα και 
στην κοινωνική λειτουργικότητα, αλλά όχι στην γε-
νική υγεία, στην σωματική και συναισθηματική λει-
τουργικότητα, στην ζωτικότητα, στον σωματικό πόνο, 
στην αυτοεκτίμηση και στην αισθητική [28 30].

Εικ. 5. Δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (DDB)

Κηδεμόνας TriaC
Αυτός ο κηδεμόνας παρουσιάσθηκε από τον Dr 

Albert Gerrit Veldhuizen στην Ολλανδία. Η ονο-
μασία TriaC προέρχεται από τα τρία C των λέξεων 
Comfort-άνεση, Control-έλεγχος και Cosmesis-
αισθητική. Ο κηδεμόνας TriaC έχει ένα εύκαμπτο 
στοιχείο, που συνδέει το θωρακικό με το οσφυϊκό 
τμήμα (Εικ. 6). Ο κηδεμόνας TriaC ασκεί ένα εγκάρ-
σιο σύστημα δυνάμεων, το οποίο αποτελείται από μία 
πρόσθια προοδευτική δύναμη αντισταθμιζόμενη από 
μία οπίσθια δύναμη και ροπή και τελικά δρα στους 
σπονδύλους της σκολιωτικής σπονδυλικής στήλης. 
Στο μετωπιαίο επίπεδο το σύστημα δυνάμεων του 
κηδεμόνα TriaC είναι σε συμφωνία με το σύστημα 
δυνάμεων των κλασσικών κηδεμόνων. Όμως στο 
οβελιαίο επίπεδο το σύστημα δυνάμεων δρα μόνο 
στην θωρακική μοίρα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κα-
θόλου πυελική κλίση και παρέχει ευελιξία, χωρίς να 
επιδρά στις διορθωτικές δυνάμεις κατά την διάρκεια 
της κίνησης του σώματος [31,32]. Οι εισηγητές προ-
τείνουν ότι τα κριτήρια ένταξης των ασθενών σε αυ-
τήν την θεραπεία είναι: ιδιοπαθή σκολίωση με γωνία 
Cobb μεταξύ 20 και 40 μοιρών σε σκελετικά ανώρι-
μους σκολιωτικούς ασθενείς, με δείκτη Risser 0-1, 
πριν την εμμηναρχή, μετά την εμμηναρχή/1 χρόνο, 
σε κύρια θωρακική κορυφή μεταξύ του 7ου και του 
11ου θωρακικού σπονδύλου και κύρια οσφυϊκή κο-
ρυφή μεταξύ του 2ου και 5ου οσφυϊκού σπονδύλου, 
σε εύκαμπτες σπονδυλικές στήλες όπως αποδεικνύ-
εται από την κατά 40% τουλάχιστον διόρθωση σε 
ακτινογραφίες με πλάγια κάμψη [33]. Κάποιες άλλες 
μελέτες προτείνουν ότι ο κηδεμόνας TriacTM αντι-
προσωπεύει μία εναλλακτική λύση αποκλειστικά για 
την διόρθωση των οσφυϊκών κυρτωμάτων [34]. Μία 
αρχική διόρθωση του 22% αναφέρεται για τα αρχι-
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κά κυρτώματα εντός του κηδεμόνα και 35% για τα 
δευτερογενή κυρτώματα. Η βελτίωση διατηρήθηκε 
μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα και με ένα μέσο 
χρόνο παρακολούθησης 1,6 χρόνια ήταν πάνω από 
το όριο του 20%. Στο 76% των ασθενών υπήρχε 
έλεγχος ή διόρθωση των κυρτωμάτων της ιδιοπα-
θούς σκολίωσης [33]. Θεωρείται ότι ο κηδεμόνας 
TriaC μεταβάλλει σημαντικά την προβλεπόμενη φυ-
σική ιστορία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης 
[33].

