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ΑΦΗΔΡΧΔΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνπο ιαηξεκέλνπο κνπ γηνπο Βαζίιε, Παλαγηψηε, αιιά θαη ζηνλ ζχδπγφ κνπ Γηψξγν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Ζ κνπζηθή ... ην ππέξηαην κπζηήξην ηεο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ, έλα κπζηήξην πνπ 

αληηηίζεληαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ην νπνίν απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ πξφνδφ ηνπο» 

(Lévi-Strauss, 1970, 18) 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 Ζ επηζηξνθή ζηηο θνηηεηηθέο αίζνπζεο, ζηα καζήκαηα θαη ζηηο εμεηάζεηο είλαη κηα 

επηζηξνθή ζηε λεφηεηα θαη ζηε θξεζθάδα. Με ηα κάηηα ηεο σξηκφηεηαο δελ απνθεχγεηο ην 

παλεπηζηεκηαθφ κάζεκα, αιιά ην επηδεηάο. Σψξα πνπ νινθιεξψλεηαη ε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα άηνκα 

πνπ κε βνήζεζαλ ζε φιν απηφ ην «ηαμίδη» ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, αιιά θαη ηεο ζπγγξαθηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δεκηνπξγίαο. Υσξίο ηε ζπλεξγαζία, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηά 

ηνπο, απηή ε κειέηε δε ζα είρε νινθιεξσζεί. 

 Πξσηίζησο, εθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ επί ρξφλσλ «δαζθάια» θαη 

κέληνξα κνπ ζηε κνπζηθνζεξαπεία, θπξία Νηφξα Φαιηνπνχινπ, επίθνπξε θαζεγήηξηα, 

ηνλ θαζεγεηή θχξην ηδέξε Μπαθνχξα ηνπ νπνίνπ ν ιφγνο απνηειεί έκπλεπζε γηα κέλα 

θαη ηελ θαζεγήηξηα θπξία Δπαγγειία Κνηξψηζηνπ, πνπ ε βνήζεηα θαη νη ζπκβνπιέο ηεο 

έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Δπηπιένλ, ηελ θαζεγήηξηα θπξία Λήδα ηάκνπ, ε νπνία 

απνηειεί ηελ «ςπρή» απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Δηδηθφηεξα, ν θχξηνο Μπαθνχξαο ήηαλ απηφο πνπ απφ ηελ πξψηε καο ζπδήηεζε κε 

παξφηξπλε θαη κε ελζάξξπλε. Ήηαλ πάληνηε παξψλ, δηαζέηνληαο ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπ 

θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εκπεηξία. Ζ θπξία Κνηξψηζηνπ κέζα απφ ηελ πνιπεηή πείξα ηεο, 

έρεη ηε κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα εκςπρψλεη φινπο ηνπο θνηηεηέο, θάηη πνπ δχζθνια 

βξίζθεηαη. Ζ βνήζεηά ηεο ήηαλ πξάγκαηη πνιχηηκε. 

 Ζ θπξία Νηφξα Φαιηνπνχινπ απνηειεί εδψ θαη ρξφληα έλα μερσξηζηφ θαη ηδηαίηεξν 

θνκκάηη ζηελ δσή κνπ. Παξακέλεη ζπλερψο θνληά κνπ είηε σο «δαζθάια», είηε σο 

επφπηξηα κνπ, πξνζθέξνληάο κνπ ηηο πνιχηηκεο ηεο γλψζεηο θαη πξνζπαζψληαο λα κνπ 

«κεηαιακπαδεχζεη» ην πάζνο ηεο γηα ηελ κνπζηθνζεξαπεία. Παξάιιεια, επραξηζηψ φινπο 

ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπλάληεζα ζηα έδξαλα ησλ καζεκάησλ ζηελ πνξεία ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηελ θπξία Μαξγαξίηα Καζηαλίδνπ, ππεχζπλε ηεο 

γξακκαηείαο.  

εκαληηθνί ππνζηεξηθηηθνί ππιψλεο, φκσο, είλαη θαη νη δηθνί κνπ, ε κεηέξα κνπ 

Γήκεηξα θαη ε αδεξθή κνπ Μαξία πνπ κε ζηεξίδνπλ πάληα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Μεγάιν «επραξηζηψ» ρξσζηψ θαη ζηνλ ζχδπγφ κνπ Γηψξγν, θαζψο θαη ζηνπο δχν πηνχο 

κνπ, Βαζίιε θαη Παλαγηψηε, γηαηί έδεζαλ γηα άιιε κηα θνξά, ηελ απνπζία κνπ, αθνχ 

έιεηπα γηα ηα κεηαπηπρηαθά κνπ καζήκαηα καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία. Σν 

κεγαιχηεξν επραξηζηψ φκσο ην νθείισ ζηνλ παηέξα κνπ Παλαγηψηε, πνπ ληψζσ φηη κε 

πξνζέρεη απφ εθεί ςειά! 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ άλνηα, ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ε λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ θαη άιιεο λεπξνινγηθέο 

αζζέλεηεο απμάλνληαη ζε αξηζκνχο, θαζψο ν δεκνγξαθηθφο πιεζπζκφο γίλεηαη νινέλα θαη 

γεξαηφηεξνο. ηελ θαηεγνξία ησλ λεπξνινγηθψλ αζζελψλ πξνζζέηνληαη θαη λεφηεξα 

άηνκα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ζνβαξφ εγθεθαιηθφ ηξαχκα. Ζ παξνχζα έξεπλα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ζηελ Νεπξνινγηθή Απνθαηάζηαζε 

ελειίθσλ αζζελψλ κε ηξαπκαηηζκέλν ή πξνζβαιιφκελν εγθέθαιν, έηζη φπσο απηή 

κειεηάηαη, πεξηγξάθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηε ζχγρξνλε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Τπνζέηνπκε φηη ε Μνπζηθνζεξαπεία, παξέρεηαη σο κηα «νιηζηηθή ζπκπιεξσκαηηθή 

παξέκβαζε» γηα ηελ ρξεζηηθή επαλαιεηηνπξγία ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ή πξνζβαιιφκελσλ 

εγθεθάισλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηνλ κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ / δηάινγν κεηαμχ 

ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ πειάηε είηε ηξαγνπδψληαο, είηε παίδνληαο θάπνηα κνπζηθά φξγαλα, 

είηε αθφκε αθνχγνληαο θάπνηα πξνεπηιεγκέλε κνπζηθή, αλάινγα κε ηηο δσηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ηηο λεπξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα πξφζθαησλ κειεηψλ 

ζπγθεληξψλνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη κεηαθξάδνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

παξαηίζεληαη, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα φρη κφλν ζε κνπζηθνζεξαπεπηέο λα εθπαηδεπηνχλ 

αιιά θαη ζε ζεξαπεπηέο θη επηζηήκνλεο άιισλ θιάδσλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πξνάγνπλ 

ηελ πεξεηαίξσ έξεπλα ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν θαη παγθνζκίσο. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μνπζηθνζεξαπεία, Νεπξνινγηθή Μνπζηθνζεξαπεία, Νεπξνινγηθή 

Απνθαηάζηαζε, Νεπξνεπηζηήκε 
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ABSTRACT  

The dementia, the strokes, the Parkinson’s disease and other neurological diseases 

multiply, since the demographic population becomes older and older. In the category of 

patients who suffer from neurological diseases young people with severe brain injuries are 

added. The present research focuses on the impact of music therapy on the neurological 

rehabilitation of adult patients with injured or affected brain, as it is being studied, 

described and presented through contemporary international bibliography. We assume that 

music therapy provides ‘a holistic complementary intervention’ for the useful 

refunctioning of the injured or affected brain. This approach is based on the musical 

improvisation/dialogue between therapist and ‘client’ either by singing, or by playing 

together some musical instruments or even by listening to music, depending on the vital 

functions, the neurological conditions, the mobility skills as well as the personal 

preferences of every ‘client’. The relevant results of recent studies are collected, classified 

and translated in Greek, allowing the possibility not only to the music therapists so as to be 

educated but also to the therapists or to the scientists from other industries so as to be 

informed and to promote further research in our country as well as worldwide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: music-psychotherapy, neurological music therapy, neurological restoration, 

neuroscience.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Σν έλαπζκα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθνζεξαπεία απνηέιεζε ε εμηζηφξεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γηνπ κηαο νηθνγελεηαθήο θίιεο. Ο ηειεπηαίνο, ήηαλ ςπρνιφγνο 

θαη δίδαζθε ζε παλεπηζηήκην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Δθεί γηα πξψηε θνξά αλαθέξζεθε ε 

κνπζηθνζεξαπεία. Μηα ιέμε πνπ ξίδσζε βαζηά ζην κπαιφ ηεο γξάθνπζαο. 

