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ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ 
Η μουςικι ωσ φάρμακο : μια ςυμπλθρωματικι κεραπευτικι προςζγγιςθ ςτθν 
ςφγχρονθ ιατρικι 
Οριςμοί και ιςτορική αναςκόπηςη 
Η κεραπευτικι δράςθ τθσ μουςικισ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχαία ελλθνικι παρά-
δοςθ αλλά και ςε παραδόςεισ άλλων ςπουδαίων λαϊν τθσ ευρφτερθσ Ανατολισ. 
Πρϊτοι οι Πυκαγόρειοι εξζταςαν τθν ςχζςθ μουςικϊν ιχων και αρικμϊν και 
διαπίςτωςαν ότι οι αρικμοί που διζπουν τθν αρμονία ενόσ διατεταγμζνου υλικοφ 
κόςμου παίηουν τον ίδιο ρόλο και ςτθν τζχνθ τθσ μουςικισ. Είναι ενδιαφζρον ότι οι 
ίδιοι μακθματικοί λόγοι που διζπουν τα βαςικά (πυκαγόρεια) μουςικά διαςτιματα, 
τα οποία προζρχονται από τθν αρμονικι διαίρεςθ του μονοχόρδου (1:2-διάςτθμα 
ογδόθσ, 2:3-διάςτθμα πζμπτθσ, 3:4-διάςτθμα τετάρτθσ ), διζπουν και τισ ςωματο-
μετρικζσ αναλογίεσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ κακϊσ και άλλων φυςικϊν κατας-
κευϊν, όπωσ π.χ. ο κοχλίασ, τα φφλλα τϊν δζνδρων, τα φτερά τθσ πεταλοφδασ και 
πλείςτεσ άλλεσ φυςικζσ δομζσ. Τπάρχουν μαρτυρίεσ ότι θ ςχολι των Πυκαγορείων 
χρθςιμοποιοφςε μουςικοφσ ιχουσ για m κεραπεία αςκενϊν ςτθριηόμενθ ςτθν 
άποψθ ότι θ αρμονία τθσ μουςικισ μπορεί να αποκαταςτιςει τθν διαταραγμζνθ 
ψυχοςωματικι ιςορροπία του αςκενοφσ. Η ιδιότθτα τισ μουςικισ να κεραπεφει 
τονίηεται επίςθσ από τον Πλάτωνα ςε πολλά ζργα του ,Σίμαιοσ, Πολιτεία, Νόμοι).  
Ο Πλάτων κα μποροφςε μάλιςτα να χαρακτθριςκεί ο πρϊτοσ επίςθμοσ «ςυνταγο-
γράφοσ» μουςικισ ςτθν αρχαιότθτα, αφοφ προτείνει ωσ κατεξοχιν κεραπευτικό 
μουςικό τρόπο τον Δϊρειο τρόπο ( μια αρχαία μουςικι κλίμακα που οι μου-
ςικολόγοι ςιμερα πιςτεφουν πωσ αντιςτοιχεί περίπου ςτον πρϊτο ιχο τθσ 
βυηαντινισ μουςικισ). Οι μφκοι λοιπόν και οι δοξαςίεσ γφρω από τισ κεραπευτικζσ 
ιδιότθτεσ τισ μουςικισ εμφανίηονται πριν από χιλιάδεσ χρόνια και παρουςιάηουν 
κοινά ςτοιχεία ςε όλουσ τουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ. Μζχρι και τισ αρχζσ του 20οφ 
αιϊνα οι επιςτιμονεσ δεν είχαν ςυςτθματικά παρατθριςει και μελετιςει τισ επι-
δράςεισ τισ μουςικισ ςε παραμζτρουσ τισ λειτουργίασ τοφ ανκρϊπινου ςϊματοσ. 