Εικ. 6. Κηδεμόνας TriaC

Κηδεμόνας Sforzesco
Ο κηδεμόνας Sforzesco αναπτύχθηκε από τον Dr 

Stefano Negrini μαζί με τον πιστοποιημένο ορθω-
τιστή (Certified Prosthetist and Orthotist - CPO) 
Gianfranco Marchini το 2004 στο Μιλάνο της Ιτα-
λίας, βασιζόμενο στο μοντέλο SPoRT (Symmetric 
- συμμετρικό, Patient - Oriented με γνώμονα τον 
ασθενή, Rigid - άκαμπτο, Three - Dimensional - 
τρισδιάστατο). Ο κηδεμόνας Sforzesco συνδυάζει 
χαρακτηριστικά του νάρθηκα Risser και των κηδε-
μόνων Lyon, Cheneau - Sibilla και Milwaukee (Εικ. 
7). Η κύρια δράση του είναι να ωθεί την σκολίωση 
από την λεκάνη πάνω ώστε να εκτείνει, να αντι-
στρέφει και να αποκαθιστά το οβελιαίο επίπεδο 
(τρισδιάστατη δράση). Περισσότερες πληροφορίες 
μπορεί να αναζητηθούν στην διαδικτυακή διεύθυν-
ση http://isico.it/approach/default.htm. Τα απο-
τελέσματα που έχουν δημοσιευθεί είναι καλύτερα 
από αυτά του κηδεμόνα Lyon [35] και παρόμοια 
με τον νάρθηκα Risser με λιγότερες παρενέργει-
ες [36], κάνοντας έτσι τον κηδεμόνα Sforzesco 
σύμφωνα με τους συγγραφείς ένα εργαλείο για 
τα βαρύτερα περιστατικά [36,37]. Βασίζεται στην 
αποτελεσματικότητα και στην αποδοχή διορθω-
τικών αρχών. 1. Αποτελεσματικότητα: α) ενεργός 
κηδεμόνας: ο ασθενής επιτρέπεται και ενθαρρύνε-
ται να κινείται ελεύθερα, β) μηχανική αποτελεσμα-

τικότητα που επιτυγχάνεται μέσω ωθήσεων, εκτο-
νώσεων, εμποδίων και οδηγών (το τελευταίο είναι 
ένα νέο πρότυπο που αναπτύχθηκε με αυτόν τον 
κηδεμόνα), γ) ευελιξία και αποτελεσματικότητα, δ) 
ομαδική δουλειά: MDs, CPOs, PTs, ασθενής και οι-
κογένεια και ε) συμμόρφωση. 2. Αποδοχή: α) σχεδί-
αση του σώματος και ελάχιστα φανερό, β) μέγιστη 
ελευθερία στις δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής, γ) ανάληψη ευθύνης και δ) γνωστική προ-
σέγγιση συμπεριφοράς. Οι συγγραφείς αναφέρουν 
αποτελέσματα σε διάφορες παραμέτρους (μοίρες 
της γωνίας Cobb και αισθητικό αποτέλεσμα) [38-
42].

Εικ. 7. Κηδεμόνας Sforzesco

Βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής 
δράσης (Progressive Action Short 
Brace - PASB)

Ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης 
(Progressive Action Short Brace - PASB) χρησι-
μοποιείται από το 1976 για την θεραπεία της θω-
ρακοσφυϊκής και οσφυϊκής ιδιοπαθούς σκολίωσης. 
Πρόκειται για έναν κατά παραγγελία τύπου θωρα-
κο-οσφυϊκο-ιερού κηδεμόνα πρωτότυπου σχεδια-
σμού, που επινοήθηκε από τον Dr Lorenzo Aulisa 
στην Ιταλία (Εικ. 8). Ο PASB ενδείκνυται μόνο για 
την θεραπεία των θωρακοσφυϊκών και οσφυϊκών 
κυρτωμάτων. Ο κηδεμόνας εξ αρχής έχει χαρακτη-
ριστεί από το ότι μία «συνδεδεμένη» δυναμική της 
σπονδυλικής στήλης μπορεί να επιτύχει διόρθωση 
του κυρτώματος, αναστρέφοντας την μη φυσιολο-
γική κατανομή φορτίσεων κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης. Η πρακτική εφαρμογή των εμβιομηχα-
νικών ιδιοτήτων του PASB επιτυγχάνεται μέσω δύο 
λειτουργικών φάσεων. Η φάση του γύψινου επι-
δέσμου προηγείται της εφαρμογής του κηδεμόνα. 
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Σε αυτό το στάδιο ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις 
για να διορθώσουν την παραμόρφωση, δηλαδή η 
επιμήκυνση, η πλάγια έκταση και η αντιστροφή. Το 
φινίρισμα του γύψινου κηδεμόνα σχηματίζει την 
πραγματική γεωμετρία του τελικού πλαστικού κη-
δεμόνα. Ανάλογα με το πόσο δύσκαμπτη είναι η 
καμπύλη εφαρμόζεται ένας ή κάποιες φορές δύο 
γύψινοι κηδεμόνες πριν από την παρασκευή του 
κατά παραγγελία κηδεμόνα από πολυπροπυλέ-
νιο της δεύτερης φάσης της θεραπείας [43,44]. O 
Aulisa και συνεργάτες το 2009 ανέφεραν τα θερα-
πευτικά αποτελέσματα στην γωνία Cobb και στην 
γωνία της στροφής Pedriole μετά από την αντιμε-
τώπιση θωρακοσφυϊκών και οσφυϊκών κυρτωμά-
των. Πριν την θεραπεία η μέση γωνία Cobb ήταν 
29,30 μοίρες ± 5,16 SD και η αρχική ακραία περι-
στροφή 12,70 μοίρες ± 6,14 SD. Η μέση διόρθωση 
της γωνίας Cobb ήταν 14,67 ± 7,65 SD και αυτής 
της κορυφαίας στροφής ήταν 8,95 ± 5,82. Συνολι-
κή διόρθωση της καμπύλης σημειώθηκε στο 94% 
των ασθενών, ενώ σταθεροποίηση των κυρτωμά-
των παρατηρήθηκε στο 6% των ασθενών [44].

Εικ 8. Βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (PASB)

Θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας 
λορδωτικής παρέμβασης 
(Thoracolumbar Lordotic 
Intervention - TLI)

Ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής πα-
ρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - 
TLI) αναπτύχθηκε στην αρχική του μορφή το 2002 
από τον ορθοπαιδικό Dr Piet van Loon και τον ορ-
θωτιστή Jan Munneke (Εικ. 9). Ο TLI βασίζεται στην 
υπόθεση ότι τόσο οι θωρακοσφυϊκές κυφωτικές, 
όσο και οι σκολιωτικές σπονδυλικές παραμορφώ-
σεις προέρχονται από μετατόπιση της θωρακοσφυ-

ϊκής άρθρωσης από την φυσιολογική ιδανική θέση 
της στο κέντρο. Αυτή η μετατόπιση, η οποία περιγρά-
φηκε από τον M Jansen το 1913, μπορεί να συμβεί 
σταδιακά κατά τα έτη πριν την περίοδο της έντονης 
ανάπτυξης εξαιτίας των καμπτικών καθιστικών στά-
σεων του σώματος. Οι στρεπτικές δυνάμεις από τις 
συνεχείς και ασύμμετρες δυνάμεις του διαφράγμα-
τος μπορούν να προκαλέσουν σκολίωση.

