
clous schnossenbeÍger *

* Dr C. C. Schnosscnberger orvosprofcsszor vezeti
Freiburgban azt l kutatókőzponlot, ahol a kínai
oÍvostUdományok felhesználásával foglalkoznat'

gyelmet arra, hogy aZ illctó zenész a hangszer helycs
használa!á! meglanulja; perszc ennek az az elófclté-
(ele' hogy maga az orvos is Íendclkezzék a7' ebhez

szükséges zenei sZakismerelekkcl, illelvc a hangszc-

Íen játszás gyakoÍlati isDeÍetóvel. Más más ismcre_

Lek szüksógesek egy zcnekaÍban jáLszó zcnész prob-

lómáinak enyhítóse, illetvc cgy szó]ista sZálI)árá

Zenel tanulmányaimat kövctóen, 1_5 éves zenész
múlt(al a há1am mögijtl' oÍvosi diplomával a kezem-
bcn' megszeÍeztcm még cgy kínal gyógyítás és aku
punktúÍás keZeIós kiegészító s7akképeqíiésf' s
minlegy 20 évc foglalkozom lrelburgi kIlnikámon a

/enesZ s/akma .ajílos helegsegcineL olvollasíval'
lo81 bdn meghhásL ka|llm a/ Egyesüll Allamokba.
s New Yorkban elóadásl tartoLtlm a speciális ze_

nész bctcgségek akuPunkhjrás kezelóseiÍól. Akkori_
ban még csak 55 beLegen alkaltnaztuk ezL az elifuásÍ'
Jelcnlcgi 1anulmányomban már 210 ilyen esetról sZá-

nlolhatok be (1985 és 1995 közöLt kczelt betcgek).

EIsó bcszámolómat a ''Das orchestcr'' cfinú folyó-
lrat 84/12 szálnában ,,A zcnószek loglalkozási meg-

bctegedéseinck akupunktÚrás kczelése" címmel
jelenLeLlem mcg AZ elért sikeÍ s7ázalékosan a vonó-

sokr,lál g'7 %' a fúvósoknál 85 % és a blllcntyűsöknél
ó3 7Ú. A panaszok oÍvoslását ll]etóen a mozgásl meg-

betegealóseknél 95 %' az idcgÍendszcri zavarokníl
pedjl'77 qa a sikeÍ' Az összcs kÍi(éÍiumol figyclem-
bc véve ugyancz 74 %'

Kezelés és klinikai eredmények
Ha az össznópesség mcgbe(egcdéseinek száÍnál

össZehasonIíljuk a speciális zeÍész betegségekével'
akkor cz urobbiak jÓia1 ílll'ahb]n inrdulnak cló. lgy
pontos stxtiszÍikai ada(okkal ezzel kapcsolatban nem

tudunk szolgálni' Azoka! áz adatokat azonban ismer_

tctni tudom' amclyek a klinikai praxisom során eló'
forduló betegsógek kezcléseiról szólnak' Minden
ese(ben meg kell kcresni a betegséget kiváIló okot'
s czt kövelóen megÍele]ó kezelést kell alkalmazni

A 1eÍépia eredmélrycsségé! tcklntve négy csoport_

ba sorolhatjlk a kezelLoket (2. táblá) Bár csak az ]

és 2' csopoÍLba taÍtozókat ítóllük munkaképescknek,
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A zenészek foglalkozási ártalmakból eÍedő
betegségeinek kezelése - 15 éves

klinikai tapasztalati múlt eredményei
Bevezető és rövid ismertető

Megfe]eIó sZakorvosi tanácsadással a zenésZek
egészsógi problémái megszüntethetók, ille1ve jelentós
mértékbcn csökkenlhetók A zenészeket éÍintó
leggyakoribb panaszok a lbglalkozásükat illetően az
ujj ' kéz 