Παρ' όλα αυτά ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ τοφ 50 ςτισ ΗΠΑ δθμιουργείται μια ςφνκετθ 
επιςτθμονικι ομάδα ( American Music Therapy Association-AMTA ) θ οποία κα 
αποτελζςει και τον πρϊτο επίςθμο πυρινα κλινικισ εφαρμογισ και ζρευνασ τθσ 
μουςικοκεραπείασ. Θα πρζπει εδϊ να αναφζρει κανείσ ότι θ δθμιουργία του AMTA 
Βαςίςκθκε ςε μια απλι κλινικι παρατιρθςθ- ςε νοςοκομεία των ΗΠΑ ςτα οποία 



νοςθλεφονταν τραυματίεσ Βετεράνοι του Β' Παγκοςμίου Πολζμου θ ανάρρωςθ 
αςκενϊν ςτουσ καλάμουσ όπου υπιρχε ηωντανι μουςικι ιταν ταχφτερθ ςε ςχζςθ 
με τουσ καλάμουσ χωρίσ μουςικι *1+ Η μουςικοκεραπεία —είτε με τθν μορφι τθσ 
ενεργοφ μουςικοκεραπείασ ( active music therapy ) είτε με τθν απλοφςτερθ μορφι 
τθσ ακρόαςθσ μουςικισ (receptive music therapy and/or music medicine)— απαιτεί 
ειδικι και μακροχρόνια εκπαίδευςθ *2+ Οι διαφορζσ τθσ ενεργοφ μουςικοκεραπείασ 
(music therapy) και τθσ μουςικισ ακρόαςθσ ι μουςικισ—φάρμακο (music medicine) 
φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα-1 ( με βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ American Music 
Therapy Association AMTA 1999 ) 
Αρχικά ςτράφθκαν ςτθν μουςικοκεραπεία επιςτιμονεσ από τον μθ-ιατρικό χϊρο -
όπωσ ψυχολόγοι, μουςικοπαιδαγωγοί, μουςικοί και νοςθλευτζσ- που διζκεταν 
απαραιτιτωσ προχωρθμζνεσ γνϊςεισ μουςικισ και είχαν ωσ κφριο αντικείμενο 
παιδιά ι ενιλικεσ με ειδικζσ ανάγκεσ.  
ΠΙΝΑΚΑ 1 
Χαρακτθριςτικά δφο ειδϊν μουςικοκεραπείασ 
Music Therapy Music Medicine 
Μουςικι ναί ναί 
Προ-επιλογι μουςικισ όχι ναί 
χζςθ κεραπευτι-αςκενι ναί όχι 
Παρουςία κεραπευτι ναί όχι 
Ακρόαςθ μουςικισ ναί ναί 
Αυτοςχεδιαςμόσ ναί όχι 
φνκεςθ ναί όχι 
Ενεργι δραςτθριότθσ ναί όχι 
Art therapy * ναί όχι 
Music therapy =ενεργόσ ι βιωματικι μουςικοκεραπεία ι μουςικι ψυχοκεραπεία 
που κυρίωσ απαιτεί τθν παρουςία ειδικευμζνου μουςικοκεραπευτι. 
Music Medicine = μουςικοκεραπεία ωσ ακρόαςθ μουςικισ, δθλαδι μουςικι ωσ 
φάρμακο.  
*Art therapy = ςτθν ενεργό μουςικοκεραπεία πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφνται και 
άλλεσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ των δθμιουργικϊν τεχνϊν. 