Το σχέδιο του κηδεμόνα TLI είναι μία παρέμβαση 
τύπου Ponseti, που επανατοποθετεί την θωρακο-
σφυϊκή άρθρωση στην ιδανική της θέση, προκειμέ-
νου να μειώσει τις διατμητικές και παραμορφω-
τικές δυνάμεις. Ο TLI βασίζεται στο μοντέλο της 
ισχυρής επανατοποθέτησης της θωρακοσφυϊκής 
άρθρωσης στην ιδανική λορδωτική ευθυγραμμι-
σμένη θέση. Ο κηδεμόνας TLI είναι απολύτως συμ-
μετρικός. Ο TLI δεν πιέζει τα οστά της σπονδυλικής 
στήλης, του θώρακα ή της λεκάνης, αλλά έλκει την 
σπονδυλική στήλη προς τα εμπρός εφαρμόζοντας 
επιπλέον διάταση στους ραχιαίους μύες του κορ-
μού, όπως όταν βραχύνεται μία χορδή. Ταυτόχρο-
να το στερνικό τμήμα του μπροστινού μέρους του 
κηδεμόνα λειτουργεί ως «αμόνι» για την προς τα 
εμπρός λορδωτική δύναμη και εμποδίζει την κάμ-
ψη. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι των κηδεμό-
νων TLI με διαφορετικές ενδείξεις: ένας άκαμπτος 
(επενδυμένος από αφρώδες υλικό [PE]) και ένας 
«μαλακότερος» από ύφασμα με εύκαμπτα παρα-
σπονδυλικά λορδωτικά ελάσματα.

Οι ενδείξεις χρήσης αυτού του κηδεμόνα είναι 
οι παρακάτω: για σκολίωση 10-20 μοιρών με σο-
βαρή τάση (SLR-test) εφαρμόζεται ένας μαλακός 
κηδεμόνας, για σκολίωση μεγαλύτερη των 25 μοι-
ρών πριν από το προβλεπόμενο τελευταίο έτος 
ανάπτυξης εφαρμόζεται ένας άκαμπτος κηδεμό-
νας, για κύφωση μεγαλύτερη των 45 μοιρών ή την 
θωρακοσφυϊκή μοίρα Θ10-Ο2 μεγαλύτερη των 10 
μοιρών (Scheuermann II) και σφικτούς ιγνυακούς 
τένοντες εφαρμόζεται ένας άκαμπτος κηδεμόνας, 
για κύφωση της θωρακοσφυϊκής μοίρας Θ10-Ο2 
μικρότερη των 10 μοιρών με σοβαρά προβλήματα 
τάσης (θετικό Laseque) εφαρμόζεται ένας μαλακός 
κηδεμόνας. Το 2008 δημοσιεύτηκε ότι η αρχή της 
ισχυρής λόρδωσης από ένα υπομόχλιο στην θωρα-
κοσφυϊκή μοίρα δείχνει μία στατιστικά σημαντική 
στιγμιαία μείωση ακτινολογικά της διπλής σκολίω-
σης και στις δύο καμπύλες σε μετωπιαίο επίπεδο.

Όσο αφορά τα αποτελέσματα οι αρχικές ακτινο-
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γραφίες με τον κηδεμόνα δείχνουν μία σημαντική 
μείωση των γωνιών Cobb σε διαφορετικές καμπύ-
λες σε κυφωτικές και σκολιωτικές ομάδες ασθενών 
(οβελιαία p<0,001, κλίση της πυέλου p<0,001). 
Έναν χρόνο μετά την θεραπεία με αυτόν τον κηδε-
μόνα σε κυφωτικές και σκολιωτικές ομάδες ασθε-
νών οι μετρήσεις των ακτινογραφιών, που έγιναν 
χωρίς την χρήση του κηδεμόνα, έδειξαν βελτίωση 
στις μετρήσεις σε οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο.

Η συμμόρφωση των ασθενών με τον κηδεμόνα 
TLI είναι πολύ καλή, επειδή είναι εύκολο να φορε-
θεί (ελευθερία κινήσεων με εξαίρεση την κάμψη), 
δεν είναι σχεδόν καθόλου εμφανής αφού στερείται 
υπερδομές κάτω από τον ώμο και η αυτόματη επερ-
χόμενη έκταση της σπονδυλικής στήλης δημιουργεί 
κενό στον κηδεμόνα. Οι ασθενείς παρατηρούν και 
βιώνουν ορατή πρόοδο και ανταμείβονται, επειδή 
ο κηδεμόνας μπορεί να γίνει πιο διορθωτικός και 
μικρότερος σε μέγεθος σε διαδοχικές ιατρικές επι-
σκέψεις. Τέλος η έγκαιρη ανίχνευση και έναρξη της 
θεραπείας μαζί με ειδικές ασκήσεις είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την επιτυχή διόρθωση οποιασ-
δήποτε παραμόρφωσης.

