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Ως συγγενής σκολίωση θεωρείται εκείνη που 
προκύπτει σε συνδυασμό με συγγενείς διαμαρτί-
ες περί τη διάπλαση των σπονδύλων. Η πραγματι-
κή επίπτωση των διαταραχών της διάπλασης των 
σπονδυλικών τμημάτων είναι δύσκολο να προσδι-
οριστεί, μερικώς λόγω του ότι μια μικρή σφηνοει-
δής παραμόρφωση ενός σπονδύλου είναι δυνατό 
να μη προχωρήσει και να μην προκαλέσει αστάθεια 
και λόγω του ότι κάποιες από αυτές τις διαταραχές 
είναι δυνατό να απαντούν σε πολλαπλή μορφή σε 
αντίθετες πλευρές της σπονδυλικής στήλης, έτσι 
ώστε καμιά προφανής παραμόρφωση που δεν είναι 
ορατή. Μια ανασκόπηση των microfilms από μαζι-
κούς ακτινολογικούς ελέγχους και οι οποίες περι-
λαμβάνουν μόνο τους κατώτερους αυχενικούς, του 
θωρακικούς και τους ανώτερους οσφυϊκούς σπον-
δύλους έδωσε μια επίπτωση της τάξης του 0,5 ‰ 
(Shands & Eisberg 1955), αλλά είναι πιθανό, εάν 
όλες οι οσφυϊκές διαμαρτίες περιλαμβανομένων 
και των παιδιών με ελλείμματα του νωτιαίου σω-
λήνα η επίπτωση να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η συγγενής σκολίωση έχει συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες 
μορφές σκολίωσης. Συνήθως συνδυάζεται με υπο-
κρυπτόμενη δισχιδή ράχη (spina bifida occulta), ή 
με οσφυϊκή και αυχενική μοίρα με ελλείμματα του 
νωτιαίου σωλήνα όπως μηνιγγομυελοκήλη. Μπο-
ρεί να υπάρχουν και άλλες συγγενείς διαταραχές 
όπως διαμαρτίες περί τη διάπλαση του καρδιαγ-
γειακού και του ουροποιογεννητικού συστήματος 
(MacEwen, Winter & Hardy 1972), ή οστικές δια-
ταραχές όπως απλασία πλευρών, ανύψωση ωμο-
πλάτης (ώμος Sprengel) ή συγγενή ελλείμματα 
των οστών των άκρων. Οι νευρολογικές επιπλο-
κές μπορεί να υπάρχουν ως μέρος της πρωτογε-
νούς σπονδυλικής και νευρολογικής διαταραχής ή 

μπορεί να επιπλέκουν προσπάθειες διόρθωσης της 
σκολίωσης, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει διαστημα-
τομυελία, σύνδρομο παγίδευσης του νωτιαίου μυ-
ελού, λίπωμα ή νευρεντερική κύστη που μπορεί να 
υπάρχουν σε πάνω από το 40% των περιπτώσεων 
συγγενούς σκολίωσης (Gillespie et al. 1973; Keim 
& Greene 1973). 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ο κρίσιμος χρόνος ανάπτυξης της σπονδυλικής 

στήλης είναι το διάστημα ανάμεσα στην πέμπτη 
και έκτη εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής. Κατά 
την πέμπτη εβδομάδα μια σειρά από μεταμερισμέ-
νες περιοχές του μεσεγχύματος σχηματίζουν τα 
τμήματα των σκληροτομίων ή σωμιτών. Αυτοί οι 
σωμίτες δεν αντιπροσωπεύουν τα σπονδυλικά σώ-
ματα, αλλά διαχωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το 
άνω τμήμα του κάθε σωμίτη να συνενώνεται με το 
κατώτερο του υπερκειμένου προς σχηματισμό του 
σπονδυλικού σώματος και το κεντρικό τμήμα κάθε 
σωμίτη σχηματίζει να μεσοσπονδύλιο δίσκο, που 
ενσωματώνει μια μοίρα της νωτιαίας χορδής ως 
πηκτοειδή πυρήνα. (εικ. 1).
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Αυτή η διεργασία ολοκληρώνεται κατά την έκτη 
εβδομάδα. Η αποτυχία του σχηματισμού ενός σωμί-
τη στη μια πλευρά κατά την πέμπτη εβδομάδα έχει 
ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ημισπονδύλου. Η 
αστοχία μεταμερισμού ενός σωμίτη στη μια πλευρά 
έχει ως αποτέλεσμα την ετερόπλευρη συνοστέωση 
του σπονδυλικού σώματος με σφηνοειδή παρα-
μόρφωση, η αμφοτερόπλευρη αστοχία μεταμερι-
σμού έχει ως αποτέλεσμα σε συγγενή συνοστέωση 
σπονδύλων χωρίς σφηνοειδή παραμόρφωση. Εάν 
τα σπονδυλικά σώματα συνοστεώνονται με αυτόν 
τον τρόπο αλλά όχι και τα οπίσθια στοιχεία το απο-
τέλεσμα είναι η συγγενής κύφωση. Εάν τα σπονδυ-

λικά πέταλα αποτυγχάνουν στο να μεταμεριστούν 
αλλά όχι και τα σπονδυλικά σώματα, προκύπτουν 
οπίσθιες οστέινες δοκοί. Οι πλευροειδείς αποφύ-
σεις μπορεί με παρόμοιο τρόπο στο να αποτύχουν 
να σχηματιστούν με αποτέλεσμα το σχηματισμό 
τέλειου ημισπονδύλου. στο μεταμερισμό, απουσία 
μιας πλευράς ή είναι δυνατό να συνοστεωθούν επί 
τα εκτός με αποτέλεσμα μερικώς ή ολικώς συνο-
στεωμένες πλευρές.

Ανάλογα με την έκταση και τη μορφή των δι-
αταραχών της ανάπτυξης, μπορούν να βρεθούν 
πολλές ποικιλίες σπονδυλικών διαμαρτιών περί τη 
διάπλαση (εικ. 2).

Εικ. 1 - Διάπλαση του σπονδύλου

Εικ. 2 - Παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης ημισπονδύλου
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Μια απλή βασική ταξινόμηση (MacEwen 1967; 
MacEwen, Conway & Miller 1968) που είναι γενι-
κώς αποδεκτή καθορίζει τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά των κυρίως συμμετεχόντων στοιχείων:

Αστοχία σχηματισμού1. 