Με βάζε απηφλ ηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο έγηλε θαη ε επηινγή παλεπηζηεκίνπ γηα ηε 

ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Σν 2012 εληάρζεθα ζην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ΠΜ) ηνπ ΣΔΗ Θεζζαιίαο κε ηίηιν ‘Φπρηθή Τγεία’ φπνπ εθεί 

δηεμήρζε έξεπλα γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ζε αζζελή πάζρνπζα 

απφ ηε λφζν Alzheimer, έξεπλα ε νπνία απνηππψζεθε ζηελ ηειηθή δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Έηζη, ινηπφλ, φηαλ πξνθεξχρηεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ‘Μνπζηθή θαη Κνηλσλία: θαηεχζπλζε Μνπζηθνζεξαπεία’, 

ζεψξεζα ηε ζπκκεηνρή κνπ θάηη παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλε.  

Πξνζσπηθή άπνςε ηεο εξεπλήηξηαο είλαη φηη ζπρλά, ππάξρνπλ «θξπκκέλα 

θίλεηξα» πίζσ απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν ην νπνίν επηιέγεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή. 

Σα θίλεηξα απηά πηζαλφηαηα λα πνηθίινπλ. Κάπνηνη εξεπλεηέο ζηνρεχνπλ ζηελ πξφνδν ηεο 

θνηλσλίαο, θάπνηνη άιινη ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, άιινη ζηελ αθαδεκατθή ηνπο 

εμέιημε, ελψ δελ παχεη λα ππάξρεη θαη ε θαηεγνξία απηψλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ έξεπλα φρη 

γηα λα θαιχςνπλ θάπνηα δηθή ηνπο θηινδνμία, αιιά θάπνηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφβν. Μέζα 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ε εξεπλήηξηα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνχο ηεο θφβνπο, ηνλ «εθηάιηε» ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο νηθείνπο ηεο. 

Μέζσ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ε γξάθνπζα παξαθνινχζεζε πψο νη 

κνπζηθνζεξαπεπηέο επηθνηλσλνχζαλ κε πειάηεο πνπ, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ είραλ 

θακηά επαθή κε ην πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ζην ηέινο απνδεηθλπφηαλ πσο ηειηθά είραλ 

επαθή κε ην πεξηβάιινλ. Καη ε επηθνηλσλία απηή πξννδεπηηθά φρη κφλν δηαξθνχζε 

πεξηζζφηεξν, αιιά απνθηνχζε βαζχηεξν λφεκα, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζεξαπεπηήο θαη 

πειάηεο ζπλππήξραλ αξκνληθά θαη ηζφηηκα. Κάζε θνξά πνπ ε εξεπλήηξηα ήηαλ παξνχζα 

ζε θάηη αλάινγν, δηαηζζαλφηαλ πσο ε κνπζηθή είλαη έλα κέζν ηθαλφ γηα λέεο πξννπηηθέο 

ζε αλζξψπνπο πνπ έδεηρλαλ λα κελ έρνπλ θακηά επαθή κε ηνπο γχξσ ηνπο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη θάζε 

άλζξσπνο έρεη κέζα ηνπ έλα «κνπζηθφ παηδί», κέζσ ηεο αθχπληζεο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη ε επηθνηλσλία θαη ζηαδηαθά ν δηάινγνο. Κχξην κέζν ηεο αθχπληζεο απηήο 

απνηειεί ε Μνπζηθνζεξαπεία, ηνκέαο αξθεηά πξφζθαηνο γηα ηα παγθφζκηα δεδνκέλα αιιά 
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θαη ζρεηηθά αλεμεξεχλεηνο γηα ηελ Διιάδα κε θάπνηεο εμαηξέζεηο. Δπηπιένλ, εγείξεηαη ε 

ππφζεζε πσο ε εηδηθά ε Νεπξνινγηθή Μνπζηθνζεξαπεία παξέρεηαη σο κηα «νιηζηηθή 

ζπκπιεξσκαηηθή παξέκβαζε» γηα ηε ρξεζηηθή επαλαιεηηνπξγία ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ή 

πξνζβαιιφκελσλ εγθεθάισλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηνλ κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ 

κεηαμχ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ πειάηε είηε ηξαγνπδψληαο, είηε παίδνληαο θάπνηα κνπζηθά 

φξγαλα, αλάινγα κε ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηηο λεπξνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηηο 

θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα πξφζθαησλ κειεηψλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν πξψηνλ ζπγθεληξψλνληαη, δεχηεξνλ αμηνινγνχληαη, ηξίηνλ ηαμηλνκνχληαη 

θαη, ελ ηέιεη, κεηαθξαδφκελα θαηαγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα φρη κφλν ζε κνπζηθνζεξαπεπηέο λα εθπαηδεπηνχλ, αιιά θαη ζε ζεξαπεπηέο θη 

επηζηήκνλεο άιισλ θιάδσλ, λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ πεξεηαίξσ έξεπλα ηφζν 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη παγθνζκίσο. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

ABD  Acquired Brain Dysfunctions  

ALS  Amyotrophic Lateral Sclerosis 

AM   Anxiolytic Music 

AMMT  Associative Mood and Memory Training 

AMTA  American Music Therapy Association 

APT  Auditory Perception Training 

CVA  CerebrovascularAccident   

DOC  Disorders Of consciousness 

DSLM  Developmental Speech and Language Training through Music 

DTI  Diffusion Tensor Imaging 

ECG  Electrocardiography ή EKG 

EEG  Electroencephalography 

Fmri  Functional magnetic resonance imaging 

GCS  Glascow Coma Scale  

MACT  Musical Attention Control Training 

MCS  Minimally Conscious State 

MEFT   Musical Executive Function Training 

MEM  Musical Echoic Memory Training  

MIT  Melodic Intonation Therapy  

MMT    Mnemonics Training  

MND  Motor Neuron Disease 

MNT  Musical Neglect Training  

MS  Multiple Sclerosis 

MSOT  Musical Sensory orientation training 

MT  Music Therapy / Therapist 
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MUSTIM Musical Speech Stimulation  

NMT  Neurologic Music Therapy 

OMREX Oral Motor and Respiratory Exercises  

PET  Positron Emission Tomography  

PSE  Patterned Sensory Enhancement  

PTSD  Post Traumatic Stress Disorder 

RAS  Rhythmic Auditory Stimulation  

RCT  Randomized Controlled Trial 

RM   Relaxing Music  

RSC  Rhythmic Speech Cuing  

SR   Sensorimotor Rehabilitation  

SYCOM Symbolic Communication Training through Music 

TBI   Traumatic Brain Injury   

TIMP  Therapeutic Instrumental Music Performance  

TS  Therapeutic Singing  

VIT  Vocal Intonation Therapy  

VS  Vegetative State 
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1.  Διζαγυγή 

 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, μεθίλεζε 

πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ 

ζεξαπεπηηθή αμία ηεο κνπζηθήο, ζεσξήζεθε φηη πξνέξρεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ ε ίδηα ε κνπζηθή παίδεη ζηε δσή ελφο 

αηφκνπ θαζψο θαη ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην πνπ δεη. Ζ εηδηθφηεηα εγθαζηδξχζεθε 

θαη επηζεκνπνηήζεθε σο ζεξαπεπηηθφ κέζν, ην 1950 (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B.; 

Wheeler, 2015: 220).  

Έθηνηε, ν ξφινο ηεο κνπζηθήο ζηε ζεξαπεία ππέζηε θάπνηεο δξακαηηθέο αιιαγέο 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη νπνίεο παξαθηλήζεθαλ απφ λέεο ηδέεο πνπ 

εξεπλνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κνπζηθήο ζηνλ εγθέθαιν. Ζ έιεπζε θαηλνηφκσλ εξεπλεηηθψλ 

ηερληθψλ, ζηε γλσζηηθή λεπξνινγία, καο επηηξέπνπλ λα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηηο 

πςειφηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Έξεπλεο γηα ηνλ 

αλζξψπηλν εγθέθαιν πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κνπζηθή, δείρλνπλ πσο ε κνπζηθή έρεη κηα 

δηαθξηηή επηξξνή ζηνλ εγθέθαιν θαη δηεγείξεη ζχλζεηα γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

αηζζεηνθηλεηηθέο δηεξγαζίεο (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B.; Wheeler, 2015: 220). 

Δπηπιένλ, βηνηαηξηθνί εξεπλεηέο, αλαθάιπςαλ πσο ηα νθέιε ηεο κνπζηθήο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα πξναλαθεξζέληα, αιιά πσο ε κνπζηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη λα έρεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζην λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ρξεζηηθά έλαο 

ηξαπκαηηζκέλνο ή πξνζβαιιφκελνο εγθέθαινο (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B.; 

Wheeler, 2015: 220). Παξάιιεια, ε Tamplin J. (2015) ηνλίδεη φηη ε Μνπζηθνζεξαπεία 

δηεγείξεη ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα θαη δηεπθνιχλεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ 

λεπξσληθψλ νδψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ελψ νη Altenmuller & 

Schlaug (2013) επηζεκαίλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο φηη «ε παξαγσγή κνπζηθήο είλαη έλαο 

ηζρπξφο δηεγεξηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο λεπξνπιαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν θαη 

ζπλεπψο δηαζέηεη κεγάιν δπλακηθφ γηα ρξήζε ζηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε». 