Εικ. 9. Θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης 
(TLI)

Συμπεράσματα
Η θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίω-

σης στοχεύει να σταματήσει την επιδείνωση της 
παραμόρφωσης και να βελτιώσει την αισθητική 
εμφάνιση, την ισορροπία του κορμού και την ποιό-
τητα της ζωής [45]. Πολλά ιατρικά κέντρα στην Ευ-
ρώπη προσφέρουν πλήρη θεραπεία, η οποία ξεκινά 
από την πρόληψη (school screening), την χρήση 
του κηδεμόνα με ή χωρίς την χρήση ασκήσεων και 
την χειρουργική αντιμετώπιση. Η μελέτη και η βελ-
τίωση των κηδεμόνων θα βελτιώσει αναπόφευκτα 
τα αποτελέσματα με την χρήση αυτών. Σχετικά με 
την ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της συ-
ντηρητικής θεραπείας με τους κηδεμόνες υπάρ-
χει μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων στην διεθνή 
βιβλιογραφία [46-50]. Τα φτωχά αποτελέσματα 
μπορούν να οφείλονται σε κακούς κηδεμόνες και 
αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μέσω των ακτι-
νογραφιών φορώντας τον κηδεμόνα, προκειμένου 
να εκτιμηθεί η διόρθωση. Τα φτωχά αποτελέσματα 
μπορούν επίσης να οφείλονται στην κακή διαχείρι-
ση του ασθενούς, παράγοντα που τελικά επηρεάζει 
την συμμόρφωση του ασθενούς. Η κακή διαχείριση 
δεν έχει ακόμη επαρκώς τονιστεί στην βιβλιογρα-
φία παρά τον κρίσιμο ρόλο της στην αποτελεσμα-
τικότητα της οποιασδήποτε θεραπείας [51,52]. Τε-
λικά η παρουσίαση όλων των σημαντικών σημείων 
(ιστορία, σχεδιασμός, ενδείξεις, εμβιομηχανική, 
αποτελέσματα και σύγκριση μεταξύ κηδεμόνων) 
των ευρέως χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών κη-
δεμόνων, θα δώσει την δυνατότητα να αναδείξει 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, με 
τελικό στόχο όχι μόνο να βελτιώσει τους κηδεμό-
νες, αλλά επίσης να προσφέρει μία καλύτερη συ-
ντηρητική θεραπεία στα σκολιωτικά παιδιά.

Βιβλιογραφία

Danielsson AJ, Hasserius R, Ohlin A, Nach-1. 
emson AL. A prospective study of brace 
treatment versus observation alone in ad-
olescent idiopathic scoliosis: a follow-up 
mean of 16 years after maturity. Spine, 32 
(2007), 2198-2207.

Danielsson AJ, Romberg K, Nachemson 2. 
AL. Spinal range of motion, muscle endur-
ance, and back pain and function at least 

20 years after fusion or brace treatment 
for adolescent idiopathic scoliosis: a case-
control study. Spine, 31 (2006), 275-283.

Rowe DE. The Scoliosis Research Society 3. 
Brace Manual. Milwaukee, WI: Scoliosis Re-
search Society; (1998), 1-9.

Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peter-4. 
son KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health 
and function of patients with untreated idi-
opathic scoliosis: a 50-year natural history 
study. JAMA, 289 (2003), 559 567.



10- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

Weinstein SL, Ponseti IV. Curve progression 5. 
in idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg 
Am. 65 (1983), 447-455.

Weinstein SL, Zavala DC, Ponseti IV. Idi-6. 
opathic scoliosis: longterm follow-up and 
prognosis in untreated patients. J Bone 
Joint Surg Am. 63 (1981), 702-712.

Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, 7. 
Zaina F, Chockalingam N, Grivas TB, Kot-
wicki T, Maruyama T, Romano M, Vasiliadis 
ES. Braces for idiopathic scoliosis in ado-
lescents. Cochrane Database of System-
atic Reviews (2009), Issue 1.