' 
kaÍ ' váll ' ge nc- és hátfájdalmak. EZek

azok a lerülelek, amc]yek a játszás során kiilönösen
igénybe vanDak véve. Az ilyen iÍányú veszélyezle
tetlségtól logiDkább B vonós, billcntyűs és húÍos
hangszereken játszóknak kcll tartaniuk. A fúvósoknál
nagyoú gyakoriak a7 ajak-, száj és arcpanaszok.
sajnálatos módon áz oÍvosok pusztán a szimplómák
alapján ítólnck meg egy egy betcgséget, s ezl he]yi
kezelésekkel, mint példáU1 nyugtatókkal, kortlkoste-
orid injckciókkal, allatókkal' esctenként a beLeg ró

szek gipsze]ésóvcl igyekezúek megszüntetni' Nlncs
ldó aÍÍa' hogy az ilyen speciálls clváltozásoklt ala
posan megvizsgálják sajnos, ezzel veszólycztetik a

zenósz cgész alkotói pályáját' lriszen néhíny cgész-
ségi panasz olyan maÍadandó károsodásL vá]úal ki,
amellyel a művész munkavégző képcssógc is csök-
kenlel. AZ rs e]ófordulhat, hogy emralt a késiJbbiek-
bcn elvcszítl á1lását-

A cikkben bemulatjuk, hogy 1985 és 1993 közölt
Frciburgbdn a kutaLóinlézelben 210 európai' rmeÍikai
ós ázsiai zenészen akupUnt(túÍáS kezelésekel alkal
maztak' s hogy czáttal milyen eÍednónycket ér1ek el

A diagnosztika a hpjai
A szakembernek elsó látásra szembetűnlk' ha e8y

vonós, fÍvós vagy billentyűs hangszcrcn játszó nem
megÍ'eleló módon bánik hangszerévci' A helyes tar'
tást már a zcnoiskolíkban' képzctt pedagógusoknak
kcllcne tanítaniuk Ha a zenész a kívánt módon ját
szik hangsZerén, akkor czt órákon át fáradtság és Íáj-
dalmak nélkül tchctl' s az eredmény scm malad eI'

Ha nem megfelelóen jálszik' rövid idó alalt elfá-
rad A fáÍadlság fájdalmakat, esercnként izomlázat
okoz. AZ ilyen Ún ''hc]ytclcn hasZnálatoknál'' (ango-
lul: rniJ-'.iél r kezelőorvosnak kellene lelhívni a fi-
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de mindcnképpcn meg keII jegyeznünt, hogy a 3.
csoporlból is vaDnak ilyenek (p]' cnyhébb panaszok-
kai). Ez utóbbl miatt a végleges sikerarány csak 74
százalék, ugyaÍlis a kczelések sikeÍének megítélésé_
nél nagyon óvatosnak kcl] lennünk' (3. és 4. tábla)'

Az 5. táblázat a különbözó zenész megbetegcdések
felsoÍolása' AkÜpunttúÍával a legjobb eredményeket
a ganglion kezelésében érlek el (90 Ea), ezL köyeÍj a
tenosynoYitis (84 %)' majd a karpaltunncl szindróma
(75 %), továbbá a fúvósok panaszai (70 %)' A mig_
rónl 50 % os' míg a Hws szind.ómát 55.5 % os si-
kerre] kezel!ók' A további terülctck eredméDye]:
pelifériális ideggyu]ladások 68'7 Eo, a perl.athÍopal
hia humeroscapularis 68'4 EÚ, gcrlncosZlopi fájdal-
mak 66'6 7o' pszicboszomatikus zayaÍok 62'5 qa'

T€nosynovitis
A slrlisztikai kiórtókelést köYcióen a kezclés slk€_

ressé8e 84 7, os' Az áÍupunklÚrís terápia a legjobb
erednónyt a vonósoknál holLa (6 tíbh)

KarpaItunnel szindróma
A statis7tikai adcLokal a 7. Láblázat mutatJa' A siker

7-5 %-os, a 8 betegból az akupul]ktúTás kezelést köve'
tó€n 6 munkaképes leLt.2 azonb r munkxképtelcn'

Ganglion
Ilt tcllínően jó eredménycket értek el az akupunk_

1úrával' Ez a betcgség legfókóppen a hegcdűsöknél.
cselltstáknál. brácsísoknál jelen.kezik A ke7clés sikeÍe
90 % os (8. tábla)

YálIíZületi megbetegedések (Periartropathia hu_
mero-scapularis)

Á kczelést 86 %-os sikcrrel alkalmazták (9' tíbla)'
A lrghaLlio\rbbin i a vonosotrt keTeltil