(a) Ετερόπλευρη μερική αστοχία - σφηνοει-
δής σπόνδυλος (εικ. 9.14A & 9.15).

(b) Ετερόπλευρη τέλεια αστοχία - ημισπόν-
δυλος (εικ. 9.14B to F, 9.16, 9.17 & 
9.18).

Αστοχία μεταμερισμού2. 

(a) Ετερόπλευρη - αμεταμέριστη δοκός (εικ. 
9.14G to J, 9.19, 9.20 & 9.21).

(b) Αμφοτερόπλευρη - συνοστέωση σπονδύ-
λων ή σπονδυλική συσσωμάτωση (block) 
(εικ. 2 & 9 - 22).

Διάφοροι - μικτή τύποι (εικ. 9.23) ή αταξινόμη-
τες διαμαρτίες (εικ. 4).

Εικ. 4 - Μικτοί τύποι σχηματισμού ημισπονδύλων

Τρεις βασικοί τύποι μπορούν να συσχετιστούν 
κατά πολλούς και διάφορους τρόπους. Οι Nasca, 
Stelling & Steel (1975), σε μια προσπάθεια να 
προσδιορίσουν την πιθανότητα ανάπτυξης μιας 
προοδευτικώς επιδεινούμενης παραμόρφωσης κα-
θόρισαν έξη τύπους σπονδυλικών διαμαρτιών συ-
σχετιζόμενων με παρουσία ενός ή περισσότερων 
ημισπονδύλων - απλός υπεράριθμος ημισπόνδυ-
λος με υπεράριθμη πλευρά, απλός σφηνοειδής ημι-
σπόνδυλος χωρίς υπεράριθμη πλευρά, πολλαπλοί 
ημισπόνδυλοι με ετερόπλευρες δοκούς, εξισορρο-
πημένους ημισπονδύλους και οπίσθιους ημισπον-
δύλους. Κατά την ανάλυση, όλοι εκτός από τους 
εξισορροπημένους ημισπονδύλους ή τους πολλα-
πλούς ημισπονδύλους κατά την αυχενοθωρακική 
συμβολή είναι επιρρεπείς σε επιδείνωση.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Επειδή η σκολίωση που οφείλεται σε ένα και 

μόνο ημισπόνδυλο συνήθως εξελίσσεται βραδέως 
ή εάν υπάρχει ένας αντιρροπιστικός ημισπόνδυ-
λος, δεν επιδεινώνεται, υπήρχε η αντίληψη ότι η 
συγγενής σκολίωση δεν χρειάζεται αντιμετώπιση ή 



12- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 1 - 2013

το περισσότερο να τίθεται υπό παρακολούθηση σε 
πολλούς από τους ασθενείς patients (Arkin 1953; 
James 1967) και ότι εάν υπάρχουν ημισπόνδυλοι η 
ετερόπλευρες οστέινες δοκοί και οδηγούν σε ταχεία 
ή πρώιμη επιδείνωση και ένα βαρύ\κύρτωμα, τίπο-
τε δεν θα μπορούσε να γίνει λόγω του νεαρού της 
ηλικίας και της ανωριμότητας του παιδιού. Οι ανα-
σκοπήσεις από τους Hough (1960), Blount (1960), 
MacEwen, Conway & Miller (1968), Winter, Moe 
& Eilers (1968), Winter, Moe & Wang (1973) and 
Nasca, Stalling & Steel (1975) έχουν όλες κατα-
δείξει ότι η συγγενής σκολίωση έχει γενικώς κακή 
πρόγνωση και ότι ένα φαινομενικώς ήπιο κύρτωμα, 
που φαίνεται να επιδεινώνεται βραδέως, μπορεί 
να φθάσει σε σοβαρά επίπεδα λόγω της σταθερής 
αύξησης κατά 5ο κατ’ έτος καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αύξησης. Ένα εντόνως επιδεινούμενο κύρτωμα 
που καθίσταται δύσκολο πρόβλημα από την ηλικία 
των 5 ή 6 ετών θα πρέπει να υπόκεινται σε επιθε-
τική χειρουργική θεραπεία σε πρώιμη ηλικία λόγω 
της αναμενόμενης κακής πρόγνωσης όσον αφορά 
στην καρδιακή και στην αναπνευστική λειτουργία ή 
ακόμη και νευρολογικές επιπλοκές (Winter 1973; 
Mensink & Rogge 1974).

Οι συγκεκριμένες διαταραχές απαρεγκλίτως 
σχετίζονται με εξεσημασμένη επιδείνωση της σκο-
λίωσης. Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί που εντοπί-
ζονται ετεροπλεύρως σχετίζονται πάντοτε με ταχεία 
επιδείνωση της σκολίωσης., όπως και πολλαπλοί 
ημισπόνδυλοι προσκείμενοι ο ένας στον άλλον στη 
μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης (εικ. 9.23 & 
9.18).

Εικ. 5 - Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί (μπάρες) 1

Εικ. 6 - Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί (μπάρες) 2

Η παρουσία απλών ημισπονδύλων που είναι πιο 
δύσκολο να προβλεφθούν, πολλές φορές εξελίσ-
σονται πολύ λίγο ενώ άλλες φορές εξελίσσονται 
και πολύ γρήγορα και πολύ σοβαρά. Ο βαθμός της 
βαρύτητας του κυρτώματος σε ένα μεμονωμένο 
επίπεδο, ή στην έκταση του μήκους της σπονδυ-
λικής που εμπλέκεται όταν αρκετοί σπόνδυλοι πε-
ριλαμβάνονται σε ένα κύρτωμα που είναι επίσης 
ένα μέτρο πρόγνωσης, μια μεγαλύτερη γωνίωση ή 
μεγαλύτερος αριθμός σπονδύλων εμπλέκονται σε 
μια πιο σοβαρή εξεργασία. Το επίπεδο της διατα-
ραχής επηρεάζει την πρόγνωση. Αλλοιώσεις που 
εντοπίζονται στο μέσο της θωρακικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης έχουν την πιο βαριά πρόγνω-
ση, ενώ ακολουθούν η κατώτερη θωρακική ή η θω-
ρακοοσφυϊκή συμβολή. Οι διαταραχές αυτές στην 
οσφυϊκή μοίρα έχουν καλύτερη πρόγνωση και είναι 
πολύ λιγότερο πιθανό να επιδεινωθούν σημαντικά 
εκτός από εκείνες που είναι κατά τη θωρακοοσφυ-
ϊκή συμβολή (εικ. 7),

Εικ. 7 - Αμεταμέριστες δοκοί κατά την οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης 
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που αποτελούν μια δύσκολη υπόθεση λόγω της 
ανικανότητας της σπονδυλικής στήλης να αντιρρο-
πήσει τη διαταραχή κάτω από το επίπεδό τους (εικ. 
8).