Όμωσ τθν τελευταία δεκαετία, με τθν πρόοδο τθσ απεικονιςτικισ τεχνολογίασ (fMRI, 
PET scan), ζχει γίνει δυνατι θ εξονυχιςτικι μελζτθ των επιδράςεων τθσ μουςικισ 
ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο. Σα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ αυτισ ζχουν κινθτο-
ποιιςει αιςκθτά πολλοφσ κλινικοφσ γιατροφσ ςε διάφορεσ ειδικότθτεσ, οι οποίοι 
χρθςιμοποιοφν τθν μουςικι ωσ φάρμακο για τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου, του 
ςτρεσ, τθσ κατάκλιψθσ αλλά και ωσ μζςο ενίςχυςθσ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτι-
ματοσ ςε πολλζσ κατθγορίεσ αςκενϊν. τον πίνακα 2 φαίνονται οι ιατρικζσ ειδικό-
τθτεσ ςτισ οποίεσ επίςθμα εφαρμόηεται θ μουςικοκεραπεία ωσ ςυμπλθρωματικι 
μορφι κεραπευτικισ αγωγισ ( complementary treatment ) και ςτον πίνακα 3 φαίνο-
νται οι κυριότεροι ςτόχοι και εφαρμογζσ τισ μουςικοκεραπείασ. 

ΠΙΝΑΚΑ 2* 
Ιατρικζσ ειδικότθτεσ που εφαρμόηουν τθν μουςικοκεραπεία 
Νεογνολογία, Γενικι ιατρικι, Χειρουργικι, Εντατικι Θεραπεία, Γυναικολογία, Ενδο-
κρινολογία, Παιδιατρικι, Πνευμονολογία, Ραδιοκεραπεία, Αναιςκθςιολογία, Καρδι-
ολογία, Οδοντιατρικι, Προλθπτικι ιατρικι, Αποκατάςταςθ, Κλινικζσ πόνου, Μαιευ-
τικι Ογκολογία.  



* Music therapy & medicine, Theoretical and Clinical Applications, ed. Cheryl Dileo, 
American Music Therapy Association, 1999. 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

τόχοι και εφαρμογζσ μουςικοκεραπείασ ςτθν ιατρικι 
Αντιμετϊπιςθ πόνου  
Αντιμετϊπιςθ ψυχοςωματικοφ stress 
Σοκετόσ 
Μονάδεσ νεογνϊν & πρόωρων βρεφϊν  
Μετεγχειριτικι ανάρρωςθ  
Ανακουφιςτικι κεραπεία καρκινοπακϊν  
Μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ καρδιοπακϊν 
Αντιμετϊπιςθ κατακλιπτικϊν αςκενϊν 
Βελτίωςθ επικοινωνίασ ψυχιατρικϊν αςκενϊν  
Αφξθςθ αιςιόδοξθσ ςτάςθσ και κετικισ ςκζψθσ  
Ενίςχυςθ ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ  

ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ 

Από τθν 16θ εβδομάδα τθσ κφθςθσ το ζμβρυο μπορεί να αντιδρά ςε εξωγενείσ 
ιχουσ. Η ακοι είναι θ πρϊτθ αίςκθςθ που αναπτφςςεται και θ τελευταία που 
εξαφανίηεται ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. Σα ζμβρυα αντιλαμβάνονται με επάρκεια 
τθν αναπνοι τθσ μθτζρασ, τισ κινιςεισ και τθ φωνι τθσ όταν μιλά ι τραγουδάει. 
Επίςθσ, οι παλμικοί ιχοι τθσ ροισ του αίματοσ ςτθν ομφαλικι αρτθρία μποροφν να 
γίνονται αντιλθπτοί από το ζμβρυο κατά τθ διάρκεια τθσ ενδομιτριασ ηωισ και για 
θχθτικζσ ςυχνότθτεσ <500 Ηη τα επίπεδα ζνταςθσ του ιχου κυμαίνονται μεταξφ 70-
80 dB. Σο ζμβρυο ακοφει τον ρυκμικό ιχο τθσ καρδιάσ τθσ μθτζρασ περίπου 26 
εκατομμφρια φορζσ. Η αντίλθψθ του ρυκμοφ αυτοφ αςκεί ζνα είδοσ προςταςίασ 
ςτον άνκρωπο και ςυνδζεται με τθν αςφάλεια που παρζχει το μθτρικό περιβάλλον. 