Epikondylitis humeri lat€ralis und medialis (te-
nisz- és go|f}öhyók)

Ennél a kezelésnél 70 %-{s a sikeí' A 10' tábláznt
muhtja' hogy a leghatásosabb a zoogoristákníl'

Hws szindróma
Itt aZ elért sikcr csak 55 7o-os' A 11' láblízatbln

láthaÜuk a bangszerenkénti mcgoszlást.
BWS és KWS szindrrima

szAKMAI ÁRTALoM
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[../

I

A kezelt panaszok
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Ezcknél a diagnózisokníl 66.6 %-os a siker A ieg'
silrer€scbben kezelt betegek l brácsások' klarinótosok,
cse]lósok ós zongoristák. A nagyobb lc.hc1ósnck kitctt
betegek (gitárosok. énekesek' nlgybógósök) áItalában
hosszas íllásra Yann k kényszerítve

Ide8i megbetegedések Íneurilis, polyneurili5l
Az e]óÍt siker itt 68 %. A 13. ÍíblázrL bcmuLatja a

hangszcrenkénti megos7lísí
Fejfájások
A migÍénes' Eejfauós betegek akupünktúrás kczc]ó

sénél a hegcdűsöknél érték el a lee|obb eredményeket
(la úba).

Pszichoszomatikus és pszichés panaszok
l' Íílmatlrnság
2' ltmpaláz
3' idcgkimerültség
Az ilyen betegek lkupulrktúrás kczclósónek sikeÍe

62 qa-os A 15' Láb]áZat mutatja a hengszerenkénti el_
os7(ást'

A száj speciális megbetegedós€i (fa- és rézfúvó_
sok)

A 16 tíblful(ban ]íthatjuk ennek össz€gzését Ez€k
a Zenészek gy*rrn í7ületi- és izomfájdalmJ.kal küz_
denck. s nem ritkít az íll killönböz6 betegségi formái'
N.lgyon lénycgcs, hogy a fünkcioní]is problémák pon'
los elemzésé( hangs7ertechnikai. anatómiai és fizioló
giai aspektusokból lnég a kc7clós megkezdése elótt
e]Yégezzók' csak ezt kövelócn tudja az oívos a meg'
iclclÚ rkU|UnlluÍJ5 Le/e.ejl megl JlJ. ZlJlli.

Ellenjavallatok
A kóvetkezőkbcll ki keIl térnünk az orvosi kezelés

korlátaira és el]enjavaslaLciÍá' A 7cnész betegek keze_
lósónck speciílis pÍob1ómíja aZ' hogy az atupunktúrís
kczclós a k.Jon. kóZcn, ujjakon Yégzett miítétek utín
szokott bekölclkc/ni. Minden további nélkül állíthrt_
jUk, hogy a scbószeti beavntkozást csak ' ]egvógzó
esetben kellcnc alkilmllzni a zenészek kezén rínszakr
dÍs. izomsóÍÜ]ós. csontkopás' stb )' Az olyan mcgbete_
gcdésekné]' millt póldÍul a tenosynov1t1s' ganglion
vagy i peÍitéÍiális idcggyulI.dások. próbáljuk meg el_
kerülni a sebész1 bclv'tkozásokat Egy ilyen műtéttel
derékba tórhetjük a zenész pályáját' Az akupunktÚrís
kezelések összakapcsolás' megfelcló fizikotcrápiás és
rehabilltíciós orvosiáss.rl. kigyógyíhajÍk a bclcgct

'.erószakosabb" beavntkozís nólkül is'
vógül zt is mcg kc1] jcgycznünk. hogy vannak

olyan betegsógck, amelyeknél akupunttúrával nem rga
zán érhctjük el a kívint hatÍst (póldául a multiplis
szkl€róZis)' A hatlási p'l]asZoknál ugyancsak kicsi az
esély á gyógyulísla ilyen módon Az ilyen bcLcgcknól
sajnos be kcll láLnunk' hogy a zenei pályát ezekkcl a
mcgbetegedésekkel cI kcu hagyniuk.