ηα ηέιε ηνπ 1990, νκάδεο εξεπλεηψλ θαη θιηληθψλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, θαζψο 

θαη λεπξνιφγνη καδί κε κειεηεηέο ηνπ εγθεθάινπ, άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα 

ηαμηλνκνχλ δηάθνξα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο, φπνπ αξγφηεξα έγηλαλ 

γλσζηά θαη σο λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B.; 

Wheeler, 2015: 220).  

Σν έλαπζκα γηα λα μεθηλήζεη ε Νεπξνινγηθή Μνπζηθνζεξαπεία (ΝΜΣ) ήηαλ ε 

εξψηεζε ηνπ Thaut: «πνηνη είλαη νη κεραληζκνί κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή 
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ςπρνινγηθά θαη θπζηνινγηθά επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε νπζηαζηηθά 

ζεξαπεπηηθφ θαη πξνβιέςηκν ηξφπν;» Καλέλαο κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη θαηνξζψζεη λα 

δψζεη ζαθή θαη έγθπξε απάληεζε βαζηζκέλε ζε βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο. Γπζηπρψο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δελ δίλνπλ νδεγίεο ζηνλ ζεξαπεπηή γηα ην πψο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κνπζηθή ζε ζεξαπεία, νχηε ζεκεηψλνπλ ηα πξναπαηηνχκελα γηα κηα 

νξζή πξνζέγγηζε κνπζηθνζεξαπείαο.  

χκθσλα κε ηνλ O’Kelly (2016) θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο «κνπζηθήο εκπεηξίαο» ην 

ζπλαίζζεκα, ε κλήκε, ε γλψζε θαη ε θίλεζε εκπιέθνληαη θαη ζπλδένληαη άξξεθηα 

πξνθαιψληαο κηα αιιεινεπηθάιπςε. πλέπεηα ηεο αιιεινεπηθάιπςεο απηήο απνηεινχλ νη 

εθηεηακέλεο έξεπλεο λεπξνεπηζηεκφλσλ, κνπζηθνζεξαπεπηψλ θαη άιισλ ηαηξηθψλ 

εηδηθνηήησλ δεκηνπξγψληαο έλα «εμειηζζφκελν» πεδίν ηεο λεπξνεπηζηήκεο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηξεηο πηπρέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο λα: 

1. Δλεκεξσζνχλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν εγθέθαινο θαη γηα ην πψο ε 

δηαηάξαμε απηνχ επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

2. Καηαλνήζνπλ πψο ε κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη κνπζηθέο εκπεηξίεο ιεηηνπξγνχλ ζε 

λεπξηθφ επίπεδν 

3. Γηεμάγνπλ κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κειέηεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ ηεο 

λεπξνινγίαο έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζηε Μνπζηθνζεξαπεία. 
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2.  Μεθοδολογία 
χκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε (1988), ε επηζηεκνινγηθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή 

θαη νη κέζνδνη θαζψο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ην αληηθείκελν ηεο εξεπλάο ηνπ, αιιά 

παξάιιεια θαζνξίδνπλ ηφζν ην ραξαθηήξα φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί απνηέιεζκα κηαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηε λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε ελειίθσλ αζζελψλ. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη κηα ζπιινγή απφ επηιεγκέλεο δεκνζηεπκέλεο 

πεγέο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν έξεπλαο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζρνιηαζκφ, θξηηηθή 

αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη παξάζεζε -ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο- ησλ βαζηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ έξεπλαο. Απνηειεί κηα νξγαλσκέλε θαηαγξαθή (α) ηεο εξεπλεηηθήο 

πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη, (β) ησλ θξίζηκσλ ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή, 

θαη (γ) κεζφδσλ αληηκεησπίζεσο ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο απηέο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε βηβιία θαη άξζξα 

πεξηνδηθψλ, αιιά αληηθείκελν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη 

πνηθίιν άιιν πιηθφ πιεξνθφξεζεο 

Ζ έξεπλα γηα ηελ δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ηνκείο (1) πιινγή εξεπλψλ, (2) Δμαγσγή δεδνκέλσλ, 

(3) χλζεζε δεδνκέλσλ. 

Ζ ζπιινγή εξεπλψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο πνηθίισλ βάζεσλ 

ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη αλαδεηήζεηο ζε βηβιία. Οη βάζεηο 

ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ PubMed, Medline, Music 

Index, PsycArticles, PsycINFO, RILM Abstracts of Music Literature, JSTOR, 

ScienceDirect (Elsevier), and Google Scholar ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Οθησβξίνπ 

2016 έσο θαη Ηαλνπαξίνπ 2018, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα κειεηεζνχλ φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξεο θιηληθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε ελειίθσλ αζζελψλ. 

Ηδηαίηεξα σθέιηκε απνδείρηεθε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζειίδεο παγθφζκησλ θνξέσλ 

ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθνζεξαπεία, δφζεθε ε επθαηξία ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο, εχθνια θαη 

ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, γηα ηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, γηα λέεο θπθινθνξίεο 

βηβιίσλ, γηα βίληεν, γηα ζπλεληεχμεηο αιιά θαη γηα άξζξα επηζηεκφλσλ ηα νπνία άπηνληαλ 

ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. 



  
  

18 
 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, έγηλε επηινγή θάπνησλ νξνινγηψλ νη 

νπνίεο απνηέιεζαλ ηηο «ιέμεηο θιεηδηά» γηα ηελ έξεπλα ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ φπσο: 

‘κνπζηθνζεξαπεία’, ‘λεπξνινγία’, ‘λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία’, 

‘κνπζηθνςπρνζεξαπεία’, ‘λεπξνεπηζηήκε’, ‘λεπξηθφ ζχζηεκα’, ‘λσηηαίνο κπειφο’, 

‘εγθέθαινο’, ‘λεπξνπιαζηηθφηεηα’, ‘άλνηα’, ‘λφζνο ηχπνπ Alzheimer’, ‘λφζνο ηνπ 

‘Parkinson’, ‘θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο’, ‘θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο’, ‘ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο’, ‘κνπζηθή θη εγθέθαινο’, ‘κνπζηθή ζηελ ηαηξηθή’. ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα 

δηεμήρζε απφ αλεμάξηεηνπο αλαζεσξεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο 

αλαδήηεζεο: (‘Μνπζηθνζεξαπεία’ ή ‘MT’) θαη (φλνκα ηεο παζνινγίαο) θαη (‘λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε’) ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ολνκαζίεο 

παζνινγηψλ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνη ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρεηξηζηή ‘OR’ θαη 

πεξηιακβάλνπλ: ‘Δγθεθαιηθφ επεηζφδην’, ‘Πάξθηλζνλ’, ‘Άλνηα’, ‘Δπηιεςία’, ‘ALS’, ‘MS’, 

‘Δγθεθαιηθή παξάιπζε’ "θαη ‘Δγθεθαιηθφ ηξαπκαηηζκφ’.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη εληνπίζηεθε πιεζψξα μελφγισζζσλ δεκνζηεπκάησλ ηα 

πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ εθζείαδαλ ηελ σθειηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο θιαζηθήο ηαηξηθήο. Παξφια απηά, φκσο, ν 

αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αζθαιή θαη αθιφλεηα 

ζπκπεξάζκαηα θξίζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα αξθεηά πεξηνξηζκέλνο. ηελ έξεπλα 

ζπκπεξηιήθζεζαλ κειέηεο κε ηπραία ειεγρφκελε δνθηκή (RCT) ή θιηληθέο ειεγρφκελεο 

δνθηκέο (CCT) ζηελ αγγιηθή γιψζζα πνπ δεκνζηεχηεθαλ κεηαμχ ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1994 

θαη ηεο 20εο Ηαλνπαξίνπ 2018. Τπφςε ειήθζεζαλ κφλν δνθηκέο, ησλ νπνίσλ νη 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο δειψζεθαλ κε ζαθήλεηα θαη αθνξνχζαλ κφλν ή θπξίσο ζε 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Αλαδεηψληαο κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δεκνζηεχζεηο κνπζηθνζεξαπείαο 

φζνλ αθνξά ηε λεπξνεπηζηήκε θαη ηε λεπξν-απεηθφληζε, παξαηεξείηαη κηα αμηφινγε 

αχμεζε ελδηαθέξνληνο απφ ην 2012. Σξία εξεπλεηηθά ζέκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο πνπ 

θηινμελνχληαη απφ ηα αθαδεκατθά ηεχρε ησλ Frontiers in Neuroscience and Frontiers in 

Psychology ππνγξακκίδνπλ πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγθιηζεο ηεο έξεπλαο. Σα 

ζέκαηα, πνπ δηεξεπλήζεθαλ απφ θνηλνχ απφ κνπζηθνζεξαπεπηέο, λεπξνεπηζηήκνλεο θαη 

ςπρνιφγνπο, αλαιχνληαη εθηελψο κέζα απφ 55 άξζξα (O'Kelly, Fachner, & Terveniemi, 

2016, Magee, Tillman, Perrin & Shnackers, 2016, Särkämö, Altenmüller, Rodriguez-

Fornells & Peretz 2015). 

