
Összefoglalás

A szerző röviden ismerteti a betegség fogalmát, 
klinikai kimutatásának egyes módszereit, tisz-
tázza a konzervatív kezelés szabályait. Bemutatja 
az egyes korzetteket, kiemelve a Chêneau-korzet-
tet az idiopathiás scoliosis kezelésében. Néhány 
fontos használati útmutatást ad a Chêneau-kor-
zetthez.
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Bevezetés

Az idiopathiás scoliosis ismeretlen eredetű be-
tegség, kialakulását megelőzni egyelőre nem 
tudjuk. Szűrővizsgálatokkal azonban a beteg-
ség korán felismerhető és a megfelelő keze-
léssel nemcsak a betegség progressziója állít-
ható meg, hanem jelentős és tartós korrekció 
is elérhető. Napjainkban Európában a Chê-
neau-korzett a legtöbbször alkalmazott eszköz 
a gerincdeformitások kezelésére. A konzervatív 
kezelés azonban igen hosszadalmas procedúra 
mind a beteg, mind a hozzátartozók, mind a 
kezelést végző szakemberek részéről. Sokféle 
szempont figyelembevétele szükséges az ered-
ményes kezeléshez. Éppen azért a kezelést csak 
magas szintű ismeretekkel és nagy gyakorlattal 
rendelkező team végezheti. Ellenkező esetben a 
kezelés kudarcát tévesen a korzett-kezelés ha-
tástalanságának tartják!⁽⁷,¹⁰,¹³⁾

Az idiopathiás scoliosis (IS) 
fogalma

Definíciószerűen az idiopathiás scoliosis a ge-
rinc strukturális elváltozásokkal járó oldalirá-
nyú görbülete, amely kimutatható ok nélkül, 
a csontérés előtt alakul ki. Az IS strukturá-
lis elváltozásai a tér minden irányában létre-
jönnek. A gerinc nemcsak a frontális síkban 
görbül oldalra, hanem a horizontális síkban 
csavarodik és a sagittalis síkban homorodik. 
Az IS jellemző tulajdonsága, hogy folyama-
tosan, bár változó ütemben, ritka kivételtől 
eltekintve, progrediál. A betegség különböző 
életkorokban kezdődhet és a gerinc bármely 
szakaszán megjelenhet.⁽⁵,⁹,²⁶⁾ James hívta fel 
először a figyelmet arra, hogy a betegség kez-
detének időpontja jelentősen befolyásolja a 
görbület nagyságát.⁽¹¹⁾ Minél fiatalabb korban
kezdődik az IS, annál rosszabb prognózisra 
számíthatunk. A strukturális scoliosisok 80%-
a idiopathiás, ismeretlen eredetű.⁽⁹,²⁶⁾

Diagnosztika

Az IS típusát és a görbület nagyságát álló beteg 
teljes gerincéről készült, kétirányú röntgenfel-
vétel segítségével tudjuk meghatározni.
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A görbület szögének meghatározása Cobb⁽⁸⁾ 
módszerével történik: a görbület végpontján 
lévő csigolyák fedőlemezére merőlegest húzunk 
és a vonalak által alkotott szög kiegészítő szö-
gét mérjük (1. ábra). A 10 Cobb-fok körüli IS 
gyakorisága 2–3%. A nagyobb görbületek elő-
fordulásának gyakorisága lényegesen ritkább, a 
30 Cobb-fok feletti görbületek 0,1–0,3%-ban 
fordulnak elő.⁽⁹⁾

A csontérettségre a Risser-jelből következtet-
hetünk (2. ábra). Risser vizsgálta és mutatta ki 
először,⁽²¹⁾ hogy a csípőlapát tarajának csontoso-
dása párhuzamosan halad a geincnövekedéssel. 
A serdülőkor tájékán jelenik meg az apophysis 
csontmagja a crista elülső, külső részén (Risser-
1), onnan halad közép felé (Risser-2), amíg el 
nem éri a spina iliaca posterior superiort (Risser 

3–4). Ha az apophysis teljesen elcsontosodik 
(Risser-5), a növekedés befejeződött.

A rotáció mérésére több módszer létezik, 
egyik a Nash–Moe-féle (3. ábra), amely azon 
alapszik, hogy a csigolyák elfordulása követ-
keztében az ívgyök röntgenárnyékának vetülési 
helye megváltozik. A konvex oldali ovális ár-
nyék (kx) helyzetének jelölésével (n, ++, +++, 
++++) fejezhető ki a rotáció nagysága.⁽¹⁵⁾

Kezelés

A tisztázatlan etiológia miatt az IS kialakulá-
sát megelőzni nem tudjuk, a korai felismerés 
és a kezelés jelenti a védekezés egyetlen hatá-
sos módját.