Αποτελεί δε κακοριςτικό παράγοντα για τθ ηωι και τθν ανάπτυξθ μασ *3+. 
Μια ςθμαντικι διαδικαςία εκμάκθςθσ ιχων λαμβάνει χϊρα μζςα ςτθ μιτρα και θ 
μεταβίβαςθ ιχων και ρυκμϊν από τθ μθτζρα ςτο ζμβρυο δίνει απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ για τθν ανάπτυξθ του εγκεφαλικοφ ιςτοφ του εμβρφου. φμφωνα με 
τισ μελζτεσ των Righetti et al *4+, το νεογνό μπορεί να διακρίνει ενδομιτριουσ ιχουσ 
τθσ δικισ του μθτζρασ ςε ςχζςθ με ιχουσ άλλθσ μθτζρασ και επίςθσ να αντιδρά ςτισ 
μεταβολζσ του καρδιακοφ παλμοφ και των κινιςεων. Μια ανάλυςθ ςε 212 
ερευνθτικζσ μελζτεσ, που αφοροφςαν δίδυμα άτομα, ζδειξε ότι οι κοινζσ ακου-
ςτικζσ εμπειρίεσ τθσ ενδομιτριασ ηωισ εξθγοφν κατά περίπου 20% τθν υψθλι 
ςυςχζτιςθ μεταξφ των IQ των διδφμων που μεγαλϊνουν ξεχωριςτά *5+. Ζτςι 
φαίνεται ότι οι ακουςτικζσ εμπειρίεσ του εμβρφου αποτελοφν το κυριότερο 
ερζκιςμα για τθν ανάπτυξθ του εγκεφαλικοφ φλοιοφ. Οι μελζτεσ του αμερικανοφ 
αναιςκθςιολόγου Fred Schwartz *6,7+ ςτθν μονάδα εντατικισ παρακολοφκθςθσ 
νεογνϊν και πρόωρων βρεφϊν του νοςοκομείου Piedmont, ςτθν Ατλάντα των ΗΠΑ 
ζδειξαν ότι νανουρίςματα με τθν φωνι τθσ μθτζρασ ι μουςικοί ιχοι που προς-
ομοιάηουν με ιχουσ του εμβρυϊκοφ περιβάλλοντοσ (womb sounds) βοθκοφν ςτθν 
ταχφτερθ απόκτθςθ βάρουσ, τθν ταχφτερθ ανάπτυξθ τθσ περιμζτρου τθσ κεφαλισ 
και τθ γρθγορότερθ ζξοδο από τθ μονάδα εντατικισ κεραπείασ πρόωρων νεογνϊν 
(NICU) ςε ςχζςθ με νεογνά που δεν εκτίκενται ςε αυτοφσ τουσ ιχουσ.  



το πλαίςιο τθσ εργαςίασ του Dr. Schwartz τοποκετοφνται ειδικά μικρά θχεία ςτισ 
βρεφοκοιτίδεσ, τα οποία μζςω κεντρικοφ ςυςτιματοσ ιχου μεταδίδουν μουςικι ςε 
24-ωρθ βάςθ ειδικά επιλεγμζνθ για τον ςκοπό αυτό. Η επίδραςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
μουςικισ με ενςωματωμζνουσ ενδομιτριουσ ιχουσ εκτιμάται και αντικειμενικά με 
βάςθ τισ μεταβολζσ ςτθν καρδιακι ςυχνότθτα, τθν αρτθριακι πίεςθ και τον κορε-
ςμό του αρτθριακοφ αίματοσ ςε 02. θμαντικζσ μελζτεσ ζδειξαν ότι οι ιχοι που 
προαναφζρκθκαν ( womb sounds ) αλλά και το τραγοφδι με τθ φωνι τθσ μθτζρασ 
(lullabies) μπορεί να μειϊνει τθν καρδιακι ςυχνότθτα, να αυξάνει τον κορεςμό του 
αρτθριακοφ αίματοσ ςε 02 και να βοθκά ςτθν ταχφτερθ απόκτθςθ βάρουσ ςτα 
πρόωρα βρζφθ *8,9,10+. 
