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Opis przypadku
Case report

Kurcz muzyków  ogniskowa dystonia czy konwersja?
Musicians cramp  focal dystonia or conversion?
KRZYSZTOF CZUMA, MAGDALENA KLASIK, KRZYSZTOF KOTRYS, HANNA JOHN-ZIAJA
Ze Szpitala  Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach

STRESZCZENIE
Cel. Definicje i opisy dystonii ogniskowych i objawów konwersyjnych sytuuj¹ te zaburzenia na pograniczu psychiatrii i neurologii. Na przyk³adzie kurczu muzyków przedstawiono ró¿ne mo¿liwoci interpretacyjne i sugestie terapeutyczne.
Przypadek. Opisano historiê czterdziestokilkuletniego mê¿czyzny, u którego podejmowano liczne próby diagnostyki i leczenia
(od metod chirurgicznych po psychoterapiê), ostatecznie zakoñczone niepowodzeniem.
Komentarz. Konwersja i dystonie ogniskowe mog¹ byæ dobr¹ ilustracj¹ dylematów zwi¹zanych z wyborem paradygmatu
mylenia w psychiatrii. Opowiedziano siê za podejciem wielowymiarowym.
SUMMARY
Objective. Definitions and descriptions of focal dystonias and conversion symptoms place these disorders on the borderline
between psychiatry and neurology. Various possible interpretations and therapeutic suggestions as exemplified by the musicians
cramp are proposed.
Case. A case of a man aged over 40 is reported  after a number of diagnostic and therapeutic attempts (from surgical interventions
to psychotherapy) that have proved unsuccessful.
Commentary. Conversion and muscle dystonias may serve as a good illustration of the dilemmas associated with choosing
the paradigm of thinking in psychiatry. The authors are for a multidimensional approach.
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Dystonie ogniskowe
Pod pojêciem dystonii okrela siê takie zaburzenia ruchowe, zwi¹zane z uk³adem pozapiramidowym, w przebiegu których dochodzi do mimowolnych skurczów tonicznych pojedynczych miêni lub grup miêni. Cech¹
charakterystyczn¹ jest utrata wzajemnej koordynacji
stopnia napiêcia lub zwiotczenia miêni agonistów i antagonistów, która klinicznie charakteryzuje siê przyjmowaniem okrelonych póz, nieprawid³ow¹ postaw¹ cia³a,
trwa³ymi kurczami miêniowymi, ruchami rotacyjnymi,
krêczem, powtarzaj¹cymi siê ruchami mimowolnymi
[1, 2]. Stres i zmêczenie nasilaj¹ dystoniê, natomiast
delikatne dotykanie zajêtej okolicy i sen zmniejszaj¹
jej nasilenie [3]. Dystonie mo¿na podzieliæ ze wzglêdu
na kryterium wieku, rozleg³oci anatomicznego zasiêgu
objawów, etiologii, typu mutacji genetycznej [1].
Pod wzglêdem umiejscowienia wyró¿nia siê dystonie:
ogniskowe (pojedyncze czêci cia³a), segmentowe (jedna lub wiêcej pobliskich czêci cia³a), wieloogniskowe
(dwie lub wiêcej oddalonych czêci cia³a), uogólnione
(segmentalna dystonia udowo-goleniowa i dystonia co
najmniej jednej dodatkowej czêci cia³a), hemidystonie
(jedna po³owa cia³a).

Uwzglêdniaj¹c przyczyny mo¿na wyró¿niæ: dystonie samoistne (pierwotne)  przyczyna choroby jest nieznana lub genetyczna, gdzie dystonia jest jedynym,
oprócz dr¿enia, objawem choroby, dystonie plus (zwi¹zane z innym zaburzeniami ruchowymi, np. dystonia
z miokloniami), dystonie wtórne (dystonia jest jednym z wielu objawów choroby, mo¿na zidentyfikowaæ
jej przyczynê, np. choroby metaboliczne, neurodegeneracyjne, urazy g³owy, urazy obwodowe, stan po zapaleniu mózgu, zatruciach, po nadu¿yciu leków, niedotlenieniu oko³oporodowym, ¿ó³taczce j¹der podkorowych
[4], dystoniê dziedziczn¹ w przebiegu chorób zwyrodnieniowych [1].