Εικ. 8 - Αδυναμία αντιρρόπησης σε υψηλά κυρτώματα

Τα αυχενοθωρακικά κυρτώματα έχουν καλύτε-
ρη πρόγνωση λόγω της καλύτερης αντιρρόπησης 
από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, 
αλλά τείνουν να προκαλούν μια δύσμορφη παρα-
μόρφωση (εικ. 9)

Εικ. 9 - Δυσμορφία επί αυχενοθωρακικών κυρτωμάτων 

με σημαντική άνοδο του περιγράμματος του τρα-
πεζοειδούς. Ευμενή πρόγνωση έχουν μόνο καταστά-
σεις με πολλαπλούς εξισορροπημένους ημισπονδύ-
λους χωρίς αμεταμέριστες οστέινες δοκούς.

Οι διαμαρτίες των πλευρών από μόνες τους δεν 
προκαλούν σημαντικά επιδεινούμενη σκολίωση 
(εικ. 10).

Εικ. 10 - Διαμαρτίες πλευρών μη προκαλούσες σημαντική 
επιδείνωση σκολίωσης.

Η σκολίωση που συνοδεύει τη μηνιγγομυελο-
κήλη αποτελεί ένα μίγμα παραμορφώσεων που 
οφείλονται στις διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 
σπονδύλων, αλλά η απουσία των οπισθίων στοι-
χείων και της παράλυσης οφείλουν να εξετάζονται 
χωριστά. Από τη στιγμή που το κύρτωμα αρχίζει να 
επιδεινώνεται αυτό συνεχίζει να γίνεται όσο διαρ-
κούν οι ώσεις ανάπτυξης. Υπάρχει εντονότερο το 
στοιχείο της κύφωσης από ότι στους άλλους τύ-
πους σκολίωσης με συνακόλουθο κίνδυνο νευρο-
λογικών επιπλοκών. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι 
ανάγκη να γίνει περιλαμβανομένων προσθιοπισθί-
ων και πλαγίων προβολών κάθε 6 μήνες. Η μέση 
συγγενής σκολίωση επιδεινώνεται με μια ταχύτητα 
5ο κατ’ έτος και εκτός αν οι ακτινογραφίες εξετά-
ζονται με τη δέουσα προσοχή η έκταση της επιδεί-
νωσης μπορεί να υποτιμηθεί μέχρι να καταστεί η 
παραμόρφωση πολύ μεγάλη.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει εκτετα-
μένη προσβολή πολλών σπονδύλων ή σε έκδηλες 
διαταραχές του κεντρικού νευράξονα στις οποίες 
οι ακτινογραφίες έχουν διενεργηθεί κατά μικρό 
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χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση, η συγγενής 
σκολίωση σπάνια διαγιγνώσκεται κατά τη γέννηση. 
Η εύκαμπτη σπονδυλική στήλη ενός νηπίου εύκο-
λα αντισταθμίζει ένα κύρτωμα που σχετίζεται με 
ημισπόνδυλο και μόνο η στενή παρακολούθηση ή 
μια μικρή προβολή στη μια πλευρά της σπονδυλι-
κής στήλης υποβάλλει για την ανάγκη για διενέρ-
γεια ακτινολογικής εξέτασης θα επικυρώσουν τη 
διάγνωση της σκολίωσης. Η παραμόρφωση γίνεται 
πιο εμφανής με την ταχύτητα της αύξησης. Υπάρ-
χει εντοπισμένο κύρτωμα, συνήθως δύσκαμπτο 
και βραχύτητα του κορμού. Οι θωρακικές βλάβες 
συνήθως αναπτύσσουν σημαντική παραμόρφωση 
του θωρακικού κλωβού (εικ. 10 & 11)

Εικ. 10 - Παραμόρφωση θωρακικού κλωβού

Εικ. 11 - Παραμόρφωση θωρακικού κλωβού 

και θωρακοοσφυϊκές διαταραχές (εικ. 12 & 13)

Εικ. 12 - Διαταραχές της ΘΟΜΣΣ

Εικ. 13 - Διαταραχές της ΘΟΜΣΣ 

δεικνύουν μια μη αντιρροπούμενη πλάγια πα-
ρεκτόπιση του ανώτερου τμήματος του κορμού σε 
σχέση προς την πύελο. Οι οσφυοϊερές διαταραχές 
(εικ. 9.21 & 9.25)

Εικ. 14 - Παραμορφώσεις οσφυοϊεράς χώρας.
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Εικ. 15 - Παραμορφώσεις οσφυοϊεράς χώρας.

σχετίζονται με εξεσημασμένη λοξότητα της πυ-
έλου και μακρό αντισταθμιστικό κύρτωμα κατά τη 
θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης που είναι ευκίνητες κατά την πρώιμη παιδι-
κή ηλικία αλλά μονιμοποιείται με στροφή κατά τη 
διάρκεια της αύξησης. Μπορεί να υπάρχει κλινική 
ένδειξη κατά τη σπονδυλική στήλη μιας υποκρυ-
πτόμενης νευρολογικής διαταραχής που υποδηλώ-
νει τη παρουσία παθολογικής έκφυσης και αύξη-
σης του τριχωτού της κεφαλής που μπορεί να είναι 
ήπια (εικ. 16 ή εκτεταμένη (εικ. 17),