Az konzervatív kezelés szabályai:⁽²,⁶,¹²,¹⁴,¹⁷,²⁷,³⁰⁾
• Rendszeresen végzett szűrővizsgálatokkal 

a gerincferdülés korán felismerhető.
• Kimutatott progresszió (fél év alatt több 

mint 5 Cobb-fok) esetén akár már 15–20 
Cobb-foknál el lehet kezdeni a korzett-keze-
lést.

• Naponta legalább 18–20 órán keresztül 
folyamatosan kell viselni a korzettet.

• A korzett viselését rendszeresen, 3–4 ha-
vonta ellenőriznie kell a kezelőorvosnak.

• Rendszeresen (legalább évente) kétirányú 
röntgenfelvételt kell készíteni a betegről.

1. ábra
Cobb-módszer

2. ábra
Risser-jel

3. ábra
A rotáció mérése

4. ábra
Gipszpozitív elölről és hátulról faragás előtt (a),  
faragás után (b)
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• Korzettben is készüljön röntgenfelvétel, a 
korrekció nagyságának pontos megítélése ér-
dekében.

• A deformitás helyének és nagyságának, a 
gerinc mobilitásának legmegfelelőbb korzettet 
kell kiválasztani.

• A korzettet szükség szerint (görbület nagy-
ságának változása, magasságváltozás, súlynöve-
kedés) cserélni kell.

• A kezelést nem szabad abbahagyni a növe-
kedés befejeződése, a csontérettség előtt.

• 45 Cobb-fok feletti háti és 40 Cobb-fok 
feletti ágyéki görbületeket ne kezeljünk korzet-
tel, javasoljuk a műtétet.

Az utóbbi harminc évben a magas hőre lá-
gyuló műanyagoknak az ortopéd technikába 
való betörése révén a korzett-kezelés óriási fej-
lődésnek indult. Kiváltották a korábban hasz-
nált ványolt marhabőrt, speciális textíliákat, 
fémsíneket. A műanyagokból készült törzskor-
zettek jóval könnyebbek, esztétikusabbak, hi-
giénikusabbak, hipoallergének. 

Többségük ún. félaktív korzett, amely nem-
csak lehetővé tesz, hanem folyamatosan provo-
kál bizonyos, a gerincferdülés szempontjából 
előnyös törzsmozgásokat.⁽²⁰,²²,³²⁾

A műanyag korzettek egyedi gipszmintavé-
tel után készülnek, a mintázáshoz célszerű gip-
szelőállványt használni. A gipszminta lehetőleg 
korrekciós helyzetben készüljön, melyet előze-
tesen gyógytornász taníthat be a gyermeknek. 
A gyártás során, a kiöntött gipszpozitív megfa-
ragásával, az ortopéd műszerész további lénye-
ges korrekciókat hoz létre (4. ábra).⁽¹⁸,²⁰⁾

Az IS kezelésére többféle műanyag törzskor-
zett alkalmas, jelenleg Magyarországon bárme-
lyik elérhető a beteg számára.

Milwaukee-korzett: az első hatásos korzett,⁽³⁾ 
1945-ben jelent meg, bármilyen lokalizációjú 
scoliosis kezelésére alkalmas. A korzett me-
dencekosárból, nyakgyűrűből, összekötősínek-
ből és a scolioticus görbületeknek megfelelően 
elhelyezett pelottákból, korrekciós párnákból 
áll. Hibája, hogy a háti kyphosis csökkenését 
nem tudja megakadályozni, valamint kozme-
tikailag előnytelen nyakgyűrűvel rendelkezik, 
emiatt nem szívesen hordják a serdülők.(16) 
Napjainkban elvétve, csak a magas háti gör-
bületeknél használjuk (5. ábra).

