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De bestudering van de adolescentenk5phose, oorspronkelijk beschreven door SCHEUERMANN als een klinische en
rdntgenologische entiteit in zijn beroemde publicatie van
792I, heeft nadien veel klinisch en r6ntgenologisch feitenmateriaal opgeleverd. Het ontbreekt ons echter nog steeds
aan een zinvolle ordening en interpretatie van deze feiten.
Indien men zich houdt aan de beschrijving van de Deense
onderzoeker, dan mag men de diagnose stellen, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: een in de tweede groeiperiode ontstane verstijfde k;phose, die meestal laag-thoracaal is gelocaliseerd en die r6ntgenologisch is gekenmerkt
door wigvormige afplatting van de wervellichamen in het aangedane deel van de wervelkolom.
SCHMORL's uitgebreide pathologisch-anatomische onderzoekingen openbaarden het bestaan van ,,intraspongieuse discusprolapsen'r in 3Blovan de 10.000 onderzochte wervelkolommen. Deze Duitse auteur en zijn leerlingen Iegden de nadruk
op de furdamentele rol, die deze ,,Knorpelkn6tchen't zouden
spelenbij het ontstaanvan de adolescentenkyphose. SCHMORL
en zijn volgelingen betoogden, dat wanneer de normale weerstand van de kraakbenige sluitplaten der wervels tegen de uitzettende krachten van de gecomprirneerde tussenwervelschijven plaatselijk ondermijnd is door aanwezigheid van niet volIedig geoblitereerde chordaresten of van bloedvaten, deze
plaatsen van geringere weerstand de gelegenheid kunnen bieden tot doorbraak van discusmateriaal in de substantia spbngiosa van de wervellichamen. Het uitwijken van discussubstantie uit de tussenwervelruimtes zou gepaard gaan met inzakken van de tussenwervelschijven en met doorzakken van
de wervelkolom in versterkte flexie. Ook stelde SCHMORL
de kraakbeenlichaampjes verantwoordeiijk voor de wigvormige afplatting van de wervellichamen, welke vervorming gezien werd als gevolg van de vernietiging van de groeipotentie
van de epiphyse ter plaatse van de doorbraak van de discusmassa. Zo zouden de ,,Knorpelkn6tchentr, ook langs de weg
van wigachtige vervorming der wervellichamen, het ontstaan
van de pathologische kyphose in de hand werken. Sinds de publicaties van SCHMORL is, in het rbntgenologische aspect
v a n d e a d o l e s c e n t e n k ; , p h o s e s, t e e d s e e n z e k e r e b e t e k e n i s t o e gekend aan de aanwezigheid van intravertebrale ,,discusprolapsen" .
Zouden volgens SCHMORL de naar hem genoemde kraakbeenlichaampjes de ontbrekende schakel vormen ter verklaring van de kyphose, moderne auteurs betwijfelen meer en
meer het door SCHMOIiL aangegeven verband. knmers de
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of in beide tegelijk en kennen in dit
verband een zekere waarde toe aan de haarden van asbestachtige necrose, die, in de epiphysen der wervellichamen
gelegen, sinds de eerste beschrijving
van MAU herhaalde
rnalen zijn aangetoond.
De primaire
pathologische processen spelen zich af in een
hoog-gedifferentieerd
weefsel; zij beschadigen niet alleen de
functie van de discus intervertebralis
(elasticiteit),
maar ook
de groei van het wervellichaam;
zij zouden aanleiding kunnen
geven tot het ontstaan van Knorpelkn6tchen.
De haarden van asbestachtige necrose zouden de vulnerabiliteit van de groeischijf
van het wervellichaam
verhogen en
de opmaat vormen, die de osteochondrose van de wervell(olom inleidt. Op die wijze gaat men de ziekte van SCHEUERMANN meer en meer als een bijzondere vorm van de algemene discusdegeneratie
zien. Constitutioneel-erfelijke
factoren zijn voor het vroegtijdig
tot stand komen van een discopathie mogelijk
van intrinsieke
betekenis en zij bepalen
wellicht de dispositie voor het ontstaanvan een juveniele dorsale kl,phose.
Opnieuw doet zich tegenwoordig weer de behoefte gevoelen
om de ziekte van SCHEUERMANN
op ddn lijn te stellen met
de ziekte van PERTHES en met de epiphysiolysis
coxa€, g€en HAHN resp. vroeger reeds naar volijk SCHtrUERMANN
ren hebben gebracht.