Dystonia o wczesnym pocz¹tku czêsto zaczyna siê od
jednej koñczyny, wykazuje tendencje do uogólniania
i zazwyczaj ma pod³o¿e genetyczne. Dystonia rozpoczynaj¹ca siê w wieku doros³ym zazwyczaj oszczêdza koñczyny dolne, czêsto dotyczy miêni karku i twarzy, rêki
lub stopy, z regu³y pozostaj¹c dystoni¹ ogniskow¹ [1].
Rozpoznanie dystonii i rozró¿nienie pomiêdzy poszczególnymi jej typami opiera siê na obserwacji klinicznej. Na postawienie diagnozy wp³ywa wiêc szereg czynników, tak¿e pozamedycznych, takich jak: okolicznoci
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badania, stan psychiczny pacjenta, nastawienie obserwatora. Rzetelnoæ oceny jest bezporednio zale¿na od
stopnia powtarzalnoci obserwacji [5]. Dystonie ogniskowe s¹ najczêstsz¹ postaci¹ dystonii pierwotnych,
pojawiaj¹ siê w wieku doros³ym i zazwyczaj nie uogólniaj¹ siê, np. jak w przypadku izolowanego krêczu karku  najczêstszej postaci tej dystonii. Niektóre postacie
ogniskowych dystonii s¹ zwi¹zane z wykonywaniem
okrelonej czynnoci, jak np. kurcz pisarski czy kurcz
muzyka. Choæ opisano wystêpowanie ogniskowych
dystonii u cz³onków rodzin pacjentów (25%) i u obu
z pary blini¹t monozygotycznych, wiêkszoæ stanowi¹
jednak przypadki sporadyczne [1]. W obrêbie tej grupy,
oprócz ju¿ wspomnianego krêczu karku, kurczu pisarza
i kurczu muzyka (pianisty lub gitarzysty), znajduje siê
te¿ kurcz powiek, dystonia krtaniowa, dystonia ustno¿uchwowa (oromandibularna, zespó³ Meigea), dystonia Yips, wystêpuj¹ca u graczy w golfa, która pojawia siê w momencie zamiaru uderzenia pi³ki [4].
Kurcz pisarski jest najczêciej spotykan¹ dystoni¹
koñczyn. Pocz¹tek objawów przypada na wiek dojrza³y, przebieg mo¿e byæ zmienny lub postêpuj¹cy. Zaburzenia wystêpuj¹ce podczas pisania okrelane s¹ jako
kurcz pisarski prosty. Gdy pojawia siê podczas wykonywania innych, skomplikowanych czynnoci zwi¹zanych z zawodem np. muzyka, zwane jest kurczem pisarskim dystonicznym. Najczêciej objawy wystêpuj¹
w miêniach prostownikach palców i nadgarstka. Pocz¹tkowo dolegliwoci w postaci bolesnego skurczu
pojawiaj¹ siê, gdy pacjent jest zmêczony. Z postêpem
choroby dystonia staje siê mniej zale¿na od zadania
a kurcz pojawia siê tak¿e przy innych czynnociach
i rozszerza na kolejne miênie koñczyny górnej. U muzyków dystonia nie ma charakteru postêpuj¹cego, ale
mo¿e uniemo¿liwiaæ wykonywanie zawodu i tym samym  prowadziæ do zawodowego inwalidztwa.