Schiller JR, Thakur NA, Eberson CP Brace 8. 
Management in Adolescent Idiopathic Sco-
liosis. Clin Orthop Relat Res. (2009) May 
30. [Epub ahead of print] PMID: 19484317 
.

Kotwicki T, Cheneau J. Biomechanical ac-9. 
tion of a corrective brace on thoracic idi-
opathic scoliosis: Cheneau 2000 orthosis. 
Disabil Rehabil Assist Technol. 3(3), (2008), 
146-53.

Kotwicki T, Cheneau J. Passive and active 10. 
mechanisms of correction of thoracic idi-
opathic scoliosis with a rigid brace. Stud 
Health Technol Inform. 135 (2008), 320-
326.

Perie D, Sales De Gauzy J, Sevely A, Ho-11. 
batho MC. In vivo geometrical evaluation 
of Cheneau - Toulouse-Munster brace ef-
fect on scoliotic spine using MRI method. 
Clin Biomech (Bristol, Avon). 16(2) (2001), 
129-137.

Hopf C, Heine J. Long-term results of the 12. 
conservative treatment of scoliosis using 
the Cheneau brace. Z Orthop Ihre Gren-
zgeb. 123(3) (1985), 312-322.

Cinnella P. Muratore M. Testa E. Bondente 13. 
P.G. The Treatment of adolescent idiopath-
ic scoliosis with Cheneau brace: long term 
outcome. Oral Presentation at Lyon 2009 
SOSORT Meeting.

Manuel D Rigo, M0nica Villagrasa and Dino 14. 

Gallo (2010) A specific scoliosis classifica-
tion correlating with brace treatment: de-
scription and reliability. Scoliosis (2010) 
5:1

Rigo M, Weiss HR 2008 The Cheneau con-15. 
cept of bracing-biomechanical aspects. 
Stud Health Technol Inform. 135 (2008), 
303-319

Rigo et al 2002 (Retrospective results in im-16. 
mature idiopathic scoliotic patients treated 
with a Cheneau brace. Rigo M, Quera-Salva 
G, Puigdevall N, Martinez M. Stud Health 
Technol Inform. 88 (2002), 241-245.

Rigo M and Gallo D. 2009 A new RSC brace 17. 
design to treat single long thoracic scolio-
sis. Comparison of the in-brace correction 
in two groups treated with the new and the 
classical models. Oral Presentation at Lyon 
2009 SOSORT Meeting.

Hans-Rudolf Weiss, Mario Werkmann and 18. 
Carola Stephan Correction effects of the 
ScoliOlogiC® „Cheneau light” brace inpa-
tients with scoliosis. Scoliosis (2007), 2:2 
doi:10.1186/1748-7161 -2-2

Weiss HR: Best Practice in conservative 19. 
scoliosis care. 3rd. edition, Pflaum, Munich, 
2010.

Weiss HR, Rigo M. The cheneau concept 20. 
of bracing--actual standards. Stud Health 
Technol Inform. 135 (2008), 291-302.

de Mauroy JC, Lecante C, Barral F, Daureu 21. 
D, Gualerzi S, Gagliano R. The Lyon brace. 
Disabil Rehabil Assist Technol. 3(3) (2008), 
139-145.

de Mauroy JC, Fender P, Tato B, Lusenti P, 22. 
Ferracane G. Lyon brace. Stud Health Tech-
nol Inform. 135 (2008), 327-340.

Antoniou D, Valavanis J, Zachariou C, 23. 
Smyrnis P. 1986 “Dynamic Derotation Brace 
(DDB). A new aspect for the conservative 
treatment of Idiopathic Scoliosis” (1986), 
Presentation in 21st common meeting of 
SRS and BSS.



11- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

Valavanis J, Bountis A, Zachariou C, Kok-24. 
konis D, Anagnostou D, Giahos D, Daskalakis 
E. Three Dimensional Brace Treatment for 
Idiopathic Scoliosis. In: Three Dimensional 
Analysis of Spinal Deformities M D’Amico 
et al (Eds.) IOS Press, (1995), 337-341.