Chêneau-korzett: 1970 óta alkalmazzák egy-
re szélesebb körben, a korzett mind a fron-

5. ábra
Milwaukee-korzett
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tális, mind a sagittalis síkban elhelyezkedő 
görbületek korrekciójára alkalmas. Az esz-
köz kezdetben a „Münster”, majd a „CTM” 
(Chêneau–Toulouse–Münster) nevet visel-
te, de a köztudatba végül is egyik feltaláló-

7. ábra
Hibásan elkészített Chêneau-korzett

6. ábra
Helyesen elkészített Chêneau-korzett
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járól elnevezve „Chêneau”-korzett néven ke-
rült.⁽¹³,¹⁸,²²,²³,²⁴,²⁸,³¹⁾ A Chêneau-korzett az 
Abbott-féle⁽¹⁾ gipszelési elveken alapszik. A 
korrekciós nyomásnak a görbület csúcspontján 
kell hatnia, ahhoz hogy a görbület csökken-
jen, kezdettől fogva az elviselhető legnagyobb 
nyomást kell alkalmazni. Minden görbületre, 
ami a törzsön elődomborodást okoz, nyomó-
erőnek kell hatnia. A görbületekkel szemben 
levő oldalon, ami a törzsön horpadás formájá-
ban jelentkezik, gipszfelpakolással kell helyet 
biztosítani a gerinc kitérésének, a korrekció-
nak (6. ábra).

A korzett felépítéséből következik, hogy 
az előállítása során elkövetett hibákat utó-
lag szinte lehetetlen korrigálni, szerencsésebb 
ilyen esetekben új korzettet készíteni. A szé-
les indikációs lehetőség következtében ma a 
Chêneau-korzett a leggyakrabban alkalmazott 

8. ábra
Stagnara-korzett

9. ábra
Boston-korzett

10. ábra
Charlestone-korzett
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eszköz az IS kezelésében, ugyanakkor az összes 
korzett közül a legnehezebb helyesen elkészíte-
ni. Chêneau 1997-ben megjelent könyvében⁽⁷⁾ 
44 olyan területet határoz meg a korzetten, 
amelyeknek külön-külön és együtt is szerepet 
tulajdonít a korrekció létrehozásában.

Leggyakoribb hibák:⁽⁵,⁷,¹³,¹⁹,²⁰,²³,²⁴⁾
A korrekciós (nyomó) pelották helyének, 

nagyságának hibás kialakítása, ez az egyik fő 
hiba.

• Szűk, a beteget szorosan körbefogó, kor-
rekciót, kitérést nem engedő korzett.

• Felesleges perforálások, lyukak kialakítása, 
melyek a bőrön fájdalmas kidörzsölődéseket, 
kisebesedéseket okozhatnak.

• Hátsó váll-hónalj pelotta aszimmetrikus 
kiképzésének hiánya, amely lényeges korrekci-
ós lehetőségtől fosztja meg a beteget.

• Elülső váll-hónalj pelotta szoros, mozgást, 
légzést akadályozó kiképzése.

• Célzott hasi faragás hiánya, ami így az 
ágyéki görbületek korrekcióját nehezíti (7. 
ábra).

Stagnara-korzett:⁽⁵,¹⁰,¹²⁾ a törzs elülső és hát-
só oldalán, a középvonalban futó 1–1 fémsín-
ből áll, ezekhez a fémsínekhez vannak rögzítve 
a műanyag korrekciós pelották. Passzív kor-
zett, stabil rögzítést, tehermentesítést tesz le-
hetővé, napjainkban elsősorban műtétek utáni 
rögzítésre használják, ill. némi módosítással a 
sagittalis görbületek korrekciójánál (8. ábra).

Boston-korzett:⁽²⁹,³¹,³²⁾ rövid műanyag kor-
zett, amely az ágyéki frontális és sagittalis síkú, 
strukturális görbületek kezelésére alkalmas, de 
az ágyéki gerincen végzett műtétek, valamint 
az ágyéki gerinc krónikus betegségei kiegészítő 
kezeléseként is alkalmazható (9. ábra).

Charlestone-korzett:⁽⁴,²⁵,³¹,³²⁾ a gerinc háti-
ágyéki átmenetében elhelyezkedő , mobilis, 
egyívű scoliotikus görbületeinek kezelésére al-
kalmas. A korzett a beteget túlkorrigált hely-
zetben rögzíti, ezért csak fekvő helyzetben, el-
sősorban éjszakai viseletre alkalmas, a görbület 
nagysága nem haladhatja meg a 25 Cobb-fo-
kot (10. ábra).

Nonoperative treatment of idiopathic scoliosis
Orosz M.
(Budapest)

SUMMARY

The author breafly describes idiopathic scoliosis
and some methods of its clinical diagnosis. She 
discusses the rules of conservative treatment and 
the different corsets, emphasizing the effective-
ness of the Chêneau corset in the treatment of 
idiopathic scoliosis. Some guidelines are given 
for use of the Chêneau corset.

Key words:
scoliosis, diagnosis, corset, Chêneau
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