Umiejêtnoæ gry na instrumencie jest z³o¿onym, zale¿nym od woli aktem, który staje siê zautomatyzowany
w trakcie d³ugotrwa³ych æwiczeñ i jest kontrolowany
poprzez analizê odbieranych zwrotnie dwiêków. Poprzez sta³y trening i dziêki zjawisku plastycznoci
neuronalnej dochodzi do subtelnych, lecz utrwalonych
zmian w okrelonych regionach ruchowych i czuciowych mózgu. W pewnych okolicznociach mo¿e jednak dojæ do upoledzenia kontroli nad ruchami dowolnymi. Powstaje zaburzenie zwane kurczem muzyka. Jak
wykazuj¹ badania, nie jest ono wcale rzadkie  ma na
nie cierpieæ a¿ oko³o 8% profesjonalistów [3]. Rozpoznaniu dystonii ogniskowej czêsto towarzyszy diagnoza
du¿ej depresji lub zaburzeñ lêkowych.
Konwersja
Twórca pojêcia konwersji, Zygmunt Freud opisywa³
formowanie zaburzeñ konwersyjnych jako proces, podczas którego, dziêki ego afekt zostaje oddzielony od
wyobra¿enia. To odciêcie energii w postaci afektu
neutralizuje wyobra¿enie, które staje siê przez to nieszkodliwe, a afekt przeniesiony zostaje w sferê cielesn¹.

Inaczej mówi¹c, konwersja jest poprzedzona rozpadem
na to, co fizyczne, czyli afekt, i na to, co psychiczne,
czyli wyobra¿enie. Wyobra¿enie zostaje przeniesione
do sfery podwiadomoci, uwolniony afekt za  do
uk³adu nerwowego [6]. Objawy konwersyjne (histeryczne) to fragmentaryczne akty sensoryczne lub motoryczne, elementarne i pierwotnie obdarzone sensem, które
ze wzglêdu na dzia³anie mechanizmów obronnych znajduj¹ tylko czêciowy wyraz (pars pro toto) [2]. Obok
wyobra¿eñ pacjenta o chorobach i funkcjonowaniu cia³a,
w mechanizmach patogenetycznych du¿¹ rolê odgrywaj¹
nieuwiadomione motywy o charakterze ¿yczeniowym.
Klasyczna psychoanaliza uwa¿a³a symptomy konwersyjne za efekt niewiadomego wyboru mniejszego z³a
pomiêdzy seksualnymi pragnieniami popêdowymi a zwi¹zanymi z nimi zakazami [5].
Wyobra¿enia o chorobach powstaj¹ na podstawie
w³asnych obserwacji, pragnieñ i posiadanej wiedzy,
ukszta³towanej pod wp³ywem czynników spo³ecznokulturowych. Osobowoæ przedchorobowa pacjentów
jest czêsto unikaj¹ca lub histrioniczna. Czynniki konstytucjonalno-dziedziczne kszta³tuj¹ niektóre cechy
osobowoci i w pewnym stopniu u³atwiaj¹ powstawanie zaburzeñ. Jednak decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ procesy uczenia siê w zetkniêciu z trudnymi sytuacjami,
które s¹ niemo¿liwe do opanowania czy rozwi¹zania.
Obraz kliniczny jest bardzo ró¿norodny, zmienny i bogaty w liczne objawy, naladuj¹ce choroby somatyczne
i neurologiczne. Zaburzenia ruchowo-czuciowe obejmuj¹ wzmo¿enie lub os³abienie czynnoci i mog¹ mieæ
charakter ostry lub przewlek³y. Do najczêstszych zaburzeñ funkcji ruchowych nale¿¹ niedow³ady i pora¿enia
koñczyn, jednostronne, dwustronne i po³owicze. Rozpoznanie ró¿nicowe mo¿e byæ bardzo trudne, a dowodem czynnociowego charakteru objawów mo¿e byæ ich
ustêpowanie po psychoterapii [2, 5]. Stwierdzenie
zmian organicznych w o.u.n. nie wyklucza rozpoznania
zaburzeñ konwersyjnych, odnosi siê to szczególnie do
zaburzeñ pozapiramidowych. Przebieg i rokowanie
przedstawiaj¹ siê rozmaicie. Niekiedy obserwuje siê
szybkie ust¹pienie objawów, ale i czêste ich nawroty.