Andoniou D, Valavanis J et al: The effective-25. 
ness of our bracing system in the conserv-
ative treatment of idiopathic scoliosis. J 
Bone Joint Surg, 74-B. Suppl, I, (1992), 86.

Grivas TB, Vasiliadis E, Chatziargiropou-26. 
los T, Polyzois VD, Gatos K. The effect of 
a modified Boston brace with antirotatory 
blades on the progression of curves in idi-
opathic scoliosis: aetiologic implications. 
Pediatr Rehabil. 6(3-4) (2003), 237-242.

Grivas TB, Vasiliadis ES. Cosmetic outcome 27. 
after conservative treatment of idiopathic 
scoliosis with a dynamic derotation brace. 
Stud Health Technol Inform. 135 (2008), 
387-392.

Vasiliadis E, Grivas TB. Quality of life after 28. 
conservative treatment of adolescent idi-
opathic scoliosis. Stud Health Technol In-
form. 135 (2008), 409-413.

Vasiliadis E, Grivas TB, Gkoltsiou K. Devel-29. 
opment and preliminary validation of Brace 
Questionnaire (BrQ): a new instrument for 
measuring quality of life of brace treated 
scoliotics. Scoliosis. (2006) May 20;1:7.

Vasiliadis E, Grivas TB, Savvidou O, T rian-30. 
tafyllopoulos G. The influence of brace on 
quality of life of adolescents with idiopath-
ic scoliosis. Stud Health Technol Inform. 
123 (2006), 352-356.

Veldhuizen AG. Idiopathic Scoliosis. A Bio-31. 
mechanical and Functional Anatomical 
Study. Thesis, University of Groningen. 
Groningen, the Netherlands: (1985).

Veldhuizen AG, Cheung J, Bulthuis GJ, Ni-32. 
jenbanning G. A new orthotic device in the 
non-operative treatment of idiopathic sco-
liosis. Medical Engineering & Physics, 24 
(2002), 209-218.

Bulthuis GJ , Veldhuizen AG, Ζ Nijenbanning 33. 
G. Clinical effect of continuous corrective 
force delivery in the non-operative treat-
ment of idiopathic scoliosis: a prospective 
cohort study of the triac- brace Eur Spine J 
17 (2008), 231-239.

Zeh A, Planert M, Klimas S, Hein W, Wohlrab 34. 
D The flexible Triac™-Brace for conserva-
tive treatment of idiopathic scoliosis. An 
alternative treatment option ? Acta Orthop. 
Belg, 74 (2008), 512 521.

Negrini S, Marchini G. Efficacy of the sym-35. 
metric, patient-oriented, rigid, three-di-
mensional, active (SPoRT) concept of brac-
ing for scoliosis: a prospective study of the 
Sforzesco versus Lyon brace. Eura Medico-
phys. 43(2) (2007), 171- 181.

Negrini S, Atanasio S, Negrini F, Zaina F, 36. 
Marchini G. The Sforzesco brace can re-
place cast in the correction of adolescent 
idiopathic scoliosis: A controlled prospec-
tive cohort study. Scoliosis. (2008) Oct 31 
;3:15.

Negrini S, Atanasio S, Fusco C and Zaina 37. 
F. Efficacy of bracing in worst cases (over 
45°) end - growth results of a retrospec-
tive case-series. Scoliosis (2009), 4(Suppl 
2):O50

Negrini S, Atanasio S, Fusco C and Zaina F. 38. 
Efficacy of bracing immediately after the 
end of growth: final results of a retrospec-
tive case series. Scoliosis (2009), 4(Suppl 
2):O49.

Negrini S, Atanasio S, Fusco C and Zaina F. 39. 
Efficacy of conservative treatment of ado-
lescent idiopathic scoliosis: endgrowth re-
sults respecting SRS and SOSORT criteria. 
Scoliosis, (2009), 4(Suppl 2):O48.