Εικ. 16 - Παθολογική έκφυση τριχωτού κεφαλής

Εικ. 17 - Παθολογική έκτοπη έκφυση τριχωτού κεφαλής

η ψηλαφητή διόγκωση μιας καλυπτόμενης από 
δέρμα μηνιγγοκήλης, μηνιγγομυελοκήλης ή λι-
πώματος, το έλλειμμα της δισχιδούς ράχης ή ένα 
δερματικό συρίγγιο. Όχι σπάνια, μια διαταραχή 
της σπονδυλικής στήλης συνήθως σχετίζεται με 
διαστηματομυελία (Winter, Haven & Moe 1974), 
παρουσιάζεται ως παιδί με μικρά πόδια, βραχεί-
ες κνήμες ή ελάσσονα παραμόρφωση του ποδιού 
όπως είναι η κοιλοποδία ή ήπια στρεβλοδακτυλία 
που οφείλεται σε ήπια νευρολογική διαταραχή. Η 
εξέταση της σπονδυλικής στήλης στα παιδιά αυτά 
συνήθως τα παθογνωμονικά σημεία της σπονδυλι-
κής βλάβης που επιβεβαιώνεται από την ακτινολο-
γική εξέταση (Gillespie et al. 1973).

Μια ενδελεχής νευρολογική εξέταση θα πρέπει 
να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με συγγενή σκο-
λίωση για κάθε ένδειξη, αν και πολλές φορές ήπια, 
ενός νευρολογικού ελλείμματος όπως ελάττω-
ση του αχιλλείου αντανακλαστικού, ετερόπλευρο 
εκτατικό πελματιαίο αντανακλαστικό ή αυξημένο 
επιγονάτιο αντανακλαστικό. Τα άνω άκρα και τα 
κρανιακά νεύρα θα πρέπει επίσης να εξετάζονται 
για να αποκαλυφθεί ένδειξη ήπιου υδροκεφάλου 
ή δυσπλασίας Arnold- Chiari ή συριγγομυελίας. Η 
νευρολογική εξέταση χρειάζεται να επαναληφθεί 
ως μέρος της τακτικής εξέτασης κατά 6μηνα δι-
αστήματα, ιδιαίτερα επί ασθενών με στοιχείο κύ-
φωσης, προκειμένου να αποκαλυφθούν στοιχεία 
πρώιμης πίεσης επί του νωτιαίου μυελού. Η δια-
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ταραχές στον έλεγχο της κύστης και του ορθού εκ-
δηλώνεται με τη μορφή δυσκοιλιότητας νυκτερινή 
ενούρηση ή επείγουσα κένωση της κύστης είναι τα 
πρώτα συμπτώματα μιας εισβάλλουσας παραπλη-
γίας. Κάθε υπόνοια νευρολογικού ελλείμματος θα 
πρέπει να εξετάζεται μυελογραφικώς για διαστη-
ματομυελία ή για άλλες εγκεφαλικές βλάβες και η 
μυελογραφική εξέταση προηγείται κάθε χειρουργι-
κής επέμβασης της συγγενούς σκολίωσης.

Η παρουσία και άλλων συγγενών διαταραχών 
θα πρέπει να αποκλείονται, ιδιαίτερα συγγενής 
καρδιαγγειακή νόσος που συνυπάρχει στο 7% της 
συγγενούς σκολίωσης (Winter 1973) συγγενών δι-
αταραχών του ουροποιογεννητικού που συνυπάρ-
χουν στο 18% των ασθενών (MacEwen, Winter & 
Hardy 1972), έτσι ώστε η ενδοφλέβια πυελογρα-
φία είναι απαραίτητο στοιχείο της αρχικής εξέτα-
σης κάθε συγγενούς σκολίωσης.

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ
Η παραλυτική σκολίωση μπορεί να προκύπτει 

ως των βλαβών πολιομυελίτιδας, εγκεφαλικής πα-
ράλυσης ή κάκωσης του νωτιαίου μυελού με πα-
ραπληγία ή τετραπληγία, μυϊκή δυστροφία ή άλ-
λες μυϊκές παραλύσεις όπως είναι η νωτιαία μυϊκή 
ατροφία, η αταξία Friedreich, η περονιαία μυϊκή 
ατροφία (νόσος Charcot-Marie- Tooth) ή οικογε-
νής δυσαυτονομία (Hensinger & MacEwen 1976). 
Η παράλυση μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στη 
σκολίωση σε κάποιους ασθενείς που πάσχουν από 
μηνιγγομυελοκήλη. Σε περιοχές που επιπολάζει η 
πολιομυελίτιδα είναι πιθανό να είναι η κυριότερη 
αιτία παραλυτικής σκολίωσης αλλά έχει πρακτικά 
εξαφανιστεί από τις περιοχές όπου έχει καθιερωθεί 
ο εμβολιασμός. Τα άλλα αίτια είναι σπάνια.

Όλες οι παραλυτικές σκολιώσεις έχουν κοινό 
παρονομαστή τη μυϊκή ανισορροπία, συνδυαζόμε-
να με τα αποτελέσματα της δράσης της βαρύτητας 
ή μιας ασταθούς σπονδυλικής στήλης ως αίτιο της 
παραμόρφωσης. Τα αποτελέσματα της βαριάς μυ-
ϊκής ανισορροπίας είναι η ταχεία ανάπτυξη βαριάς 
παραμόρφωσης, μηχανική αποτυχία της σπονδυλι-
κής στήλης που σχετίζεται με ολική παράλυση του 
κορμού αλλά χωρίς ανισορροπία έχει ως αποτέ-
λεσμα βαριάς παραμόρφωσης στην όρθια στάση, 
αλλά συνήθως διατηρεί σημαντική κινητικότητα 
και διόρθωση όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια 
θέση.

ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ 
ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ

Όπως γίνεται και με άλλες παραμορφώσεις που 
αποτελούν αποτέλεσμα παράλυσης, οι αρχικές αλ-
λοιώσεις γίνονται στους μυς, ιδιαίτερα των μη προ-
σβεβλημένων μυών οι οποίοι αποτυγχάνουν στην 
αύξησή τους όταν οι ανταγωνιστές τους είναι πα-
ρετικοί ή παράλυτοι. Η παραμόρφωση συνήθως γί-
νεται αντιληπτοί πρώτη μέσα σε ένα ή δύο έτη από 
την εισβολή της νόσου αλλά σε κάποιους ασθενείς 
μπορεί να είναι υπόγεια. Η πρόγνωση κάθε παρα-
λυτικού κυρτώματος είναι πιο έκδηλη από εκείνη 
της ιδιοπαθούς σκολίωσης, αν και όπως στην ιδιο-
παθή όσο πιο ψηλά είναι το κύρτωμα τόσο χειρό-
τερη είναι η πρόγνωση (James 1967).