Φαίνεται ότι θ επίδραςθ τθσ μουςικισ, κυρίωσ μζςω του ρυκμοφ, αφορά ενςτικ-
τϊδεισ λειτουργίεσ που ςχετίηονται με το οντολογικά αρχζγονο κομμάτι του ανκρϊ-
πινου εγκεφάλου. Νευροανατομικζσ παρατθριςεισ των Snell & Stratton ζδειξαν ότι 
οι κοχλιακοί πυρινεσ (cochlear nuclei), ςθμαντικόσ ςτακμόσ ςτθ διαδρομι του 
ακουςτικοφ νεφρου ςτο επίπεδο γζφυρασ-ςτελζχουσ, γειτονεφουν με ςθμαντικοφσ 
αυτόνομουσ πυρινεσ (dorsal motor nucleus, vagal nucleus, nucleus ambiguous) που 
αποτελοφν κζντρα ρφκμιςθσ αναπνοισ και κυκλοφορίασ *11+. Ενδεχομζνωσ, λοιπόν, 
με τον μθχανιςμό φαινομζνου ςυντονιςμοφ, δθλαδι τθσ παράλλθλθσ διζγερςθσ 
γειτονικϊν νευρϊνων, εξθγείται θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ αναπνοισ και του 
καρδιακοφ παλμοφ κατά τθν ακρόαςθ ενόσ γριγορου μουςικοφ τζμπο και αντίκετα 
τθν ελάττωςθ τισ καρδιακισ και τθσ αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ κατά τθν ακρόαςθ 
ενόσ αργοφ τζμπο. Αυτι θ πρωταρχικι επίδραςθ τθσ μουςικισ, μζςω του ρυκμοφ 
(beat) ςυμβαίνει χωρίσ τον ζλεγχο τισ ςυνείδθςθσ και αφορά όλουσ τουσ ανκρϊ-
πουσ ανεξάρτθτα απο φυλι και καταγωγι. Αποτελεί δθλαδι διαχρονικό και δια-
πολιτιςμικό χαρακτθριςτικό. ε ζνα δεφτερο επίπεδο, θ κατανόθςθ από τον εγκζ-
φαλο τθσ διαδοχισ των τόνων και τθσ μουςικισ αρχιτεκτονικισ απαιτεί τθ ςυμ-
μετοχι υψθλισ εξειδίκευςθσ ανϊτερων κζντρων ςτο επίπεδο του φλοιοφ (cortex), 
όπου εδϊ θ λειτουργία αυτι είναι ςυνειδθτι (δθλαδι ςτο ςθμείο αυτό χρθςιμο-
ποιείται θ «ακουςτικι παιδεία» τθν οποία ο κακζνασ ζχει αποκτιςει). Μζ βάςθ τθν 
παραπάνω επιςτθμονικι εξιγθςθ φαίνεται να ευςτακεί απόλυτα ο όροσ « νιϊςε 
τον ρυκμό» (feel the beat), γιατί όλοι οι άνκρωποι μποροφν να νιϊςουν τον ρυκμό. 
Αντικζτωσ, δεν μοιάηει να υπάρχει ενιαία λογικι ςτον όρο π.χ. νοιϊςε τθ μελωδία, 
διότι λόγω διαφορετικισ κουλτοφρασ-παιδείασ θ αντίλθψθ τθσ μελωδικισ/ αρμο-
νικισ γραμμισ διαφζρει από άτομο ςε άτομο. τον πίνακα 4 φαίνονται οι αναλογίεσ 
και οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ φυςιολογίασ, μουςικισ, κλινικισ ιατρικισ και 
μακθματικϊν με κοινό ςτοιχείο τθν ρυκμικότθτα. 
