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1. Mi a Scheuermann-kór? 

Serdülőkorban jelentkező átmeneti csontosodási zavar, amelynek következtében 
meggyengül a csigolyaszerkezet, és a csigolyák ék alakban deformálódnak. 
 
2. Mi az oka? 
Lényegében mind a mai napig ismeretlen. Holger Scheuermann dán sebész 1921-ben írta 
le a jellegzetes csigolyaszerkezeti elváltozásokat, amelyek oldalirányú röntgenfelvételen 
jól megfigyelhetők. Örökletes tényezők biztosan szerepet játszanak kialakulásában. 
 
3. Mekkora a gyakorisága? 

A betegség előfordulása különböző statisztikai adatok szerint 5-15 % között mozog. A 
nemek szerinti megoszlás közel azonos. 
 
4. Mikor és milyen formában jelentkezik? 

A betegség megjelenésének pontos idejét szinte lehetetlen megállapítani, mert a 
Scheuermann-kórra jellemző röntgenelváltozásokat 10-15 éves kor előtt csak ritkán lehet 
kimutatni. Az esetek többségében a háti gerincszakasz az érintett. Általában a 4-6. 
csigolya válik ék alakúvá, s egy nagyívű, ún. kerekhát deformitást hoz létre. Az ágyéki 
Scheuermann-betegség a klasszikus formánál jóval ritkább, ilyenkor a hátprofil 
szokatlanul egyenes (lapos hát). Az ék alakú csigolyatestek ellenére itt ritkán alakul ki 
kyphosis. 
 
5. Hogyan diagnosztizálható? 

Röntgenvizsgálat alapján: feltöredezett csigolyatest-lemezek, beszűkült intervertebrális 
rések, Schmorl-csomók, ék alakú csigolyák. 
 
6. Mi a terápiája? 

Az ismeretlen kóreredet miatt oki terápia természetesen nincs. A tüneti kezelés lényege a 
betegség okozta deformitások megszüntetése vagy fokozódásuk megelőzése; a panaszok 
csökkentése, s a lehetséges későbbi szövődmények elkerülése. 
 
7. Mit kell tudni a fűzőkről? 

A Scheuermann-kór kezelésére ajánlott fűzők száma nagy. Amiben a szerzők 
megegyeznek, az a fűzőkezelés indikációja: mobilis gerinc és növekedésben lévő 
szervezet. Gyakorlatunkban a módosított Gschwend típusú korrekciós műanyag korzettet 
adjuk. Amennyiben a betegséghez scoliosis is társul, a Cheneau a választandó típus. A 
korzettek könnyűek, műanyagból készülnek, higiénikusak, a ruhából nem látszanak ki, így 
a beteg számára különösebb kellemetlenség nélkül hordhatók. Az eredményes kezelés 
előfeltétele a rendszeres szakorvosi kontrollvizsgálat és korzettellenőrzés. 
 
8. Ki kezelje? 

A Scheuermann-betegség hosszan tartó, krónikus kezelést igényel. Eredményességének 
előfeltétele, hogy a beteget speciálisan képzett szakemberek segítsék (szakorvos, 
gyógytornász, ortopéd-technikus). Ezért bár fűzőt ortopéd szakképesítéssel rendelkező 
minden orvos felírhat, és a beteg számára is ingyen hozzáférhető, az előbb elmondottakból 



következően eredmény csak abban az esetben várható, ha a beteget speciálisan képzett 
szakember kezeli. 
 
9. Mit kell tudni a megelőzéséről? 

Rendszeresen végzett szűrővizsgálatokkal a betegség korán észrevehető, és az eredmény 
annál jobb, minél hamarabb kezdik a beteget kezelni. 
 
10. Melyek a gondozás súlypontjai? 

A kezelés fontos része a rendszeresen végzett speciális gyógytorna, kiegészítésképpen 
ajánlható az úszás. A versenyszerűen végzett, gerincet terhelő sportok kerülendők. 
Nagyon fontos a megfelelő pályaválasztás. Súlyos, elhanyagolt esetekben a betegség 
műtéti korrekciója is lehetséges. 