πλνιηθά 464 εγγξαθέο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ νπνίσλ 301 απφ ην 

PubMed. Δίθνζη πέληε άξζξα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο έρνπλ βξεζεί θαη 
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ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ ηξέρνπζα αλαζθφπεζε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηιεγκέλεο 

κειέηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνηα (44%) θαη ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην (36%), ελψ άιιεο 

αθνξνχλ ηε λφζν θιήξπλζε θαηά Πιάθαο (Multiple Sclerosis, MS), Ακπνηξνθηθή 

πιαγία ζθιήξπλζε (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS / motor neuron disease MS, 

αζζέλεηα θηλεηηθνχ λεπξψλα (Motor Neuron Disease,MND, λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ 

(Parkinson's Disease, PD), Υξφληα ηεηξαπιεγία θαη επίθηεηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία 

(Acquired Brain Dysfunctions ABD) (20%). Απφ ηηο είθνζη πέληε κειέηεο απηέο δεθαηξείο 

(56%) ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ζρεζηαθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ελεξγέο φζν θαη 

δεθηηθέο ηερληθέο, έμη κειέηεο (24%) πηνζέηεζαλ κηα πξνζέγγηζε απνθαηάζηαζεο θαη 

πέληε (20%) αθνξνχζαλ παξεκβάζεηο αθνπζηηθήο κνπζηθήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεμήρζεζαλ απφ εθπαηδεπκέλνπο κνπζηθνζεξαπεπηέο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πεηξακαηηθψλ παξεκβάζεσλ. ζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγηθή πνηφηεηα ησλ 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ κειεηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Jadad (Jadad Score) 

(παξάξηεκα) κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε κειέηεο θαιήο πνηφηεηαο νη 

νπνίεο ζα ηεξνχλ ηα εξεπλεηηθά πξσηφθνιια. Ζ αλάιπζή απηψλ έδεημε φηη κφλν ελλέα 

απφ ηα είθνζη πέληε (36%) ησλ πεξηιακβαλφκελσλ κειεηψλ έιαβαλ βαζκνινγία Jadad 3 

θαη έηζη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαιήο πνηφηεηαο. Πέληε κειέηεο (20%) είραλ βαζκνινγία 

Jadad 2, ηξεηο κειέηεο (12%) βαζκνινγία 1 θαη νθηψ κειέηεο (32%) αμηνινγήζεθαλ κε 

βαζκνινγία 0. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζνδνινγηθήο εθηίκεζεο ππνδεηθλχνπλ γεληθή θαθή 

ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δεκνζηεπκάησλ θη εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθνζεξαπεία θαη ηελ λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε αζζελψλ, 

αλαθέξνληαη ζηε λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία (ΝΜΣ) πεξηγξάθνληαο θη αλαιχνληαο ηηο 

ζρεηηθέο ηερληθέο ηνπ Γεξκαλνχ Michael Thaut o νπνίνο εγείηαη παγθνζκίσο ηεο 

Νεπξνινγηθήο Μνπζηθνζεξαπείαο (ΝΜΣ). Σαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε 

παξνχζα έξεπλα έλαλ «δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα», ζπγθεληξψζεθαλ, άξζξα, 

δεκνζηεχζεηο, βηβιία, ζπλεληεχμεηο απφ ηηο εμήο ρψξεο ηνπ πιαλήηε: Διιάδα, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, νπεδία, Απζηξαιία, Ηξάλ, Σαηβάλ, Κίλα, Γαιιία, Ηαπσλία, Φηλιαλδία, 

Γεξκαλία, Ακεξηθή, θαη Ηζξαήι. Απηφ απνδεηθλχεη ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ επηζηεκφλσλ 

θαη εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζηε λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε αζζελψλ παξφιν ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ. 

Σαπηφρξνλα, θαηά ηελ δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ εξεπλψλ πξνο εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ θξίζεθε ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα απηνχζηα απνζπάζκαηα 

απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιίν ηεο Φαιηνπνχινπ «Ο Σξίηνο Γξφκνο», απφ ην ζχγγξακκα ηεο 
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Wheeler «Music Therapy Handbook», απφ άξζξα ηνπ O’Kelly «Music Therapy and 

Neuroscience», θαη άιισλ ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ αλαζθφπεζε. 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ πξάμε απηή είλαη ν ζεβαζκφο θαη ην δένο πνπ ληψζεη ε ζπγγξαθέαο 

πξνο ην έξγν ησλ εξεπλεηψλ απηψλ θαη γηα ηελ παξαθαηαζήθε ηελ νπνία νη ίδηνη αθήλνπλ 

ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Αθνχ ζπιιέρηεθε, ηαμηλνκήζεθε θαη αλαιχζεθε πξντφλ ηεο 

έξεπλαο, ζπδεηήζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθαλ νη 

πξνηάζεηο γηα πηζαλέο κειινληηθέο έξεπλεο. 
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2.  ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Η θεπαπεςηική Ιδιόηηηα ηηρ Μοςζικήρ 

 

2.1.  Ιζηοπική αναδπομή ηηρ Θεπαπεςηικήρ Ιδιόηηηαρ ηηρ Μοςζικήρ 

  

Ζ έλλνηα ηεο κνπζηθήο ζεξαπείαο είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε κνπζηθή. Απφ ηελ 

πξσηφγνλε αθφκε επνρή ε κνπζηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρνξφ ή ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ζεξαπεία ησλ πιεγψλ. Ζ Σακπάθε (1994) ηνλίδεη φηη ν 

πξσηφγνλνο άλζξσπνο πίζηεςε ζηελ χπαξμε ηφζν ησλ θαθψλ, φζν θαη ησλ θαιψλ 

πλεπκάησλ ελψ εσξνχζε φηη ηα θαθά πξνθαινχλ ηηο ζπκθνξέο ηνπ, αλάκεζά ηνπο θαη ε 

αζζέλεηα, ελψ ηα θαιά, ηελ επέκβαζε ησλ νπνίσλ επηθαιείηαη ν κάγνο-ζεξαπεπηήο ηεο 

θπιήο, ηνλ απαιιάζζνπλ απφ ηα παζήκαηά ηνπ. ηε δηαδηθαζία απηή ε κνπζηθή έπαηδε 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ζεξαπεπηή κε ηα πλεχκαηα. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζεηηθή έθβαζε ήηαλ αθελφο ε ακνηβαία πίζηε ηνπ κάγνπ ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη αθεηέξνπ ηνπ αζζελνχο ζηε καγηθή δχλακε ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηεο 

ηειεηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 «Σν πέξαζκα απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηνηέκ ζηνλ θφζκν ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

δνμαζηψλ, ήηαλ εμέιημε πνπ πήξε ζηελ αλζξσπφηεηα ρηιηάδεο ρξφληα. Αθφκε θαη ζήκεξα 

γίλεηαη ιφγνο γηα άηνκα πνπ θαηέρνληαη απφ ην πλεχκα ηνπ θαθνχ (δαηκνληζκέλνη)» 

(Σακπάθε, 1994: 41: 376). Δλψ, φκσο, νη αληηιήςεηο γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο έρνπλ αιιάμεη ζηε δηαδξνκή ησλ αηψλσλ, ε αληίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ 

ζην ερεηηθφ-κνπζηθφ θαηλφκελν θαίλεηαη πσο παξακέλεη ακεηάβιεηε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

π.ρ. ησλ επσδψλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ θαζψο θαη γηα ηελ 

απνηξνπή δχζθνισλ θαη θαηαζηξνθηθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ήηαλ πιαηηά δηαδεδνκέλε 

ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο (Σακπάθε, Σακπάθεο, 2005). 

 ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, ε κνπζηθή ζεσξείηαη κηα κνξθή ζετθήο απνθάιπςεο 

(Boxberger, 1962) ηθαλή λα επηθέξεη αξκνλία ή πγεία. Ο κεξνο πεξηγξάθεη πσο ν 

Οδπζζέαο «..ζπγθξάηεζε ην καχξν αίκα κε επσδέο..» (Οδύζζεηα Σ 456). Οη Έιιελεο 

θηιφζνθνη πίζηεπαλ πσο ε κνπζηθνζεξαπεία είρε ηελ έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο ζηε 

δηαηαξαγκέλε αξκνλία ζψκαηνο θαη ςπρήο, αληίιεςε πνπ δελ απέρεη απφ ηηο ζχγρξνλεο 

αξρέο ηεο ηαηξηθήο (λνπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηή).  