De wigvorm
van de wervels gaat dikwijis
samen met een
van het wervellichaam
verlenging
aan de ventrale zijde. Dit
pleit tegen een epiphysaire groeiremming
zonder meer, maar
welvoor een proces van plastische omvorming, dat zouplaats
vinden als reactie op het optreden van microfacturen
in de
trabekelarchitectuur
van het wervellichaam,
op de bodem van
statische minderwaardigheid
van het nieuwgevormde bot ontstaan. Dergelijke,
maar sneLler verlopende processen kent
men ook bij de ztekLe van PER'IHES.
Maar evenzo is er bij
de epiphysiolysis
coxae sprake
van een minderwaardige
kraakbeenvoege,
die statisch minderwaardig
bot levert, dat
iriet opgervassen is tegen de eisen van de druk der physiologische belasting.
Het in de moderne literatuur
als belangrijk voor het ontstaan van de ziekte van SCHEUERMANN
aangegeven vitarnine
A gebrek zou aan de algemene onvolwaardige
voeding in dit
verband een specifiek accent verlenen.
Op kleine schaal rverd derhalve een onderzoek
verricht
naar vitamine A- en carotinoidenconcentraties
in het bloed
I JU

bij kinderen, verdac
ERMANN, die in de
niek van het Acader
De gevonden waardt
wijken van die, wel
reeds had vastgeste
Over de betekeni
van het individu ve:
de manifestatie van
ningen nog uiteen.
Ten einde in dit ,
tevens een groter a
ERMANN aan een a
pen, werd aan de ha:
Ned. Landmacht nag
ning in de lichting
van beperkte geschi
het vervullen van dr
jarige leeftijd gekeu
327.
Systematische bes
brachte specialistis
alsmede van de over
o. rn. aan het licht:
1. Dat in dit materia
18 jaar met de z
meer dan 3 jaar
verricht, statistis
digd.
Dit verband imnli
nische belasting
van de adolescen
gemeenschappelij
waardige voeding
ondermijnen en ot
logische thoracale
licht is er altijd
spel, in een verh(
2. Dat de gemiddeld
SCHEUERMANN-r
lichting 1954 en r
deze groep het g
Beide verschillen
Het waren vooral
en tengere types
ratieve trekken de ziekte van SCH
niet optimaal.
3. Bii een onderzoe

fmen: onregelmatigmpjes en wigvormige
,oor. ZiJ beschouwen
gelocaliseerd in de
r grondsubstantie van
elijk en kennen in dit
haarden van asbestder wervellichamen
van MAU herhaalde
spelen zic}:' af. in een
radigen niet alleen de
Iasticiteit), maar ook
en aanleiding kunnen
.en.
e zouden de vulneralichaam verhogen en
ose van de werveliroiekte van SCHEUERre vorm van de algeioneel-erfelijke facI komen van een dis:kenis en zij bepalen
an een juveniele dorde behoefte gevoelen
dn lijn te stellen met
tysiolysis coxae, ge oeger reeds naar vowijls samen met een
le ventrale zijde. Dit
g zonder meer, maar
rming, dat zou plaats
microfacturen in de
amr op de bodem van
uwgevormde bot ontende processen kent
y'Iaarevenzo is er bij
een minderwaardige
rrdig bot levert, dat
e druk der physioloangrijk voor het ontaangegcven vitamine
ardige voeding in dit
onderzoek verricht
rtraties in het bloed

bij kinderen, verdacht van een begirurende ziekte van SCHEUERMANN, die in de loop van 1954 de orthopaedische polikliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen bezochten.
De gevonden waarden bleken gemiddeld niet belangrijk af te
wijken van die, welke men bij goed gevoede stadskinderen
reeds had vastgesteld.
Over de betekenis van de zware arbeid, tijdens de groei
van het individu verricht, als factor die aanleiding geeft tot
de manifestatie van een adolescentenkyphose, Iopen de rneningen nog uiteen.
Ten einde in dit opzicht meer gegevens te verzamelen en
tevens een groter aantal gevallen van de ziekte van SCHEUERMANN aan een analytisch onderzoek te kunnen onderwerpen, werd aan de hand van militaire keuringen voor de Kon.
Ned. Landmacht nagegaan, hoeveel gevallen van de aandoening in de lichting 1954 reden gaven tot indeling in klassen
van beperkte geschiktheid en van totale ongeschiktheid voor
het vervullen van de rnilitaire dienstplicht. Van alle op 18jarige leeftijd gekeurden bedroeg dit totale aantal gevallen
3 21 .