(A tikkhez ldrlo'ó tűblázalok,1l
a köl,e1k?ző oldl1l kon közij|jük )

(DAS CRCHESTER)
Dl. PoIgóryné GáI Ágnes Io íansa
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1. TÁB LÁZAT : Zen é sz-b eteg ségek
klinih ai di agnó zis ob al apj án

Mo4lisze i megbeÍegedések
Tenosynovitis (ínhÜvelygyu]ladáS)
Karpaltunncl szindJóma
(kézfájdalom. erótlen ujjak)
Tarsaltunnel szindÍóma
(pl' az Ülós }angszcrekcn jálszóknál)

14. Gangllon (csontknövé5)
1'5. Vá1lízü1eti megbetegedések
1'5.1' Palilathropathia humeÍo-scapulaÍis

(]ágyékrészi bctcgsógck)
1.5.2. Tendinitis a felkarizomban
15.3 ',Frozer shoulder'' (p1. ütőbangszcÍckcn jálszó

zenészeknél, üstdobosoknál' zongoÍistáknál,
brácsísokl]ál. sLb')

16. Könyökízületi megbetegedések
1 6.1' Epikondylitis hum€ri ]aterllis (tenisz-könyök)
1 6.2 Epikondylitis humeri medialis (goli-könyök)
17. Bws és Lws szindróml
1'8 Hws szindróma
1.9 ]zomclógLclclrség (pl. veleszü]etett kíJosodís' iil

gyerektoli betegség visszamaladísa)
2- ]ilegInegbetegeiIések
2 1. A peÍiféÍiís ]degek gyu]]adísa

(NeuritiS' Po1yn€uritis)
22' Izolált e1égtelenségek, megbcLcgcdósek D perú'éri_

ális idegeken (Neuralgia. idegvóg7ódósi zavarok)
2.3 Fejfájás (beleértve a migrént is)
21' szódÚIós (VcÍtigo)
2 5' A Tolorilu. levdkfnyseg In''IJIni.lU. /c\xÍ]i

(pl klónusos és tónikus gÖrcsÖk vonósoknál,
bjllclrtyiísöklré1 és fúvósoknál)

3. Pszichoszonatik!s és pszichikai megbetegedések
3.1 Idegkimerültségból eredi'' valltmint egyéb okok

(alkohol jzmus' dohányzís' drog és gyógyszerfüg-

32
33.
3.4
35

góség) miatti álmatlanság
Gondolkodási. összpontosítási zavaJok
LámpaláZ
Ló8zósi 7avarok
Bcillcszkcdósi nchéZségck a megfeleló szakmai
köÍókbo (krscbbségi komplexUs. arroganciá. elbi
zakodoltsíg,',Mobbing'' ós cgyób bcillcszkedési
gondok)

1' speciilis arc-és szájbelegségek
fa- és rédúrosoknáI

4'1 A rézlúvósoknál slójhozi]lcsztési zavarok
4 2 Fogmcgbctcgcdések ia és ÍézfúvósoknÍl (csak

szakoÍvosi kezeléSsel oÍvosolhxló)
4'3' Álkapocs sérülések és megbetegedósek
4'3 

' 
1' A Temporo_MandibU]ü íZülct

túllerheléséból adódó zavaJok
4'3 2'A TempoÍo Mxndibular betegségei balesetck kö-

vetkeztében (íllklpocs vagy mandibula sórülések)
s Bi entrús hangszercken jótszók spetiális negbe-

Íegedései (az ijsszes ]'1-I.9, 2.1-2.5,
3.] -3'5 

pontokbcn megnevezelí zayaf)
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6' Üstdobosok és ütiís hangszereken júÍszók
speciilis meEbetegedései (az összes 1'1-1'9'
2'I--2'5' 3.1-j.5 poní llaÍt
fiegnewzett betegség)
Énekesek betegségei
(3 l-3 5 poniok alátl fclsorolt za!aÍok)
Á D.Jynx és Pharynx megbetegcdésel
(gégebetegségck)'
Lé gzőszely i mcgb€tegedésck (légcsóhuru1'
tüdógyulladÍs, mellkasi panaszok)
Rossz légzési technikr
Karnestere k foglalkozási be le Eség e i
(minden 1.1 -1.9, 2.1 --t.5, 3.1 -3.5pont alatt megnerezetl zavar)