Οη Ππζαγφξεηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κνπζηθή άιινηε γηα λα απνθαζηζηνχλ ηα 

πάζε, ηηο απειπηζίεο θαη ηνπο δπλαηνχο πφλνπο, θαη άιινηε γηα ηελ νξγή, ηνπο ζπκνχο θαη 

γηα θάζε παξέθθιηζε ηεο ςπρήο πνπ λνζεί. χκθσλα κε ηνλ Γξίηζα (2003), πξψηνη απηνί 

εμέηαζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπο αξηζκνχο. Οη Οξθηθνί 
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ηζρπξίδνληαλ φηη νη επσδέο ηνπο είραλ ηέηνηα δχλακε πνπ κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

θάζαξζε θαη γηα ακαξηίεο πξνγφλσλ. Ο Γεκφθξηηνο πίζηεπε πσο ηα ερεηηθά θχκαηα ηνπ 

απινχ επηδξνχλ ζεηηθά ζην πάζρνλ ζεκείν, ιφγσ ηεο δφλεζεο ζηνπο πάζρνληεο κπο. 

Ο Πιάησλ ζηνπο Δηαιόγνπο αλαθέξεη: «..θνληά ζην θάξκαθν είλαη θαη κεξηθέο 

επσδέο, ηηο νπνίεο αλ απαγγείιεη θαλείο θαη ζπγρξφλσο παίξλεη ην θάξκαθν, απηφ ηνλ 

ζεξαπεχεη ηειείσο..» (Πιάησλ, Χαξκίδεο: 155e). Μπνξεί ν Ηππνθξάηεο λα είλαη ν παηέξαο 

ηεο Ηαηξηθήο, ν Πιάησλ φκσο θαη ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχληαη νη πξφδξνκνη ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, κε ηελ έλλνηα φηη πξέζβεπαλ ηελ ειεγρφκελε θαη φρη αιφγηζηε ρξήζε 

ηεο κνπζηθήο (Πιάησλ Τίκαηνο c,d,e, Αξηζηνηέινπο, Πνιηηηθά ζ7, 1342α: 1-12). 

Αξγφηεξα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επσδψλ πηνζεηήζεθε ράξε ζηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Οη απεηιέο θαη νη αθνξηζκνί ησλ Παηέξσλ ηεο 

Δθθιεζίαο δελ έθεξαλ απνηειέζκαηα. Σνπο ηεξείο-ζεξαπεπηέο δηαδέρηεθαλ νη εμνξθηζηέο, 

νη επσδέο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ μφξθηα, θνβέξεο θαη γεηεηέο. ηελ Αλαγέλλεζε, ε 

αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ νπκαληζηψλ μαλαέβαιε ζηαδηαθά ηα ζεκέιηα ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. Θεσξεηηθνί φπσο ν Καεληάλν, ν Παξάθειζνο, ν Φηληζίλν, ν Κέπιεξ 

θ.α., ππνγξακκίδνπλ ηε ζεξαπεπηηθή αμία ηεο κνπζηθήο. «Ζ κνπζηθή απνηειεί πιένλ θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ θηλεηνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ» (Langer, 1941). Απφ ηελ άιιε, ν Κίξρεξ, 

ν Λάηκπληηο, ν νκέ, ν Πάξγθεηεξ, ν Μαδφλ θ.α. πηνζεηνχλ ηε κνπζηθή σο θάξκαθν. 

Σνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα νη ηαηξνί αξρίδνπλ λα ηαμηλνκνχλ ηνπο δηαλνεηηθά 

πάζρνληεο κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ (Stone A.A., Stone S.S., 1966). 

Μφιηο ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα γίλνληαη νη πξψηεο αληηθεηκεληθέο πξνζπάζεηεο εθηίκεζεο 

ηεο κνπζηθήο θαη ησλ επηδξάζεψλ ηεο ζην αλζξψπηλν ζψκα. 

χγρξνλνο πξφδξνκνο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζεσξείηαη ν Εαθ Δκίι Νηαιθξφδ 

(Βηέλλε 1865 – Γελεχε 1950), ζεκαληηθφο παηδαγσγφο αιιά θαη παηέξαο ηεο ξπζκηθήο 

αγσγήο. Ο Νηαιθξφδ ππνζηήξηδε φηη «ε κνπζηθή πξέπεη λα παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

γεληθφηεξε εθπαίδεπζε θαη φρη κφλν ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε γηαηί αληαπνθξίλεηαη ζε 

πνιιέο επηζπκίεο ηνπ αλζξψπνπ». 

Χζηφζν, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη επηζηήκνλεο δελ είραλ παξαηεξήζεη 

νχηε κειεηήζεη ζπζηεκαηηθά ηηο επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο ζε παξακέηξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (Κψζηηνο, 2004). Μφιηο ην 1950 δεκηνπξγήζεθε ε Ακεξηθαληθή 

Δηαηξεία Μνπζηθνζεξαπείαο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ θιηληθή εθαξκνγή θαη έξεπλα 

ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Λίγν αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθαλ αλάινγεο νξγαλψζεηο ζηελ 

Απζηξία, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηε Γπηηθή, ηφηε, Γεξκαλία. Γχξσ ζηα 1965 

ηδξχζεθαλ θέληξα κνπζηθνζεξαπείαο ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζηελ Αξγεληηλή, ζηε Βξαδηιία 
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θαη πνιχ γξήγνξα, ζε φιεο ηηο Λαηηλν – Ακεξηθαληθέο ρψξεο. Αθνινχζεζαλ ε Γαιιία, ε 

Γαλία, ε Οιιαλδία, ε Πνισλία θαη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη πην πξφζθαηα ε Ηηαιία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Ηζπαλία, ε Διβεηία θαη ην Βέιγην, θξάηε ζηα νπνία ηδξχζεθαλ 

αληίζηνηρα θέληξα Μνπζηθνζεξαπείαο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην ρψξν ηεο αθνπζηηθήο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο, έδσζαλ λέα ψζεζε ζηηο κεζφδνπο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Οη έξεπλεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο κνπζηθήο ζηελ ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ γίλνληαη ζε 

θέληξα θαηάιιεια εμνπιηζκέλα κε κνπζηθά φξγαλα, νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα θαη ηε 

ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηεο επηζηήκεο (Tabaki K, Tabakis Th, 

2004). 

Πξφζθαηε έξεπλα ησλ Sasan Bahrami, Mark A Thomas, Mana Bahrami θαη Ali 

Naghizadeh (2017) απφ ην Ηξάλ επηζεκαίλεη πσο ελζσκαηψλνληαο ηελ κνπζηθή ζηα 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, φρη κφλν επηηαρχλεηαη ε αλάξξσζε αιιά παξαηεξείηαη 

ζηαδηαθή βειηίσζε θαη ζηαζεξφ φθεινο αθφκε θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. 

Αλαπεξίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο έπεηηα απφ 

ηξαπκαηηζκνχο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, είηε θάπνηνπ απηνθηλεηηζηηθνχ 

δπζηπρήκαηνο ή αθφκε θαη αζιεηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ είλαη δπλαηφλ λα επηδξάζνπλ 

αξλεηηθά ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηηο δσέο ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εληνπηζκφο θαη ε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο φρη κφλν ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξαδνζηαθή ζεξαπεία 

απνθαηάζηαζεο αιιά ζα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο.  

Θεσξψληαο ηε κνπζηθνζεξαπεία ζαλ κηα δεκηνπξγηθή, εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη 

φρη ζαλ κηα ζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηαλνψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απηή 

ρξεζηκνπνηεί, βαζηδφκελε ζηηο πξνζεγγίζεηο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ φπσο, 

παηδαγσγηθή, ςπρνινγία, λεπξνινγία, βηνινγία, ηαηξηθή, θνηλσληνινγία, νη εθαξκνγέο ηεο 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ ζπλερψο απμάλνληαη θαη 

δηεπξχλνληαη. 
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3.  ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Πεπιγπαθή και ανάλςζη θέμαηορ 

 

3.1.  Νευρολογία  

 

χκθσλα κε ηνλ Μίρα (2015) (dmichas.gr), ε λεπξνινγία είλαη ε εηδηθφηεηα ηεο 

ηαηξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη ζε θεληξηθφ (εγθέθαινο θαη λσηηαίνο 

κπειφο), πεξηθεξηθφ (πεξηθεξηθά λεχξα, φπσο ην κέζν ζηα άλσ άθξα θαη ην ηζρηαθφ ζηα 

θάησ άθξα) θαη απηφλνκν (ην ηκήκα απηφ πνπ δελ ειέγρεηαη εθνχζηα φπσο ε ιεηηνπξγία 

ηεο θαξδηάο, ν ηδξψηαο θ.α.), θαζψο θαη κε ηηο παζήζεηο ησλ κπψλ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο παζήζεηο ηεο εζσηεξηθήο παζνινγίαο ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδεηαη ζπρλά κε πξψηκα ε φςηκα ζπκπηψκαηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε λεπξνινγηθή 

εμέηαζε πξέπεη λα είλαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο θάζε γηαηξνχ αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο. Ζ 

κεγάιε έθηαζε θαη πνιππινθφηεηα ηεο Νεπξνινγίαο απαηηεί κία ζπζηεκαηηθή κειέηε κε 

ζπλερή ελεκέξσζε πάλσ ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ πξνζηίζεληαη θαζεκεξηλά. 