U pacjentów, u których decyduj¹c¹ rolê w wyst¹pieniu
objawów odegra³y czynniki sytuacyjne, mo¿liwe jest
utrwalenie zaburzeñ, np. jeli nie wystêpuje wystarczaj¹ca motywacja do wyzdrowienia [7].
OPIS PRZYPADKU
Pacjent lat 45, z wykszta³ceniem wy¿szym muzycznym. Pracuje jako nauczyciel i aktywny muzyk  gra
na kontrabasie. Zg³osi³ siê do oddzia³u ca³odobowego
prowadz¹cego psychoterapiê grupow¹ zaburzeñ nerwicowych z powodu niesprawnoci rêki uniemo¿liwiaj¹cej mu wykonywanie swojego zawodu.
Trzy lata wczeniej pierwsze zg³oszenie do lekarza
psychiatry z powodu napiêcia, dra¿liwoci i k³opotów
z zasypianiem. Problem niesprawnoci d³oni zacz¹³ siê
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przed oko³o rokiem  po otwarciu i rozpoczêciu przewodu habilitacyjnego, którego zakoñczeniem mia³o byæ
wykonanie wraz z orkiestr¹ programu koncertowego.
Pacjent czu³ coraz wiêksze napiêcie psychiczne i fizyczne, i w efekcie nie by³ w stanie æwiczyæ na instrumencie
i przygotowaæ koncertu.
Próby diagnozy i leczenia. Korzystaj¹c okresowo
z pomocy psychiatry pacjent zg³asza³ siê po pomoc do
lekarzy ró¿nych specjalnoci, by³ te¿ kolejno leczony
w ró¿nych szpitalach.
 Oddzia³ Rehabilitacyjny, z rozpoznaniem: syndroma
musculi scaleni anterioris  stwierdzono zmiany
zwyrodnieniowe krêgos³upa szyjnego, zastosowano
leczenie usprawniaj¹ce;
 Klinika Neurologii, z diagnoz¹:. syndroma Gujonea
susp. (uszkodzenie ga³¹zki g³êbokiej n. ³okciowego
lewego)  wykonano seriê badañ: MRI g³owy, krêgos³upa szyjnego (niewielkiego stopnia zmiany zwyrodnieniowe), lewego nadgarstka, EMG  cechy zespo³u rowka n. ³okciowego lewego (dyskretne cechy
uszkodzenia neurogennego w m. interosseus przy
prawid³owym zapisie z pozosta³ych miêni), badaniem przedmiotowym stwierdzono zanik miênia
miêdzykostnego I rêki lewej;
 Klinika Neurochirurgii, diagnoza: syndroma isthmus
carpii sin., wykonano w znieczuleniu miejscowym
zabieg operacyjny polegaj¹cy na przeciêciu troczka
zginaczy oraz rozciêgna d³oniowego i odbarczenia
nerwu porodkowego;
 Klinika Neurochirurgii  syndroma ulcus n. ulnaris
sin., rozpoznanie potwierdzono w badaniu EMG i MRI
okolicy ³okciowej, wykonano w znieczuleniu ogólnym
zabieg operacyjny  decompressio n. ulnaris sin.
Psychoterapia. Pacjent odnosi³ siê niechêtnie do
przyjmowania jakichkolwiek leków, by³ zawiedziony
brakiem efektów pomocy psychiatrycznej i chirurgicznej. Ostatecznie postanowi³ spróbowaæ psychoterapii,
aczkolwiek bez motywacji i przekonania, jedynie dlatego, ¿e inne metody zawiod³y. Przyby³ do szpitala
w towarzystwie by³ej ¿ony. Mia³ wiele oczekiwañ co do
opieki nad sob¹ i warunków pobytu w szpitalu, absorbowa³ du¿o uwagi i czasu personelu medycznego.
Oprócz zajmowania siê objawem, w swoich wypowiedziach najwiêcej uwagi powiêca³ kobietom w swoim
¿yciu  matce, ¿onie, z któr¹ siê rozwiód³, dwóm kolejnym partnerkom, w mniejszym stopniu dwóm starszym
siostrom oraz, marginalnie, dwóm nastoletnim córkom.