Ο τύπος του κυρτώματος προσδιορίζεται από το 
επίπεδο της μυϊκής ανισορροπίας και την ασύμμε-
τρη φύση της παράλυσης. Η δυσκολία στην εκτί-
μηση της ακριβούς κατάστασης της μυϊκής ισχύος 
του κορμού και των μεσοπλευρίων μυών καθιστά 
αδύνατη κάθε ακριβή συσχέτιση μεταξύ της σκολί-
ωσης και της παράλυσης σε κάθε παραλυτική ομά-
δα μυών. Ο Mayer (1936) βρήκε ότι η ετερόπλευρη 
παράλυση των πλάγιων καμπτήρων του κοιλιακού 
τοιχώματος παρήγαγε οσφυϊκή σκολίωση με το 
κυρτό του κυρτώματος να στρέφεται προς την πα-
ραλυτική πλευρά με πυελική λοξότητα Η παράλυ-
ση των κοιλιακών μυών με διατήρηση των εκτεινό-
ντων της σπονδυλικής στήλης έχει ως αποτέλεσμα 
λορδωτική παραμόρφωση. Στη θωρακική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης, ο James (1956, 1957) 
βρήκε σχέση μεταξύ παράλυσης των μεσοπλευρί-
ων μυών και την ανάπτυξη θωρακικής σκολίωσης 
αλλά δεν μπόρεσε να βρει οποιαδήποτε ένδει-
ξη ετερόπλευρης παράλυσης του ανελκτήρα της 
σπονδυλικής στήλης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή 
που τα πρόσθια γαγγλιακά κύτταρα των προσθίων 
κεράτων του νωτιαίου μυελού που νευρώνουν και 
τις δύο ομάδες των μυών που σχετίζονται στενά με 
τα πρόσθια κέρατα του θωρακικού μυελού, η πιθα-
νότητα να είναι και οι δύο παραλυτικοί δεν πρέπει 
να αποκλειστεί. Η κατανομή της παράλυσης κατά 
το ανώτερο τμήμα του κορμού, περιλαμβανομένων 
των ωμοθωρακικών μυών ή των μυών των κάτω 
άκρων περιλαμβανομένων των ψοϊτών και γλου-
τιαίων δεν έχουν καμιά συμμετοχή στην ανάπτυξη 
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της σκολίωσης.

Η σημαντική παράλυση των μυών του κορμού 
οδηγεί σε καθίζηση της σπονδυλικής στήλης οφεί-
λεται στα συνδυασμένα αποτελέσματα της δράσης 
της βαρύτητας και την έλλειψη μυϊκής υποστήρι-
ξης. Στην ομάδα αυτή, η επιδείνωση είναι βραδεία 
και το κύρτωμα παραμένει εύκαμπτο και μη στρο-
φικώς παραμορφωμένο για μακρό χρονικό διάστη-
μα. Αυτά τα κυρτώματα μπορούν να θεωρηθούν 
ως κυρίως μια βαριά παραλλαγή μη οργανικού 
κυρτώματος ιδιαίτερα εάν διορθώνεται κατά την 
ανάρτηση ή κατά την κατάκλιση.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παραλυτικά κυρτώματα δεικνύουν συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά που ομοιάζουν προς εκείνα 
της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Η προοδευτική επι-
δείνωση του οργανικού κυρτώματος μπορεί να 
αρχίσει σε κάθε ηλικία εάν υπάρχει σοβαρή μυϊκή 
ανισορροπία των μυών του κορμού. Εάν κατά το 
πέρας αυτής της περιόδου της μυϊκής ανάνηψης, 
παρουσιασθεί ασυμμετρία των κινήσεων του θω-
ρακικού τοιχώματος ή ασύμμετρη δραστηριότητα 
των κοιλιακών μυών η ανάπτυξη της σκολίωσης 
είναι σχεδόν αναπόδραστη και χρειάζονται συντη-
ρητικά μέσα για την ελαχιστοποίησης της προόδου 
της παραμόρφωσης. Όπως συμβαίνει και με τους 
άλλους τύπους της σκολίωσης, υπάρχει σημαντική 
αύξηση του ρυθμού αύξησης της παραμόρφωσης 
κατά το χρόνο της προεφηβικής ώσης της αύξησης 
(εικ. 18)

Εικ. 18 - Παθολογική αύξηση του ρυθμού αύξησης του 
κυρτώματος

και μια μικρή ανισορροπία στις μυϊκές ομάδες 
του κορμού, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη και 
δεν προκαλεί καμιά σκολίωση μέχρι αυτή την ηλι-
κία, μπορεί να προκαλέσουν ένα μη αναμενόμενο 
κύρτωμα που μπορεί να διαφύγει της προσοχής 
εφόσον παραλείπεται η εξέταση της σπονδυλικής 
στήλης. Όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν μια προ-
σβολή πολιομυελίτιδας θα πρέπει να εξετάζονται 
για την πιθανότητα αυτή τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης.

Όταν αναπτύσσεται θωρακική σκολίωση, η πα-
ραμόρφωση των πλευρών είναι συχνά πιο εξεσημα-
σμένη και ο πλευρικός ύβος ανιχνεύεται περισσό-
τερο από ότι το κύρτωμα στην ιδιοπαθή σκολίωση 
(εικ. 19).

Εικ. 19 - Ανάδειξη του ύβου εντονότερη από ότι στην ιδιοπα-
θή σκολίωση

Κατά την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στή-
λης, η σκολίωση είναι πιθανό να έχει τη μορφή της 
λορδοσκολίωσης. Υπάρχει συχνά μια στήλη όταν ο 
ασθενής είναι σε όρθια θέση (εικ. 9.33) λόγω της 
αδυναμίας των μυών του αντισταθμιστικού κυρτώ-
ματος που μπορεί να μην αρκέσει για να κρατηθεί 
το σώμα έτσι ώστε ο κορμός κατά το άνω τμήμα 
του να διατηρείται σε σταθερή σχέση με την πύε-
λο.