Αποκαλυπτικι ζρευνα που ζγινε ςτο τμιμα Cognitive Neuroscience του πανεπις-
τθμίου McGill ςτο Μόντρεαλ του Καναδά, με τθν βοικεια του Positron Emission 
Tomography (PET SCAN) ζδειξε ότι γλωςςικά και μουςικά ερεκίςματα μπορεί να 
ακολουκοφν διαφορετικζσ οδοφσ νευρωνικισ αγωγισ ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο, 
ζτςι ϊςτε μετά από ςοβαρά αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια πολλοί αςκενείσ 
διατθροφν τθν ικανότθτα να αντιλαμβάνονται μουςικά κομμάτια και να τραγουδοφν 
ενϊ ζχουν χάςει τθν ικανότθτα του λόγου ( αφαςία αλλά όχι αμουςία ). Ακόμθ, με 
τθ βοικεια του PET SCAN και τθσ λειτουργικισ μαγνθτικισ τομογραφίασ (fMRI) 
ζχουν αποκρυπτογραφθκεί εγκεφαλικζσ περιοχζσ που ςχετίηονται με το αίςκθμα 
ευχάριςτο-δυςάρεςτο κατά τθν ακρόαςθ μουςικισ και οι ςχζςεισ τουσ με τθν 
ακρόαςθ ςφμφωνων-διάφωνων μουςικϊν διαςτθμάτων *12,13+. 



ΠΙΝΑΚΑ 4 

Basis of Music Physiology and Music Medicine 
Physiology Music 
Clinical Medicine Anxioalgolytic music  
Biorhythms-chronobiology Rhythm stimulus  
Biological time structure Musical time structure  
Rhythmicity-variability variability  
Non-linear dynamics non-linear process 
Music physiology  
Music medicine 
Ο πίνακασ 4 προζρχεται απο τθν εργαςία του R.Spintge, Music Medicine: 
Applications, Standards and Definitions, 7th International Symposium of Music in 
Medicine (1998), Australia 

ΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΑΘΕΝΗ 

θμαντικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει τθν ευεργετικι επίδραςθ τθσ μουςικισ ακρόαςθσ    
( music medicine ) ςε επίπεδο ςτεφανιαίασ μονάδασ ι μετά από επζμβαςθ 
επαναιμάτωςθσ. Κατάλλθλα επιλεγμζνθ μουςικι, μζςω τθσ χαλάρωςθσ που προ-
καλεί, μπορεί να μειϊνει τον αναπνευςτικό ρυκμό, τθν καρδιακι ςυχνότθτα και τθν 
αρτθριακι πίεςθ *14-17+. Ζχει αποδειχκεί ότι θ μείωςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ 
και τθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςχετίηεται με ελάττωςθ των επιπζδων νευρο-ορμονϊν 
που ςχετίηονται με το ςτρεσ όπωσ θ νορεπινεφρίνθ, κορτιηόλθ και ACTH, αλλά 
φαίνεται ότι θ χαλάρωςθ μζςω μουςικισ μπορεί να επιδρά ακόμθ και ςτα επίπεδα 
ςτο αίμα τθσ αυξθτικισ ορμόνθσ (GH) και τθσ 6-ενδορφίνθσ *18,19+. τισ παραπάνω 
μελζτεσ οι αςκενείσ εκτζκθκαν ςε μουςικι ακρόαςθ μζςω φορθτϊν ςυςτθμάτων 
ιχου, τα οποία είχαν ςυνδεκεί με ακουςτικά. Η ακρόαςθ μουςικισ ςε επίπεδο 
ςτεφανιαίασ μονάδασ ελαττϊνει ςθμαντικά τον βακμό του άγχουσ/ςτρεσ, όπωσ μετ-
ριζται υποκειμενικά μζςω απαντιςεων τϊν αςκενϊν ςε ψυχομετρικά ερωτθματο-
λόγια (state anxiety scores) *17+. 