W wyniku analizy ¿yciorysu mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e jego relacja z matk¹ mia³a i nadal ma, charakter
odwróconych ról. Jako najm³odsze dziecko, syn, w wieku kilku lat stawa³ w obronie matki i sióstr przeciw agresji ojca alkoholika, a nastêpnie, w zastêpstwie nieobecnego ojca, opiekowa³ siê matk¹, siostrami i robi to nadal.
Kolejnym, wa¿nym zwi¹zkiem w ¿yciu pacjenta
by³a jego relacja z ¿on¹. Próbowa³ j¹ realizowaæ w uk³adzie matkasyn, na co wskazuj¹ oczekiwania od ¿ony

tolerancji wobec kontaktów erotycznych z innymi kobietami, brania ma³ej odpowiedzialnoci za opiekê i wychowanie córek, szukanie schronienia i opieki u ¿ony w trudnych momentach ¿ycia, pomimo separacji i rozwodu.
W trakcie psychoterapii, w wyniku prac na tle grupy,
które pacjent podejmowa³, takich jak ustawienie rodziny generacyjnej, psychodramy z wa¿nymi osobami,
gestaltowskiej pracy z objawem, spotkania ze swoim
wewnêtrznym dzieckiem, pacjent ujawni³ i uwiadomi³ sobie podwójn¹ komunikacjê kierowan¹ szczególnie
do kobiet  wiadomie oferowan¹ chêæ opieki i wsparcia psychicznego, niewiadom¹ z³oæ i ogromn¹ potrzebê bycia od opiek¹ i zwolnionym z odpowiedzialnoci,
czego nie dowiadczy³ w wieku dzieciêcym i jak mo¿na
przypuszczaæ, ci¹gle niewiadomie poszukuje.
W oddziale, w wyniku powrotu do zdarzeñ wczesnodzieciêcych, zawartych w ¿yciorysie, oraz podejmowanych aktywnoci terapeutycznych tematycznie dotycz¹cych dzieciñstwa przejawia³ wiele zachowañ o charakterze regresywnym. Mia³ kilkakrotnie k³opot z utrzymaniem
norm i przestrzeganiem regulaminu oddzia³u (opónienia powrotów z przepustek), co w efekcie spowodowa³o
przedwczesne wypisanie.
W trakcie psychoterapii stan psychiczny pacjenta
znacznie siê poprawi³, motywacja do autorefleksji wzros³a, nastrój wyrówna³ siê, pacjent nie mia³ k³opotów ze
snem. W trakcie pobytu w oddziale pacjent zawiesi³
æwiczenia i nie dotyka³ instrumentu, nie weryfikuj¹c
wp³ywu psychoterapii na objaw. Opuszczaj¹c oddzia³
tydzieñ przed przewidywanym terminem z powodu
kolejnego przekroczenia regulaminu, czu³ siê bardzo
dobrze, ust¹pi³a wiêkszoæ towarzysz¹cych mu od ponad
3 lat dolegliwoci, chocia¿ nadal nie wiedzia³, czy potrafi graæ na instrumencie. Podkrela³ pozytywny wp³yw
psychoterapii na rozumienie siebie i swoich dotychczasowych ¿yciowych wyborów. By³ pe³en energii i optymistycznych planów.
Interpretacja psychodynamiczna. S³aba motywacja,
postawa roszczeniowa i mechanizmy obronne, takie jak:
zaprzeczanie, idealizacja, racjonalizacja, projekcja, tworz¹ obraz psychopatologiczny osobowoci o cechach
histrionicznych i narcystycznych. Objaw konwersyjny
mo¿na w wietle powy¿szych danych rozumieæ jako
wyraz niewiadomej z³oci wynikaj¹cej z konfliktu pomiêdzy pragnieniem bycia kim szczególnym, wa¿nym,
a rezygnacj¹ z tego pragnienia na rzecz innych, szczególnie wa¿nych dla pacjenta kobiet.