Ακτινολογικώς, η θωρακική σκολίωση σχετίζεται 
με παράλυση των μεσοπλευρίων μυών και χαρα-
κτηρίζεται από κάθετη θέση των πλευρών προς την 
κυρτή πλευρά του κυρτώματος (εικ. 20 & 9.34).
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Εικ. 20 - Κάθετη θέση των πλευρών προς την πλευρά του 
κυρτώματος 1

Εικ. 21 - Κάθετη θέση των πλευρών προς την πλευρά του 
κυρτώματος 2 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η πρόγνωση της παραλυτικής σκολίωσης είναι 

συχνά πολύ κακή. Όσο πιο νωρίς αρχίζει τόσο πιο 
βαριά είναι δυνατό να αποβεί. Η αυχενοθωρακική 
και η ανώτερη θωρακική σκολίωση (εικ. 22)

Εικ. 22 - Αυχενοθωρακική σκολίωση

παράγουν μια πολύ δύσμορφη εμφάνιση λόγω 
της στροφής των ανώτερων θωρακικών σπονδύ-
λων προκαλείται μια ανύψωση της γραμμής του 
τραπεζοειδούς και μια παραμόρφωση που δεν εί-
ναι δυνατό να κρυφτεί. Αυτή η παραλλαγή είναι 
δυνατό επίσης να σχετίζεται με αναπνευστική πα-
ράλυση που μπορεί να χρειαστεί αντιμετώπιση με 
αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης 
της νόσου. Η πρόγνωση για τα κυρτώματα αυτά 
είναι χειρότερη από ότι είναι για κάθε άλλη μορφή 
παραλυτικής σκολίωσης (James 1967). Η θωρακι-
κή σκολίωση συνήθως προσβάλλει περισσότερους 
σπονδύλους από όσους προσβάλλει η ιδιοπαθής 
σκολίωση και η πρόγνωσή της είναι πτωχή αν και 
δεν είναι τόσο κακή όσο της υψηλής θωρακικής 
σκολίωσης. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των 
βαριών θωρακικών κυρτωμάτων είναι ότι όσο με-
γαλύτερο είναι το κύρτωμα τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα εμφάνισης αναπνευστικών επιπλο-
κών και αυτό συμβαίνει σε παιδιά που ήδη έχουν 
ελαττωμένη αναπνευστική ικανότητα. Οι ασθενείς 
με σημαντική οσφυϊκή παραλυτική σκολίωση είναι 
πιθανό να υποφέρουν από οσφυαλγία και αστά-
θεια κατά την καθιστική ή κατά τη βάδιση με τη 
βοήθεια βακτηριών.
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ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
Η οργανική σκολίωση υπάρχει στο 15% των 

ασθενών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση 
αλλά η βαριά παραμόρφωση είναι ευτυχώς σπά-
νια. Οι Balmer & MacEwen (1970) βρήκαν επί-
πτωση της τάξης του 6% βαριάς σκολίωσης, όλες 
σε αθετωσικούς ασθενείς με πιο συχνά σε κάποια 
παιδιά με ασύμμετρη παράλυση και τετραπληγία 
με ή χωρίς αθετωσικό στοιχείο και αυτή η άποψη 
τεκμηριώνεται και από τους Rosenthal, Levine & 
McCarver (1974).

Η εισβολή είναι βραδεία σε παιδί που ήδη έχει 
μεγάλη διαταραχή της διανοητικής κατάστασης ή 
σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της νευ-
ρολογικής ωριμότητας του κινητικού νευρώνα. 
Υπάρχει συνήθως επίμονο τονικό ασύμμετρο αντα-
νακλαστικό του αυχένα (εικ. 23),

Εικ. 23- Ασύμμετρο αυχενικό αντανακλαστικό

εμφάνιση του αντανακλαστικού του Gallant και 
ασύμμετρη παραμόρφωση των ισχίων, του ισχίου 
της κυρτής πλευράς της παραμόρφωσης όντας σε 
μόνιμη κάμψη και προσαγωγή και του αντιθέτου 
σε κάμψη και απαγωγή. Κατ’ αρχάς, η σκολίωση 
είναι στατική, αφορώσα στην ανώτερη οσφυϊκή 
ή τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή 

την κατώτερη θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης. Περιορισμός σε πλάγια 
κάμψη προς την κυρτή πλευρά βαθμιαία αυξάνει 
με ανάπτυξη αυξημένης σπαστικότητας των πλα-
γίων μυών του κορμού κατά την κοίλη πλευρά του 
κυρτώματος και σχετική αδυναμία κατά την κυρτή 
πλευρά. Κάποιος βαθμός λόρδωσης αναπτύσσεται 
στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η 
οποία αργότερα επιδεινώνεται.

Ακτινολογικώς, η σκολίωση χαρακτηρίζεται από 
το μήκος του κυρτώματος, που είναι θωρακοοσφυ-
ϊκό (εικ. 24)

Εικ. 24 - Θωρακοοσφυϊκό παραλυτικό κύρτωμα

Εικ. 25 - Οσφυϊκό παραλυτικό κύρτωμα

ή οσφυϊκό (εικ. 25) κύρτωμα με λόρδωση. Πα-
ρατηρείται μια αξιοσημείωτη απουσία αντισταθμι-
στικών κυρτωμάτων.

ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλη ανα-
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πτύσσονται ως απώτερο χαρακτηριστικό της παρά-
λυσης στη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Οι 
Wilkins & Gibson (1976) κατέδειξαν ότι δύο πα-
ραλλαγές της παραμόρφωσης μπορεί να αναπτυ-
χθούν. Κατά το συνηθέστερο τύπο, μια εύκαμπτη 
κύφωση αναπτύσσεται στην ηλικία περίπου των 
9 - 10 ετών προ της απώλειας της δυνατότητας 
βάδισης. Όταν ο ασθενής περιορίζεται σε αναπηρι-
κό αμαξίδιο, αναπτύσσεται πλάγια παραμόρφωση 
αυξάνει με προοδευτική λοξότητα της πυέλου κατά 
την ηλικία των 15 ετών (εικ. 26).

