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Μία από τις συχνότερες συγγενείς παθήσεις είναι η συγγενής ραιβοϊπποποδία που είναι μία σοβαρή και 

σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός. Η παραμόρφωση αυτή αναφέρεται αρχικά από τον Ιπποκράτη, 

ο οποίος συνιστούσε θεραπεία με χειρισμούς και ειδική περίδεση των ποδιών. Η παραμόρφωση 

δημιουργείται κατά την ενδομήτριο ζωή και μπορεί να διαγνωστεί υπερηχογραφικά κατά την 18η – 20η 

εβδομάδα της κυήσεως. Η κλινική εικόνα της νόσου είναι εμφανής αμέσως μετά τη γέννηση. Η κλινική 

εικόνα είναι χαρακτηριστική. Το πόδι ευρίσκεται σε ραιβότητα – υπτιασμό. Παρατηρείται ακόμα ιπποποδία 

και προσαγωγή του πρόσθιου τμήματος του ποδιού, ενώ τις περισσότερες φορές υπάρχει και εσωτερική 

στροφή της κνήμης. Σε ποσοστό 33% η νόσος είναι αμφοτερόπλευρη. Η Ρ.Ι.Π. είναι νόσος αγνώστου 

αιτιολογίας. Στην εμφάνισή της σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία παίζουν ρόλο γενετικοί 

παράγοντες, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής. Η 

συχνότητα της νόσου διεθνώς είναι 1 – 2‰, και η αναλογία αγοριών – κοριτσιών 2,5:1. 

Μία πρώτη ταξινόμηση διεχώριζε τη Ρ.Ι.Π. σε μαλακή ή εύκαμπτη και σε σκληρή ή δύσκαμπτη. Σύμφωνα 

με αυτήν την ταξινόμηση η μαλακή Ρ.Ι.Π. ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο σε συντηρητική θεραπεία, ενώ η 

σκληρή ή δύσκαμπτη Ρ.Ι.Π. χρειάζεται κατά κανόνα χειρουργική επέμβαση. 

Η θεραπεία της συγγενούς ραιβοϊπποποδίας έχει σα στόχο, να διορθωθεί νωρίς η παραμόρφωση, να 

διορθωθεί πλήρως και να διατηρηθεί η διόρθωση μεγαλώνοντας το παιδί. Η θεραπεία είναι συντηρητική 

και χειρουργική. Σε όλες τις περιπτώσεις αρχίζει συντηρητικά αμέσως μετά τη γέννηση. 

Μία άλλη συγγενής νόσος είναι το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου που περιλαμβάνει όλο το φάσμα των 

ανωμαλιών του ισχίου που είναι δυνατό να παρατηρηθούν κατά τη γέννηση, από απλή αστάθεια λόγω 

χαλαρότητας του αρθρικού θυλάκου έως την πλήρη παρεκτόπιση της μηριαίας κεφαλής λόγω ύπαρξης 

«ρηχής» κοτύλης. Η διάγνωση της Σ.Ε.Ι. γίνεται αρκετά νωρίς συνήθως διαγιγνώσκεται με τη γέννηση του 

παιδιού Όσο πιο νωρίς αρχίσει η θεραπεία τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Η διάγνωση γίνεται με 

την Κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα, την ακτινολογική εξέταση, το αρθρογράφημα, το CT-Scan και το 

MRI. Στη γρήγορη διάγνωση του Σ.Ε.Ι έχουν συμβάλει τα μέγιστα, η υπερηχογραφία και η εξειδίκευση των 

παιδιάτρων, οι οποίοι μόλις παρατηρήσουν μειωμένη απαγωγή, ανισοπτύχωση, Click, Ortolani ή Barlow, 

στέλνουν τα παιδιά για ορθοπαιδική εκτίμηση. Η θεραπεία είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική 

θεραπεία γίνεται με πάνες, με τα ισχία σε απαγωγή, με μαξιλάρι απαγωγής ( FREJKA), με μεταβλητούς 

Κηδεμόνες (PAVLIK) και με γύψο Ο.Μ.Κ. Επι αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας η πάθηση 

αντιμετωπίζεται χειρουργικά (ανοικτή ανάταξη). 

Μία σοβαρή πάθηση της σπονδυλικής στήλης είναι η σκολίωση. 



Σκολίωση ορίζεται η πλάγια απόκλιση και στροφή μιας σειράς σπονδύλων από τη μέση ανατομική θέση του 

φυσιολογικού σπονδυλικού άξονα. Η απόκλιση αυτή λαμβάνει χώρα και στα τρία επίπεδα: μετωπιαίο, 

εγκάρσιο και οβελιαίο. 

Οι σκολιώσεις διακρίνονται αδρά σε δυο κατηγορίες, σε λειτουργικές και οργανικές. 

Οι λειτουργικές σκολιώσεις χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των 

σπονδύλων και την έλλειψη στροφής. Τα κυρτώματα είναι εύκαμπτα και προσωρινά διορθώσιμα. Όταν 

εκλείψει η αιτία που τις προκαλεί, η σπονδυλική στήλη αποκαθίσταται πλήρως, εφόσον δεν έχουν 

δημιουργηθεί μόνιμες αλλοιώσεις. 

Οι οργανικές σκολιώσεις: Χαρακτηρίζονται από τη στροφή των σπονδύλων καθώς και τη δυσκαμψία του 

κυρτώματος που δεν διορθώνεται πλήρως με την κλίση του κορμού προς το κυρτό. Η στροφή των 

θωρακικών σπονδύλων προκαλεί παρεκτόπιση των πλευρών και ασυμμετρία των ημιθωρακίων. 

 Στην κατηγορία των οργανικών σκολιώσεων περιλαμβάνονται αφενός η ιδιοπαθής σκολίωση που είναι η 

συχνότερη με ανεξακρίβωτη αιτιολογία και αφετέρου μια σειρά δευτερογενών σκολιώσεων. Το 80% των 

περιπτώσεων σκολίωσης είναι ιδιοπαθείς. 

Η ιδιοπαθής σκολίωση διακρίνεται σε βρεφική ( ηλικίες μικρότερες των 3 ετών), παιδική ( ηλικίες μεταξύ 4 

και 10 ετών), εφηβική ( η συχνότερη, μεταξύ 10 και 13 ετών). 

Η θεραπεία της σκολίωσης είναι συντηρητική ή χειρουργική ανάλογα με το μέγεθος του σκολιωτικού 

κυρτώματος, έτσι όταν η γωνία σκολίωσης είναι μικρότερη των 20 μοιρών γίνεται παρακολούθηση κάθε 4 – 

6 μήνες με κλινική εξέταση, ακτινογραφία ; και οδηγίες για σωστή στάση – άθληση. 

Όταν η γωνία σκολίωσης είναι μεταξύ 20 και 40 μοιρών γίνεται εφαρμογή ειδικού νάρθηκα – μηχανήματος 

(κηδεμόνας). Τέλος όταν η γωνία της σκολίωσης είναι μεγαλύτερη των 40 μοιρών τότε η θεραπεία είναι 

χειρουργική (σπονδυλοδεσία).  
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