Systematische bestudering van de in deze gevalien ttitgebrachte specialistische rapporten en van de rdntgenfotors,
alsmede van de overige medische en sociale gegevens bracht
o. m. aan het licht:
1. Dat in dit materiaal van321 dienstplichtigenvan omstreeks
lB jaar met de ziekte van SCHEUERMANN, degenen die
meer dan 3 jaar lang agrarische werkzaamheden hadden
verricht, statistisch significant sterk waren vertegenwoordigd.
Dit verband impliceert niet, dat het uitsluitend de mechanische belasting is, die aanleiding geeft tot het ontstaan
van de adolescentenkyphose. Theoretisch zouden andere
gemeenschappelijke omstandigheden, bijvoorbeeld onvolwaardige voeding, de draagkracht van het skelet kunnen
ondermijnen en op die wijze de ontwikkeling van de pathologischethoracalekyphose in de hand kunnen werken. Wellicht is er alti'id een combinatie van beide factoren in het
rr""houding, wiss6lend van geval tot geval .
spel, in
""tr
2. Dat de gemiddelde
lichaamslengte van de groep van 321
SCHEUERMANN-patienten lag boven die van de gehele
Iichting 1954 en dat het gemiddelde lichaamqgewicht van
deze groep het gemiddelde van de lichting niet bereikte.
Beide verschillen bleken statistisch significant.
Het waren vooral hoog opgeschoten, magere, asthenische
en tengere types met lichamelijk en geesteliik degeneratieve trekken - deze keurlingen, met verschijnselen van
de ziekte van SCIIEUERMANN. Hun voedingstoestand leek
niet optimaal.
3. Bii een onderzoek nilar de localisatie van alle onbetwistr ti
III

baar wigvormige wervellichamen, op de rdntgenfotors van
de wervelkolommen van 128 keurlingen met de ziekte van
SCHEUERMANN waargenomen, kwam aan het licht dat bij
deze aandoening de Be en 9e borstwervel in bijzondere
mate door trapezoide misvorming worden getroffen.
Een verklaring voor deze markante predilectie kan worden
gezocht in de aannemelijke veronderstelling,dat Th VIII en
D( gemiddeld bij het rechtop staande en i4aande individu
het verst verwijderd zijn van de verticaal door het zwaartepunt van het lichaam. Het buigend moment van de wervelkolom is aldus in het genoemde gebied dan het grootst;
de longitudinaal comprimerende
krachten, op de borStwervellichamen inwerkend, zullen dan aan de ventrale zijde van de Be en ge borstwervel maximaal zijn.
4. Uit het onderzoek kwam naar voren, dat wigvormigheid
van de wervellichamen aan de ene zijde en onregelmatr€heid van de sluitplaten met Knorpelkn6tchen aan de andere
zijde, in een niet onbetekenend aantal gevallen Ios van eIkaar werden aangetroffen, zonder dat daardoor de diagnose ziekte van SCHEUERMANN in twijfel behoefde te worden getrokken.
De bestudering van de rbntgenologische symptomatologie
van de onderhavige aandoening leidt er toe de oorspronkelijke door de Deense auteur aangegeven grenzen van het
ziektebeeld te willen verruimen.
Dit laatste is ook uit een oogpunt van behandeling en praeventie van de aandoening van betekenis.
Dat het doen instellen van een r6ntgenonderzoek in alle gevallen van rugklachten of val een slappe houding of van een
beginnende verstijving der borstkyphose van groot belang is,
spreekt .velhaast vanzelf .
Indien nd geen versterkte kyphose aanrvezig is en ook verstijving ontbreekt, moet een r6ntgenoJ.ogisch vastgestelde
osteochondrose ons alarmeren als de uiting van een dispos i t i e voor het ontstaan vair de verkromrning.
Evenzo verdient klinisch de slappe houding van het jonge
kind onze aandacht, zelfs als oirtbreken de beginnende verstijving en de typische rOntgenologische afwijkingen. A fortiori geldt dit, \'anneer reeds van een begiruiende verstijving
van dc borstkyphose sprake is, hetgeen het beste te demonstreren is, wanneer het l<ind in de kruiphouding wordt onderzocht.
In aldeze gevallen zullen bijzondere aandacht voor de algemene toestand van het kind, met name zorg voor een volwaarr
dige voeding - die ook de behoefte aan eiwitten en vitamines
qualitatief en quantitatief dekt - en bescherming van de werveikolom tegen elke overmatige belasting, wellicht bijdragen
tot het voorkdmen van een klassieke adolescentenkrrphose.
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