τθν Α' Καρδιολογικι Κλινικι του Ωναςείου Καρδιοχειρουργικοφ Κζντρου (ΩΚΚ) ζχει 
αρχίςει τθν τελευταία πενταετία ςυςτθματικι μελζτθ τϊν επιδράςεων τισ μουςικισ 
ακρόαςθσ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ αςκενϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που 
νοςθλεφονται ςτθ ςτεφανιαία μονάδα εντατικισ κεραπείασ (ΜΕΘ) και τθν καρδιο-
χειρουργικι ΜΕΘ. Οι αςκενείσ εκτίκενται ςε ακρόαςθ κατάλλθλα επιλεγμζνθσ 
μουςικισ ( relaxation & soothing music ) μζςω κεντρικισ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ 
ιχου, που αναμεταδίδει τθν μουςικι ςε κάκε κλίνθ τισ ΜΕΘ με ακουςτικά. Οι 
αςκενείσ ςυμπλθρϊνουν πριν και μετά τθν ακρόαςθ μουςικισ ζνα ζντυπο, το οποίο 
περιλαμβάνει ψυχομετρικό ερωτθματολόγιο, βακμολόγθςθ του ςτρεσ ςε κλίμακεσ 
οπτικισ αναλογίασ (VAS) και επίςθσ υποβάλλονται ςε αναίμακτεσ αιμοδυναμικζσ 
μετριςεισ. Η πλειοψθφία τϊν αςκενϊν ςυμφωνεί ότι θ μουςικι ςε χϊρουσ όπωσ θ 
ςτεφανιαία και καρδιοχειρουργικι ΜΕΘ, το αιμοδυναμικό και θλεκτροφυςιολογικό 
εργαςτιριο μειϊνει ςθμαντικά τθν αίςκθςθ του ςτρεσ κατά τθν διάρκεια τισ νοςθ-
λείασ ι παρεμβάςεων *20+. Επίςθσ, ςτο ΩΚΚ μελετικθκε θ επίδραςθ τισ ακρόαςθσ 
μουςικισ πριν και κατά τθν διάρκεια τισ δοκιμαςίασ κόπωςθσ ςε κυλιόμενο τάπθτα 
και βρζκθκε ότι θ ζκκεςθ αςκενϊν ςε χαλαρωτικι μουςικι μπορεί να μειϊνει τθν 
καρδιακι ςυχνότθτα ζναρξθσ τισ δοκιμαςίασ, να βελτιϊνει τθν ανοχι ςτθν άςκθςθ 
και να οδθγεί ςε ταχφτερουσ ρυκμοφσ πτϊςθσ τισ καρδιακισ ςυχνότθτασ και τθσ 



αρτθριακισ πίεςθσ κατά τθ φάςθ ανάνθψθσ. Επίςθσ, θ ακρόαςθ μουςικισ κατά τθν 
άςκθςθ φαίνεται ότι μειϊνει ςθμαντικά το αίςκθμα τοφ ςτρεσ, με βάςθ τισ 
πλθροφορίεσ που προζρχονται από τθν ανάλυςθ κλίμακασ οπτικισ αναλογίασ 
(visual analogue scales) *21+ (βλ. Dritsas et al ςχιματα 1-4). Οι Szmedra et al *22+ και 
Copeland et al *23+ επίςθσ ζδειξαν ότι θ ακρόαςθ ιπιασ (soft) μουςικισ κατά τθν 
άςκθςθ βελτιϊνει υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά τθν ανοχι ςτθν άςκθςθ, 
όπωσ αυτό εκφράηεται μζςω τθσ κακυςτερθμζνθσ εμφάνιςθσ τθσ αιχμισ ( peak ) 
του γαλακτικοφ οξζοσ και τθσ νορεπινεφρίνθσ ςτο πλάςμα ςε άτομα που αςκοφνται 
με μουςικι ςε ςχζςθ με ομάδα ελζγχου.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι θ ςυςτθματικι εφαρμογι τισ μουςικισ ωσ φάρμα-
κο (music medicine) κα μποροφςε να αποτελζςει ςυμπλθρωματικι μορφι αγωγισ 
κατά τθν νοςθλεία ςτεφανιαίων αςκενϊν, κακϊσ θ μουςικι με πολφ χαμθλό 
κόςτοσ, αναίμακτα και χωρίσ παρενζργειεσ επιτυγχάνει να μειϊςει τθν καρδιακι 
ςυχνότθτα και τθν αρτθριακι πίεςθ, δθλαδι πετυχαίνει ζναν επικυμθτό ςτόχο τον 
οποίο ςυνικωσ επιτυγχάνει θ κλαςικι καρδιολογία με τθ χοριγθςθ φαρμάκων (π.χ. 