Negrini S, Atanasio S, Zaina F, Romano M, 40. 
Parzini S, Negrini A. End-growth results of 
bracing and exercises for adolescent idi-
opathic scoliosis. Prospective worst-case 
analysis. Stud Health Technol Inform. 135 
(2008), 395-408.



12- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

Negrini S, Atanasio S, Fusco C, Zaina F. Ef-41. 
fectiveness of complete conservative treat-
ment for adolescent idiopathic scoliosis 
(bracing and exercises) based on SOSORT 
management criteria: results according 
to the SRS criteria for bracing studies - 
SOSORT Award 2009 Winner. Scoliosis. 
(2009) Sep 4;4:19.

Zaina F, Negrini S, Fusco C, Atanasio S. How 42. 
to improve aesthetics in patients with Ado-
lescent Idiopathic Scoliosis (AIS): a SPoRT 
brace treatment according to SOSORT 
management criteria. Scoliosis. (2009) Sep 
1 ;4:18.

Di Benedetto A, Vinciguerra A, Pennestri’ E, 43. 
Aulisa L: Biomechanics of Scoliosis Using a 
New Type of Brace. Proceedings of the 8th 
Canadian Congress of Applied Mechanics, 
Moncton, N.-B., Canada, 7 12 June, (1981), 
785-786.

Aulisa AG, Guzzanti V, Galli M, Perisano C, 44. 
Falciglia F and Aulisa L. Treatment of tho-
raco-lumbar curves in adolescent females 
affected by idiopathic scoliosis with a pro-
gressive action short brace (PASB): as-
sessment of results according to the SRS 
committee on bracing and nonoperative 
management standardization criteria Scol-
iosis, (2009), 4:21 doi: 10.1186/1748-7161
-4-21.

Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama 45. 
T, Rigo M, Weiss HR, the members of the 
Scientific society On Scoliosis Orthopaedic 
and Rehabilitation Treatment (SOSORT): 
Why do we treat adolescent idiopathic sco-
liosis? What we want to obtain and to avoid 
for our patients. SOSORT 2005 Consensus 
paper. Scoliosis, (2006), 1:4.

Rigo M, Reiter C, Weiss HR: Effect of con-46. 
servative management on the prevalence 
of surgery in patients with adolescent idi-
opathic scoliosis. Pediatr Rehabil (2003), 
6(3-4):209-214.

Maruyama T, Kitagawa T, Takeshita K, 47. 
Mochizuki K, Nakamura K: Conservative 
treatment for adolescent idiopathic scolio-

sis: can it reduce the incidence of surgical 
treatment? Pediatr Rehabil 6(3- 4), (2003), 
215-219.

Negrini S, Atanasio S, Zaina F, Romano M, 48. 
Parzini S, Negrini A: Endgrowth results of 
bracing and exercises for adolescent idi-
opathic scoliosis. Prospective worst-case 
analysis. Stud Health Technol Inform 135 
(2008), 395- 408.

Weiss HR, Goodall D: The treatment of ado-49. 
lescent idiopathic scoliosis (AIS) according 
to present evidence. A systematic review. 
Eur J Phys Rehabil Med 44(2) (2008), 177-
193.

Dolan lA, Weinstein SL: Surgical rates after 50. 
observation and bracing for adolescent idi-
opathic scoliosis: an evidencebased review. 
Spine, 32(19 Suppl) (2007), S91-S100.

Landauer F, Wimmer C, Behensky H: Esti-51. 
mating the final outcome of brace treat-
ment for idiopathic thoracic scoliosis at 
6- month follow-up. Pediatr Rehabil 6(3-4) 
(2003), 201-207.

Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Rigo M, 52. 
Zaina F and the international Society on 
Scoliosis Orthopaedic and Rehabilita-
tion Treatment (SOSORT). Guidelines on 
“Standards of management of idiopathic 
scoliosis with corrective braces in everyday 
clinics and in clinical research”: SOSORT 
Consensus 2008. Scoliosis (2009), 4:2 
doi:10.1186/1748- 7161-4-2.