Εικ. 26 - Θωρακοοσφυϊκό κύρτωμα επί μυϊκής δυστροφίας

Τελικώς, αναπτύσσεται ένα σημαντικό πλάγιο 
κύρτωμα με σημαντική στροφική παραμόρφωση 
της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου και σχετί-
ζεται με ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας 
επί ασθενούς που ήδη έχει αναπνευστική ανεπάρ-
κεια. Ένας δεύτερος τύπος χαρακτηρίζεται από την 
ανάπτυξη εκτατικού τύπου παραμόρφωσης, που 
τείνει να κλειδώνει τις αρθρικές αποφύσεις της 
σπονδυλικής στήλης και έτσι ελαττώνεται η δυνα-
τότητα ανάπτυξης πλάγιου κυρτώματος και προο-
δευτικώς βαριάς σκολίωσης.

Σε πιο καλοήθεις μορφές μυϊκής δυστροφίας ή 
συγγενούς μυϊκής δυστροφίας και σε χρόνιους τύ-
πους νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, η σκολίωση μπο-
ρεί να αναπτυχθεί πολύ βαθμιαία στο τέλος της 
παιδικής ηλικίας και στην εφηβεία. Η παραμόρφω-

ση μπορεί να καταστεί σημαντική σε βαθμό που να 
χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση (εικ. 27),

Εικ. 27. - Σημαντική παραμόρφωση επί μυϊκής δυστροφίας

ιδιαίτερα εάν παραμένει κάποιος βαθμός κινη-
τικότητας σε ακτινογραφίες που λαμβάνονται σε 
ύπτια ή όρθια στάση.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΠΙ 
ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΟΚΗΛΗΣ

Η σκολίωση που μπορεί να επισυμβαίνει σε συ-
σχετισμό με μηνιγγομυελοκήλη μοιράζεται με την 
πολιομυελίτιδα και την ιδιοπαθή παιδική σκολίωση 
την πιθανότητα ανάπτυξης βαριών παραμορφώσε-
ων της σπονδυλικής στήλης όλων των τύπων. Του-
λάχιστον τρεις μείζονες παράγοντες συμβάλλουν 
στην πιθανότητα ανάπτυξης σκολίωσης. Η απου-
σία οπίσθιων στοιχείων στην περιοχή του ελλείμ-
ματος και της ουλοποίησης της περιοχής από την 
επέμβαση για τη σύγκλειση του ελλείμματος του 
οπισθίου τοιχώματος του νωτιαίου σωλήνα παρά-
γει λορδωτική παραμόρφωση που μεγαλώνει κατά 
την περίοδο της ταχείας αύξησης των σπονδυλι-
κών σωμάτων κατά τη διάρκεια των περιφερικών 
ώσεων αύξησης. Αν και αυτή η λόρδωση μπορεί να 
παραμένει επί μακρόν ως αμιγώς εκτατική παρα-
μόρφωση πιο συχνά αναπτύσσει πλάγιο καμπτικό 
και στροφικό στοιχείο (εικ. 28) που επιδεινώνεται 
(εικ. 29).
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Εικ. 28 - Πλάγιο καμπτικό στοιχείο παραμόρφωσης της Σ. Σ. 
επί μηνιγγομυελοκήλης.

Εικ. 29 - Στροφικό στοιχείο παραμόρφωσης της Σ. Σ. επί 
μηνιγγομυελοκήλης.

Η παράλυση των μυών του κορμού ιδιαίτερα εάν 
είναι ασύμμετρη είναι δευτερεύων παράγοντας και 
είναι πιθανό ότι η ασύμμετρη δραστηριότητα του 
λαγονοψοΐτη ή των πυελομηριαίων μυών μπορεί 
να συμβάλλουν στο έλλειμμα αυτό. Άλλοι λιγότερο 
σαφείς παράγοντες όπως είναι η αραχνοϊδίτιδα ή η 
αντανακλαστική δραστηριότητα των σπονδυλικών 
μυών που είναι δευτερογενείς στια ελλείμματα 
των νωτιαίων ή και των εγκεφαλικών λειτουργιών 
και μπορεί να συμβάλλουν στην αιτιολογία. Ένας 
τρίτος παράγοντας μπορεί να είναι οι συγγενείς 
διαμαρτίες περί τη διάπλαση των σπονδύλων είτε 
στην περιοχή του νωτιαίου ελλείμματος είτε σε 
άλλο επίπεδο ή και στα δύο.

Ο συνηθέστερος τύπος του κυρτώματος είναι 
μια διπλό και αφορά σε οσφυϊκή λορδοσκολίωση 
και σε κατώτερη θωρακική σκολίωση. Η επόμενη 

κατά συχνότητα είναι η θωρακοοσφυϊκή σκολίω-
ση με αντισταθμιστικά κυρτώματα πάνω και κάτω. 
Ο συνδυασμός των ελλειμμάτων της σπονδυλικής 
στήλης και των πολλαπλών διαμαρτιών μπορεί να 
έχουν πρακτικώς ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε πα-
ραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (εικ. 30).

Εικ. 30 - Σύνθετη παραμόρφωση της Σ. Σ.

Η παρουσία μερικής ή πλήρους παράλυσης των 
κάτω άκρων με απώλεια της αισθητικότητας κατά 
την ιερά και τις γλουτιαίες χώρες, η παράλυση της 
ουροδόχου κύστης και διαμαρτίες περί τη διάπλα-
ση των νεφρών που σχετίζονται με αυτές, εκτε-
ταμένες ουλοποιήσεις και απουσία των οπισθίων 
στοιχείων και κατά το επίπεδο του ελλείμματος της 
σπονδυλικής στήλης αλλά και πιθανός υδροκέφα-
λος που καθιστά τη μορφή αυτής της σκολίωσης 
την πιο δύσκολη όσον αφορά στην αντιμετώπιση 
με συντηρητικά ή χειρουργικά μέσα. Εν αντιθέσει 
προς αυτά τα προβλήματα, οι επιπλέον επιπλο-
κές που προκύπτουν από τη λοξότητα της πυέλου 
προκειμένου για παιδί που είναι σε θέση να κα-
θίσει, για την εφαρμογή ναρθήκων ή κηδεμόνων 
σε παιδιά με περιορισμένη δυνατότητα βάδισης 
και αστάθεια του κορμού και δύσμορφη εμφάνι-
ση προκειμένου για παιδί με καλή λειτουργικότητα 
των κάτω άκρων απαιτούν δράσεις που είναι απα-
ραίτητες για να αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσει 
την απρόβλεπτη επιδείνωση της.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ 
ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ή 
ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Οι κακώσεις του εγκεφάλου ή του νωτιαίου 
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μυελού αλλά και κάποιες παθήσεις του νωτιαίου 
μυελού ή του εγκεφάλου που είναι πιθανά αίτια 
ανάπτυξης σκολίωσης σε παιδιά που μεγαλώνουν. 
Οι μηχανισμοί της αιτιολόγησης αυτών των κατα-
στάσεων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά η 
φύση και ο τύπος της παραμόρφωσης παραπέμπει 
στο ότι οφείλονται σε ανισομερή δράση των μυών 
στάσης του κορμού και ιδιαίτερα των στροφέων 
(Roaf 1970).

Οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού στον ανα-
πτυσσόμενο σκελετό έχει ως αποτέλεσμα τη σκο-
λίωση σε πάνω από το 40% των παιδιών (Brown 
& Bonnett 1973). Αν και η απευθείας βλάβη του 
σπονδυλικού σώματος ή των επιφύσεών του μπο-
ρεί σε κάποιους ασθενείς να είναι γενεσιουργό αί-
τιο σκολίωσης συχνά αυτή αναπτύσσεται ανεξάρ-
τητα από τη οστική κάκωση (εικ. 31).

Εικ. 31 - Λορδοσκολίωση ως αποτέλεσμα βλάβης του νωτι-
αίου μυελού.

Γενικώς, όσο πιο ψηλά είναι το επίπεδο της κά-
κωσης του νωτιαίου μυελού και όσο πιο μικρό είναι 
το παιδί τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση να αναπτύ-
ξει παραμόρφωση (McSweeney 1976). Στις κακώ-
σεις της αυχενικής μοίρας συχνά παρατηρείται ένα 
μακρό κύρτωμα δίκην “C” με την κορυφή κατά τη 
θωρακική μοίρα στα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά στα 
μικρότερα παιδιά μπορεί να προκύψει κύρτωμα τύ-
που καθίζησης δίκην “S” ενώ μακροχρονίως αυτά 
τα κυρτώματα επιδεινώνονται και μονιμοποιού-
νται. Σε κακώσεις της κατώτερης θωρακικής μοί-
ρας ή της θωρακοοσφυϊκής μοίρας, ο συνδυασμός 
των ισχυρών σπαστικών οπισθίων σπονδυλικών 
μυών με αυτή που μπορεί να χρειαστεί κατά την 
αφαίρεση όγκου. Ένας όγκος αφαιρούμενος κατά 
τη νηπιακή ή την πρώτη παιδική ηλικία μπορεί να 
μη καταλήξει σε σημαντική σκολίωση μέχρι το παι-

δί να γίνει πάνω από 8 - 9 ετών, καταδεικνύοντας 
ότι η σπονδυλική στήλη θα μπορεί να παρακολου-
θείται για την ανάπτυξη παραμόρφωσης μέχρι την 
ολοκλήρωση της αύξησης.

Η σκολίωση συμβαίνει σε πάνω από το 60% 
των παιδιών που υποφέρουν από συριγγομυελία. 
Οι Huebert & MacKinnon (1969) θεωρούν ότι 
αυτή προέρχεται από την πίεση που προκαλείται 
από την επέκταση μιας συριγγομυελικής κύστης επί 
των έσω πυρήνων των προσθίων κεράτων του νω-
τιαίου μυελού που παρέχουν τη νεύρωση για τους 
αξονικούς μύες. Όπως συμβαίνει με τους ενδοσω-
ληνικούς όγκους άλλων τύπων, η σκολίωση μπορεί 
να είναι το αρχικό σύμπτωμα (Simmons 1973). Το 
κύρτωμα συνήθως είναι ήπιο και συνήθως διπλό 
οργανικό. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι 
απαραίτητη εάν η παραμόρφωση επιδεινωθεί και 
γίνει επώδυνη.

Παιδιά που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση με νευρολογικό κινητικό έλλειμμα είναι 
πολύ πιθανό να προκαλέσουν σκολίωση και όσο 
μεγαλύτερη είναι η παράλυση τόσο πιο βαριά εί-
ναι η παραμόρφωση(Clark & Hardy1974). Τα θω-
ρακικά κυρτώματα είναι τα πιο συχνά, με το κοίλο 
αυτών να στρέφεται προς την πλευρά της κυρτό-
τητας. Τα περισσότερα από τα κυρτώματα είναι μι-
κρά και μπορούν να βελτιωθούν εάν ελαττωθεί το 
νευρολογικό έλλειμμα, αλλά μπορεί πολλές φορές 
να επιδεινωθεί τόσο που να χρειαστεί χειρουργική 
θεραπεία (εικ. 9.46). Η βαριά σκολίωση μπορεί να 
αναπτυχθεί σε παιδιά με συγγενή ή επίκτητο υδρο-
κέφαλο (Roaf 1970). Σε κάποιους ασθενείς η σκο-
λίωση μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσία μιας 
κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης του υδροκεφά-
λου που τίθεται κατά τη νηπιακή ηλικία, αλλά μπο-
ρεί να γίνει επί ασθενών με κοιλιοκαρδιακή ή κοιλι-
οπεριτοναϊκή παροχέτευση ή σε πιο ήπιες βλάβες, 
στις οποίες ο υδροκέφαλος έχει αντιμετωπιστεί με 
συντηρητικά μέσα. Η σκολίωση μπορεί να μην εμ-
φανιστεί παρά μόνο στην όψιμη παιδική ηλικία και 
συνήθως είναι ένα οσφυϊκό κύρτωμα με λόρδωση 
και μπορεί να επιδεινωθεί αργότερα. Οι βλάβες του 
εγκεφαλικού στελέχους που καταλήγουν σε διατα-
ραχές των αντανακλαστικών της στάσης μπορούν 
να οδηγήσουν σε σκολίωση και οι Yamada et al. 
(1974) έχουν προκαλέσει πειραματική σκολίωση 
σε επίμυες επί των οποίων προκάλεσαν βλάβη στο 
εγκεφαλικό στέλεχος.
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