Mo¿na go równie¿ rozumieæ jako wyraz konfliktu
i zwi¹zanych z nim uczuæ  miêdzy dominacj¹ i odpowiedzialnoci¹ a submisj¹ i wycofaniem, a nawet brakiem
poczucia bezpieczeñstwa, czyli ujmuj¹c rzecz w jêzyku
psychodynamicznym  jako wyraz konfliktu miêdzy
interesami i potrzebami doros³ej czêci pacjenta a jego
spragnionym bezpieczeñstwa, opieki i mi³oci wewnêtrznym dzieckiem.
Powsta³a równie¿ i taka hipoteza, ¿e osoba o du¿ej
wra¿liwoci emocjonalnej, zdradzona w dzieciñstwie
przez oboje rodziców (a tak siê czuje dziecko w rodzinie
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alkoholika), stanie przed powa¿nym intrapsychicznym
konfliktem (z którego, byæ mo¿e, uratowaæ mo¿e jedynie schronienie siê w chorobê), gdy bêdzie zmuszona
wybieraæ pomiêdzy ukochan¹ muzyk¹ a ukochan¹ kobiet¹, i rezygnacjê z jednej dla drugiej bêdzie odczuwaæ
jako zdradê. A takiego wyboru musia³ pacjent w ostatnich latach dokonywaæ kilkakrotnie.
Oko³o miesi¹c po ukoñczeniu leczenia pacjent zadzwoni³ do terapeuty prowadz¹cego ze skarg¹, ¿e w dalszym ci¹gu nie mo¿e graæ na instrumencie i zamierza
staraæ siê o rentê.
KOMENTARZ
W przedstawionym przypadku kurczu muzyków
wiarygodne i uzasadnione mog¹ wydawaæ siê zarówno
interpretacje psychologiczne-psychodynamiczne, jak
i czysto neurologiczne. Zarówno leczenie chirurgiczne,
neurologiczne, jak i psychoterapia okaza³y siê niewystarczaj¹ce do uzyskania pe³nego wyleczenia, chocia¿
mia³y pewien korzystny wp³yw na samopoczucie i funkcjonowanie pacjenta.
Czy w takim razie potrzebna jest jeszcze cilejsza
synteza, czy mo¿e zupe³nie nowy, nieznany nam jeszcze, sposób rozumienia zjawiska?
Opisywane trudnoci diagnostyczne i terapeutyczne
dotycz¹ce rozró¿nienia konwersji od ogniskowych dystonii wydaje siê odbijaæ w sobie jeden z podstawowych
problemów hermeneutycznych w psychiatrii i swoisty
dualizm w praktyce klinicznej. Z jednej strony  wyjanienie pierwotnej przyczyny schorzenia jest najbardziej ambitnym zadaniem diagnosty pozwalaj¹cym na
wdro¿enie skutecznej terapii. Z drugiej  przekonujemy

siê czêsto, ¿e nasze ugruntowane pogl¹dy okazuj¹ siê
z czasem uproszczone i nieprawdziwe. W praktyce odwo³ujemy siê niewiadomie do wiary w jak¹ koncepcjê teoretyczn¹, która czêsto bardziej oddaje osobiste
dowiadczenie i drogê zawodow¹ psychiatry ni¿ aktualny stan wiedzy. Bywa te¿ tak, ¿e za najw³aciwsze
uznajemy to wyjanienie, które dzia³a w praktyce
i pozwala na podjêcie skutecznego leczenia.
Wspó³czesna wiedza odbijaj¹ca siê równie¿ w tendencjach klasyfikacyjnych wydaje siê zmierzaæ coraz
czêciej w stronê wielowymiarowoci, a wiêc wielop³aszczyznowych wyjanieñ etiologicznych uznaj¹cych
równowa¿noæ, czy  u¿ywaj¹c jêzyka systemowego
 cyrkularnoæ procesów prowadz¹cych do powstania
okrelonego zaburzenia. ¯adne z nich nie jest bardziej
pierwotne czy wa¿niejsze.
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