Σν λεπξηθφ ζχζηεκα θάλεη πάληνηε ηελ παξνπζία ηνπ αηζζεηή, είηε σο επεξεάδνλ, 

είηε σο επεξεαδφκελν, ζε νπνηαδήπνηε θχζεσο εθηξνπή ηεο θπζηνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ζ επίδξαζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ελδνθξηληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ελδνθξηληθέο παζήζεηο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δξάζεσο ηνπ ζε άιιν ζχζηεκα. Αληίζεηα ε απνδηνξγάλσζε 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηαδξνκή δηαθφξσλ άιισλ 

παζήζεσλ (ινηκψμεηο, ηνμηθέο, κεηαβνιηθέο, αηκαηνινγηθέο, λενπιαζκαηηθέο θ.α.) ή νη 

λεπξνινγηθέο επηπινθέο πνηθίισλ λνζεκάησλ, απνηεινχλ παξαδείγκαηα επηδξάζεσλ 

άιισλ ζπζηεκάησλ ζην Νεπξηθφ ζχζηεκα. 

 

3.2.  Νεςποεπιζηήμη 

  

 Ζ λεπξνεπηζηήκε απνηειεί ην πιαίζην κειέηεο θη έξεπλαο κέζα ζην νπνίν 

αλαδεηείηαη ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα, ην είδνο ηεο δνκήο ηνπ θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Christian Nordqvist 2017). Οη λεπξνεπηζηήκνλεο επηθεληξψλνληαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαζψο θαη ζηνλ αληίθηππφ ηνπ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο 

γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ. Γηεξεπλνχλ, επίζεο, ηη ζπκβαίλεη κε ην λεπξηθφ 

ζχζηεκα, φηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ λεπξνινγηθέο, ςπρηαηξηθέο θαη λεπξναλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο. Ζ λεπξνεπηζηήκε έρεη παξαδνζηαθά ηαμηλνκεζεί σο ππνδηαίξεζε ηεο 

http://www.dmichas.gr/
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βηνινγίαο. Δίλαη κηα δηεπηζηεκνληθή επηζηήκε πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε άιινπο θιάδνπο, 

φπσο ηα καζεκαηηθά, ηε γισζζνινγία, ηε κεραληθή, ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ηε 

ρεκεία, ηε θηινζνθία, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ ηαηξηθή. 

 

3.3.  Κενηπικό Νεςπικό ύζηημα 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θη εκπέδσζε ζρεηηθά κε ηελ λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε, παξαηίζεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δχν βαζηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο: ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. 

 

3.3.1.  Δγκέθαλορ  

 

Ο εγθέθαινο ζηελ πξάμε απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηελ εηπκνινγία ηεο 

ιέμεο [εγθέθαινο < έλ + θεθαιή] βξίζθεηαη εληφο ηνπ θξαλίνπ θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηξεηο 

πξνζηαηεπηηθνχο πκέλεο, ηηο κήληγγεο. Ο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ δχν εκηζθαίξηα ηα 

νπνία ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηελ επηκήθε ζρηζκή. Απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ 

εγθεθάινπ εθθχνληαη νη εγθεθαιηθέο ζπδπγίεο ή λεχξα θαη μεθηλά ν λσηηαίνο κπειφο. Ζ 

βάζε ηνπ θξαλίνπ έξρεηαη ζε ζρέζε κε ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη δηαζέηεη 

αληίζηνηρα ηκήκαηα γηα ηελ δίνδν ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Απφ 

ηα ηκήκαηα απηά πεξλνχλ επίζεο ηα δηάθνξα αγγεία γηα ηελ αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ. Ζ 

άλσ θαη νη πιάγηεο επηθάλεηεο ηνπ εγθεθάινπ απνηεινχλ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ θαη 

έξρνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ ζφιν ηνπ θξαλίνπ. 

Σα ηκήκαηα ζηα νπνία ρσξίδεηαη ν εγθέθαινο θαη νη ιεηηνπξγίεο θαζελφο απφ απηά είλαη 

ηα εμήο:  

(i)Μεησπηαίνο (Frontal lobe) Ρπζκίδεη ηε ζθέςε, ην ζρεδηαζκφ, ηε ζηξαηεγηθή, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη ην ζπλαίζζεκα θαζψο θαη 

ηελ εθνχζηα θίλεζε (voluntary movement).  

(ii) Βξεγκαηηθφο (Parietal lobe) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ, ην άγγηγκα, 

ηε γεχζε, ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε, ηελ ηδηνδεθηηθή αίζζεζε (proprioception). 

ρεηίδεηαη αθφκα κε ηα καζεκαηηθά ή θαη ηε ινγηθή 
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(iii)Κξνηαθηθφο (Temporal lobe) ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αθνπζηηθή αίζζεζε ελψ παίδεη 

ξφιν αθφκα ζηε κλήκε θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

(iv)Iληαθφο (Occipital lobe): Δπεμεξγάδεηαη ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Πίλαθαο  

 

https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/btemporal_lobes πξνζπειάζηεθε ζηηο 28-11-2017 

 

3.3.2.  Νυηιαίορ μςελόρ 

 

Ο λσηηαίνο κπειφο απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ηνπ εγθεθάινπ πξνο ην ππφινηπν ζψκα. 

Απφ ηνλ λσηηαίν κπειφ βγαίλνπλ νη λσηηαίεο ξίδεο, ζε δεχγε δεμηά θαη αξηζηεξά. Νσηηαίνο 

κπειφο θαη λσηηαίεο ξίδεο αλήθνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη βξίζθνληαη 

θαιπκκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηηο κήληγγεο, κέζα ζηνλ ζπνλδπιηθφ ζσιήλα. Σφζν ν 

εγθέθαινο φζν θαη ν λσηηαίνο κπειφο, κεηά απφ έλαλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ, 

ζπκπεξηθέξνληαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Μπνξνχλ λα ππνζηνχλ δηάζεηζε, νίδεκα, 

επαλνξζψζηκεο βιάβεο, κφληκεο βιάβεο.  

 
 

 

 

https://www.health.qld.gov.au/abios/asp/btemporal_lobes
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3.4.  Νεςπολογική αποκαηάζηαζη 

 

Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ αλζξψπσλ απνηειεί ηε βάζε ηεο θαηαλφεζεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηεο κλήκεο αιιά θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο. Ζ θπζηνινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία 

κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ δηάθνξεο παζήζεηο, φπσο ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ε 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαη ε λφζνο ηνπ Parkinson. Παξφκνηα, ηξαπκαηηζκνί ηνπ 

λεπξηθνχ ηζηνχ - φπσο ζπκβαίλεη ζε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, θαθψζεηο ηνπ 

βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο ή ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ - κπνξεί λα δηαηαξάμνπλ ηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη θηλεηηθά, γλσζηηθά, αληηιεπηηθά ή αθφκα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Ζ απψιεηα κλήκεο ζπληζηά έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κε 

θηλεηηθνχ ζπκπηψκαηνο. ηα θηλεηηθά ζπκπηψκαηα εληάζζνληαη θαηαζηάζεηο φπσο ε 

απψιεηα κπτθήο ηζρχνο, νη δηαηαξαρέο κπτθνχ ηφλνπ - θπξίσο κε ηε κνξθή ππεξηνλίαο ή 

ππνηνλίαο -, ε κπτθή δπζθακςία, ε θφπσζε θαη ηα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ. 

Απφηνθν ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπκπησκάησλ απνηειεί ε δπζρέξεηα ζηελ 

εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ θηλήζεσλ, φπσο ε βάδηζε, ε νξζνζηάηηζε απφ κία θαξέθια, ε 

έλδπζε, ηα αλέβαζκα ζθαινπαηηψλ, ε γξαθή θαη ε νδήγεζε. 