9. Hang- és zajárlalnak
9'1' Zen€kerbm jílszók h:tllíscsökkenése
9'2' Tinnitus .lz orijkös zajírtalom mi tt

9'3' Tinnitus' mint élctkori sejátság' vlgy egyób
megbetegedés lolytán (..smctNn|r szindÍóma")

9'4' Betegségek. vagy idós kor niaLti süketsóg a
Zenészeknél (pl LUdwig von Beethoven)

2. TÁBLÁ7'AT: A kezelési ereclményehet
a hóuethező kritériumok alapján

értékeltéh
a') a pícjens tókéletes játs7ási képessógc

h.rngsZc.ón
b ) a páciens panaszaillak szubjeklíY javulásl
c.) írásos kéÍdőívek l kcze]ést kóvclő

1-5 óvcs idószakb.n
Ezek alápján 4 csoport küIönbiiztethetó m€g:
1. teljes fclgyó8yulís
2. a pxniszok lónyeges enyhúlése (munkaképesek)

3 l panxszok csckély enylliilóse
4 változlltlan á]lapot (a terápia eÍedménylclen vo]t)

(munkakóplelenek)
Az 1' ós 2' csopoÍtban sorolhk mind munkavégzós_
re, mind hangszcrcl] játszásÍa képesekl

3. TÁtsLÁZAT: Az eredmények
c s op o rto s ítő's a hang sz e r eh szerint

HángszeÍcsoport szám Csoportbavalí)
12

besoÍolás
34

vonósok I2I
Fúvósok (fL léz) 45
Billenlyűsök 24
ÜsLdobosok és Ütósök ó
Pengetós bángszcÍck 8

(gitír' hírfa)
KaÍmcstcÍck ]

45 40 25 1l
15 21 90
11 I 4 0
3111
3230
2100

Énekcsek3111_0
Ósszesen: 2l0 80 75 43 12

1+2 csoport = munkúépes (74%)'

3+,í csopoft =munká}óptelen (26%)

Hangs7cÍcsopoÍtonkénti credményessóg:
vonósok| 70'270' fúvósok| 80 7o,billentyr:isök: 83.3 7o



trlangsz€r B€tegek
száma

4. TÁBIÁZAT: Különböző Uonó\ok

Hegedű
Brícsa
cSel1ó

Gamba

HiYatásos Tanulók Amatőrök
z€nészek

FELHAszNÁLT IRoDALoM:
c. c. schnossenberger művei

',A zenészck bctc!ségcinck kczc1ésc atuPunk(úiávil''
(Dcs oÍchesteÍ l98'1/t2)
,'A zenészek lizilai állaPo(í.ól'' (Das orchesÍeÍ 1991/9)
,,Ho8y!n hlsználÍlk helyesen a han8szeí'' (E1rTA srí].
DokunrenLáció l992/II )

,.A zoneorán vl]ó jítszás naDalnkban'' (Luzern' ]992 )

',Akup!nk(Úlás kezelések zenészeknek" (elóldís 199j'
szcPrcmbe! 16 19 Dé1 Kolea)
T3paszta]atck a 7cnésZct gyóg-vírásában (E]só Euró!ú
ot!ostonlcrcnciH a lcnés7ct loglalkoZú\i bcregsé8eÍó]

dokuncn(umtorcr, Frcibur{. 199.1 )
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't2. Eredményesség:
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7. TÁBLLZAT: indróma (Kézi icleghtiroso&isoh) - Esetszdm: 8

Í Brácsa cs€Iló Klarinét oÍgona Egyéb

1

75
l8
21

3

Eí€dmén
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tszó.m.:

' jelenrős ]aYu]ís

1

eredményte]enség I

kisebb javutás

OSSZESEN:

Egy bélegel ezzel egy-
idejűleg mlgÍénnel is ke-
zéllék'

Nói beieg 3. Férfi b,e-
iegek: 7' Munkoképes: 7.
lvUnkoképteIen 3
Eredményesség 70 "Á
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'ÁBtÁzAT: Pszt omQtikus megbetegedéseb - Az eseteh száma: 16

16531 1

Eredményességl ó2 "/.
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