βαδρ-ενεργικϊν αναςτολζων). Βεβαίωσ, για τθν εξαγωγι περιςςότερο αξιόπιςτων 
ςυμπεραςμάτων κα απαιτθκοφν μεγάλεσ κλινικζσ μελζτεσ κατά τισ οποίεσ πρζπει να 
ςυγκρικεί θ ακρόαςθ μουςικισ με τθν χοριγθςθ φαρμάκων, με ςτόχο τθν μζτρθςθ 
όχι μόνον τϊν αιμοδυναμικϊν δεικτϊν αλλά και των κλινικϊν ςυμβαμάτων (end-
points) ςτισ δφο ομάδεσ. Επίςθσ θ μουςικοκεραπεία (music therapy and music 
medicine ) κα μποροφςε να ενταχκεί ουςιαςτικά ςτα προγράμματα αποκατάςταςθσ 
καρδιοπακϊν, με Βάςθ τθν αξία τθσ να βελτιϊνει τθν ανοχι ςτθν άςκθςθ αφενόσ 
και αφετζρου τθν δυνατότθτα να ελαττϊνει τθν αίςκθςθ τοφ ςτρεσ. 
υμπεραςματικά, τα πορίςματα εμπεριςτατωμζνθσ και πρόςφατθσ ζρευνασ μασ 
δείχνουν ότι μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε τθν μουςικι ωσ ςυμπλθρωματικό 
κεραπευτικό μζςο (complementary treatment) παράλλθλα με τθν κλαςικι ιατρικι. 
Με τθν μουςικι μποροφμε να προςτατεφςουμε τθν ψυχοςωματικι μασ υγεία και να 
διατθριςουμε εφρυκμθ εγκεφαλικι λειτουργία, όπωσ με τθν υγιεινι διατροφι και 
τθν ςωματικι άςκθςθ ελαττϊνουμε τθν πικανότθτα καρδιαγγειακϊν επειςοδίων. 



Σο αρχαίο ιδεϊδεσ που απαιτοφςε τθν ςυμμετοχι τθσ μουςικισ ςτον κορμό τισ 
παιδείασ δικαιϊνεται ςτον 21ο αιϊνα με βάςθ τα ευριματα τισ γνωςτικισ νευρο-
ψυχολογίασ και τθσ απεικονιςτικισ τεχνολογίασ. Ζτςι, ο Πλάτων αποδεικνφεται 
προφιτθσ αφοφ ςτον Σίμαιο, το επιςτθμονικότερο ίςωσ ζργο του *24+, κακορίηει με 
ακριβι τρόπο το νόθμα τισ μουςικισ : « Η αρμονία τισ μουςικισ μάσ δόκθκε από 
τοφσ κεοφσ με ςτόχο όχι τθν αλόγιςτθ θδονι, αλλά με ςκοπό να επιβάλουμε τάξθ 
ςτισ ταραγμζνεσ κινιςεισ τισ ψυχισ μασ και να τισ κάνουμε να μοιάηουν ςτο κείο 
πρότυπο». 
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