Ζ λεπξνιφγνο Barbara Wilson πεξηγξάθεη ηε Νεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε 

αλαθέξνληαο φηη «ζε αληίζεζε κε ηε ζεξαπεία, ε νπνία ρνξεγείηαη ζε έλαλ αζζελή, ε 

απνθαηάζηαζε είλαη κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν αζζελήο, ν πειάηεο ή ην άηνκν 

κε αλαπεξία αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν». Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζπλεξγάδεηαη κε ην 

άηνκν κε αλαπεξία έηζη ψζηε απηφ λα επηηχρεη ην βέιηηζην εθηθηφ επίπεδν ζσκαηηθήο, 

θνηλσληθήο, ςπρνινγηθήο θη επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

απνθαηάζηαζεο είλαη λα κπνξέζεη ην άηνκν κε αλαπεξία λα ιεηηνπξγήζεη φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα ζην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Wilson 1999: 13). 

 Βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε απνθαηάζηαζε σο κηα 

πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ, ησλ 

επηζπκηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο θαη ζηνρεχνπλ ζην λα απνθηήζεη ν ίδηνο 

ην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν απηνλνκίαο ελψ ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα απνιακβάλεη 

μαλά ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα δσήο 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή θαηά ηε λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε αζζελψλ, ν Aldridge (2001b) επηζεκαίλεη φηη θαινχληαη νη 

κνπζηθνζεξαπεπηέο σο θιάδνο λα ζηαζνχλε δίπια ζε αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ θαη λα 

ηνπο βνεζήζνπλε λα δερηνχλ ηελ απνθαηάζηαζε κε ηνλ θαηαιιειφηεξν γη απηνχο ηξφπν. 
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3.5.  Δπιδημιολογία 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά ηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

είηε απνθηεζείζεο (θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο) είηε εθθπιηζηηθέο λεπξνινγηθέο 

δηαηαξαρέο (Parkinson’s, Huntington’s, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο). Οη εγθεθαιηθέο βιάβεο 

δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ κηα πιεζψξα βιαβψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θίλεζε, ηελ 

νκηιία, ηνλ ιφγν αιιά θαη ηε γλψζε ηνπ αζζελνχο. Σηο ηξεηο θχξηεο αηηίεο επίθηεησλ 

εγθεθαιηθψλ βιαβψλ απνηεινχλ νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα, θαη ε εγθεθαιηθή ππνμαηκία. 

 Οη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο πξνθαινχληαη είηε απφ ηξαπκαηηζκφ είηε απφ 

θάπνηνλ άιινλ εμσγελή παξάγνληα ελψ ηφζν ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα φζν θαη ε 

ππνμαηκία, ζπλδένληαη κε ελδνγελείο παξάγνληεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλα αγγεηαθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην (CVA) ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε παξνρή ηνπ αίκαηνο πξνο ηνλ 

εγθέθαιν δηαθφπηεηαη μαθληθά. Σα θχηηαξα, ζηελ πξνζβαιιφκελε απηή πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ δελ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη θαηαζηξέθνληαη κηαο θαη δελ ιακβάλνπλ 

ηελ πξναπαηηνχκελε πνζφηεηα νμπγφλνπ. Ζ Τπνμαηκία απνηειεί, επίζεο, ζπλέπεηα ηεο 

ζηέξεζεο νμπγφλνπ θαη πξνθαιείηαη είηε απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, πληγκφ, 

απαγρνληζκφ είηε φκσο θαη απφ ειεθηξνπιεμία. Παξφιν πνπ ε πιεζπζκηαθή νκάδα 

αζζελψλ κε εγθεθαιηθή βιάβε πξνθαιεί έληνλν ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο εξεπλεηέο 

κνπζηθνζεξαπεπηέο γηα κειέηε, δελ παχεη λα απνηειεί δχζθνιν ηνκέα δηεμαγσγήο 

αζθαιψλ απνηειεζκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ζπκπεξαζκάησλ, ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο. 

Δπηπιένλ, νη αζζελείο κε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο δελ απνηεινχλ έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πιεζπζκνχ κηαο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ θαιχπηεηαη 

απφ άληξεο ζε αλαινγία 3:1 έλαληη ησλ γπλαηθψλ (Myburgh et al. 2008) 

 Κηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο φπσο ε εκηπιεγία ή ε εκηπάξεζε απνηεινχλ ζπρλά 

ζπλεπαθφινπζα εγθεθαιηθψλ βιαβψλ, θαζψο ε κηα πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ έρεη 

πξνζβιεζεί πεξηζζφηεξν απ’ φηη ε άιιε. Χο εθ ηνχηνπ, ε βειηησκέλε θπζηθή ιεηηνπξγία 

είλαη βαζηθφο ζηφρνο γηα ηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. Ζ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο βάδηζεο θαη ησλ άλσ άθξσλ ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ αζζελψλ. Γλσζηαθέο βιάβεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηελ πξνζνρή, ηε 

κλήκε θαη ηε κάζεζε είλαη επίζεο θνηλέο ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε θξαληνεγθεθαιηθέο 

θαθψζεηο (ΣΒΗ) νη νπνίνη εκθαλίδνπλ εθηεηακέλε δεκηά ζην κεησπηαίν ινβφ. 

Δπηθνηλσληαθέο βιάβεο ίζσο αθνξνχλ ηελ ρξήζε θαη ηελ θαηαλφεζε είηε ηνπ γξαπηνχ είηε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ επίθηεηε θχζε ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο ζπρλά αιιάδεη ηηο 
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βηνηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αζζελνχο αθνχ εθηφο ησλ ζσκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ πηζαλφλ λα 

πξνθχςνπλ θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ ίδην. 

 Έλαο ηξαπκαηηζκφο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε πηζαλφηαηα λα ζεκαίλεη βιάβε ζην 

λσηηαίν κπειφ θαη θαη’ επέθηαζε δπζθνιία ζηε κεηαθνξά εληνιψλ απφ ηνλ εγθέθαιν 

πξνο ηνπο κχεο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο πξνζβνιήο ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ 

πξνζβάιινληαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεξηθή ή νιηθή παξάιπζε. Ζ νιηθή παξάιπζε 

θαιείηαη ηεηξαπιεγία (tetraplegia) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηα 

άλσ άθξα θαζψο επίζεο θαη ζηνλ θνξκφ, ηα πφδηα θαη ηα ππειηθά φξγαλα (Medreha 2017) 

 Ζ εθδήισζε ηεο λόζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ (Parkinson’s disease) ζπλεπάγεηαη ηελ 

πξννδεπηηθή απψιεηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ. Κχξηα ζπκπηψκαηα απηήο 

απνηεινχλ ε βξαδπθηλεζία, ε αθακςία, ν ηξφκνο ησλ άθξσλ θαη ε αζηάζεηα ηεο βάδηζεο. 

Άιια κε θηλεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη αζζελείο ηεο λφζνπ αθνξνχλ γλσζηαθέο 

δπζθνιίεο, γαζηξεληεξηθέο θαη νπξνινγηθέο αλσκαιίεο, ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, 

θαηάζιηςε, πφλνπο θαη δπζθνιίεο θαηάπνζεο. 

 Ζ λόζνο Χάληηλγθηνλ (Huntington’s disease) είλαη κηα γελεηηθή αλσκαιία ε νπνία 

επεξεάδεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ κπψλ θαη πξνθαιεί βαζκηαία γλσζηαθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηνπο αζζελείο ελψ, είλαη πηζαλφλ λα επεξεαζηεί ε κλήκε, ε 

νκηιία αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπο. 

Ζ Σθιήξπλζε Καηά Πιάθαο(ΣΚΠ) ή Πνιιαπιή Σθιήξπλζε (Multiple Sclerosis) 

είλαη κηα θιεγκνλψδε λφζνο θαηά ηελ νπνία ε κπειίλε ησλ λεπξναμφλσλ θζείξεηαη θαη 

ζηαδηαθά δεκηνπξγείηαη κηα «πιάθα». ηαλ ινηπφλ ε κπειίλε θαη νη λεπξάμνλεο 

επεξεαζηνχλ, ή θαη θαηαζηξαθνχλ, εκπνδίδεηαη ε ηθαλφηεηα αγσγήο εξεζηζκάησλ ζηνπο 

λεπξψλεο, ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ δπζιεηηνπξγεί θαη απηφ 

είλαη πνπ πξνθαιεί ηα δηάθνξα ζπκπηψκαηα ηεο ΚΠ. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ ζε έληαζε, απφ πνιχ ειαθξηά έσο θαη πνιχ βαξηά. Κάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα 

πνπ εκθαλίδνληαη είλαη  θφπσζε, πφλνο, θλεζκφο, δπζθαγία, ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, 

πξνβιήκαηα θίλεζεο, φξαζεο, νχξεζεο/αθφδεπζεο/εληέξνπ, νκηιίαο θαη θσλήο θαη 

έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ελαιιαγέο (Βνπκβνπξάθεο 2017). 

Ο φξνο άλνηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρξφληα θαη πξννδεπηηθά εμειηζζφκελε έθπησζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε κλήκε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ηελ νινθιεξσκέλε ζθέςε, ηελ αληηιεπηηθφηεηα θαη ηε λνεηηθή 

επεμεξγαζία ησλ έμσζελ εξεζηζκάησλ θαζψο θαη ηε «ινγηθή» αληαπφθξηζε ζε απηά, ηελ 

ηθαλφηεηα κάζεζεο, πξφζιεςεο γλψζεσλ θαη ηελ ηαρχηεηα ζθέςεσο» (Παπαζηαχξνπ, 
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2005: 7). Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM IV γηα ηελ άλνηα ηχπνπ Alzheimer 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ λνεηηθψλ ειιεηκκάησλ ηα νπνία εθδειψλνληαη 

κε πξνβιήκαηα ηεο κλήκεο θαη δηαηαξαρέο ζηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Απηή ε 

πξνζβνιή ησλ λνεηηθψλ δηαηαξαρψλ νδεγεί ζε γεληθφηεξε δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αηφκνπ θαη απνδφκεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (APA 1994). Ζ Διιεληθή Δηαηξεία 

Νφζνπ Alzheimer θαη ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ (2010: 27) ηνλίδεη φηη ε Νόζνο Alzheimer 

είλαη κηα ρξφληα λεπξνεθθπιηζηηθή αζζέλεηα ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα λφζν ηεο «ηξίηεο ειηθίαο», παξφιν πνπ ζπνξαδηθά ζπλαληψληαη 

πεξηζηαηηθά θαη ζε κηθξφηεξεο ησλ 65 εηψλ ειηθίεο 

Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο πιεζπζκνχο, εθηφο ησλ πνιιαπιψλ 

ζπκπησκάησλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο απηνλνκία, επηθξαηεί κεγάιε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ λφζσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο. 

Ζ αβεβαηφηεηα απηή πξνθαιεί δηάθνξεο ςπρνινγηθέο κεηαπηψζεηο ζηνπο αζζελείο, φπσο 

ηελ ζιίςε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ απψιεηα θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη θνηλσληθφηεηαο 

θαη ηνλ ζπκφ πνπ πεγάδεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο κειινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Καηά 

ηελ απνθαηάζηαζε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ αζζελψλ θαζψο απηνί πνιχ ζπρλά δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, άγρνπο, 

ιχπεο, δπζπηζηίαο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δπζρεξαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ απνθαηάζηαζε 

θαη ε εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο. 
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3.6.  Μοςζικοθεπαπεία 

  

Ζ κνπζηθή, ε πην επγεληθή απφ ηηο ηέρλεο, ζχκθσλα κε ηνλ Debussy (psynet.gr 

2014), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλζξψπηλε ςπρή λα εθθξαζηεί ηειείσο ειεχζεξα, δίρσο 

λα πεξηνξίδεηαη απφ ζχκβνια, φπσο ηα ρξψκαηα ή νη ιέμεηο. Ζ κνλαδηθή ηθαλφηεηα ηεο 

κνπζηθήο λα μππλά ζπλαηζζήκαηα, νη ηερληθέο πνιππινθφηεηεο πνπ εκθαλίδεη, αιιά θαη ε 

ξπζκηθή δσηηθφηεηα πνπ απνπλέεη, απνηεινχλ έλα κέξνο απφ ηηο απεξηφξηζηεο πιεπξέο πνπ 

έρεη, ηφζεο φζεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ γηα δεκηνπξγία (Ramaswami, A., & 

Silverman, M. J. 2018). 

χκθσλα κε ηελ American Music Therapy Association: «Μνπζηθνζεξαπεία είλαη ε 

θιηληθή θαη βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο ρξήζε κνπζηθψλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ εμαηνκηθεπκέλνη ζηφρνη κέζα ζε κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε, απφ επαγγεικαηία 

θαηαξηηζκέλν ν νπνίνο έρεη απνθνηηήζεη απφ αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

κνπζηθνζεξαπείαο» (AMTA 2005). 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία, θαηά ηνλ Bruscia ζπληζηά κηα δηαπξνζσπηθή δηεξγαζία θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν ζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή θαη φιεο ηηο πηπρέο απηήο 

–ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, λνεηηθέο, θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη πλεπκαηηθέο- νχησο 

ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε λα βειηηψζεη, λα απνθαηαζηήζεη ή λα δηαηεξήζεη ηελ πγεία 

ηνπ. «ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαηεπζχλνληαη απεπζείαο δηα 

κέζνπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νη αλάγθεο ησλ ίδησλ 

θαηεπζχλνληαη δηα κέζνπ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

ηξηαδηθή ζρέζε κεηαμχ πειάηε-ζεξαπεπηή-κνπζηθήο» (Bruscia 1991: 5).  

χκθσλα κε ηελ Φαιηνπνχινπ «Ζ ζεξαπεία δειαδή δεκηνπξγείηαη ηφζν απφ ηνλ 

πειάηε φζν θαη απφ ηνλ ζεξαπεπηή, ρσξίο ν ζεξαπεπηήο λα θάλεη ηελ παξακηθξή 

πξνζπάζεηα λα «θνπξληίζεη» ηνλ αζζελή ζχκθσλα κε θνηλσληθά απνδεθηέο λφξκεο». 

(Φαιηνπνχινπ 2003: 22). Αληίζεηα, ζεσξείηαη ππνρξέσζε ηνπ ζεξαπεπηή λα ελζαξξχλεη 

ηελ «εθξνή» ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηηο εθθξαζηηθέο θαη θηλεηηθέο δηφδνπο ηεο 

κνπζηθήο. πσο επηζεκαίλεη ζε εηζήγεζή ηεο ε Αλδξένπ (2012) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ε Μνπζηθνζεξαπεία απνηειεί βαζηθφ ηνκέα 

θιηληθήο θαη έξεπλαο (Memorial, London Hospital of Neurodisability, 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke θ.α.). 

Σα Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα εληάζζνπλ ηε Μνπζηθνζεξαπεία ζηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ Τγείαο, Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θεξαπείαο, ελψ νη θχξηεο ζπνπδέο ζηελ 

πξνεγνχκελε εηδηθφηεηα είλαη κεηαπηπρηαθνχ επίπεδνπ. Ζ εηδηθφηεηα ηνπ 
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Μνπζηθνζεξαπεπηή αλαγλσξίδεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ επάγγεικα πγείαο απφ ην Health 

Professions Council θαη εληάζζεηαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Πιεζψξα εξεπλψλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κνπζηθνζεξαπείαο 

(Φαιηνπνχινπ, Wheeler, Bruscia, Wigram, Odel-Miller, Dileo, Amir, Austin, Lowey, 

Hesser) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ πξαγκαηνπνηείηαη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο θιηληθήο παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ην 

ηξαγνχδη, ηε κνπζηθή αθξφαζε, ηνλ κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ θαη άιιεο «κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο». Γεδνκέλνπ φηη ε κνπζηθή ελεξγνπνηεί δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, γλσζηαθέο θαη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κνπζηθέο παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αιιά 

θαη ηε γλσζηαθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λεπξνθηλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ηνπ 

(Raglio A, Fazio P, Imbriani C, Granieri E. 2013). Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο κνπζηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο, ηηο ζρεζηαθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο 

πξνζεγγίζεηο απνθαηάζηαζεο θαη ηε κνπζηθή αθξφαζε. 

χκθσλα κε ηνπο Wigram T, Nygaard Pedersen I, Bonde LO (2002) νη ζρεζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη ζε ςπρνινγηθά κνληέια θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν ελεξγεηηθέο 

φζν θαη δεθηηθέο ηερληθέο. Απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

ειεχζεξν ή δνκεκέλν κνπζηθφ απηνζρεδηαζκφ (musical improvisation) κε απιά κνπζηθά 

φξγαλα, ηξαγνχδη, κνπζηθή ζχλζεζε (song writing) θ.α. επηηξέπνληαο ηνλ ζεξαπεπηή θαη 

ηνλ πειάηε λα αιιειεπηδξνχλ άκεζα δεκηνπξγψληαο κηα ηξηκεξή κνπζηθή ζρέζε 

(Φαιηνπνχινπ 2015). 

χκθσλα κε ηνλ Thaut (2014) ε κνπζηθνζεξαπεία, ε νπνία μεθίλεζε πεξίπνπ ζηα 

κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ ζεξαπεπηηθή αμία ηεο 

κνπζηθήο, ζεσξήζεθε φηη πξνέξρεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ ε ίδηα ε κνπζηθή παίδεη ζηε δσή ελφο αηφκνπ θαζψο θαη ζην 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην πνπ δεη (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B., Wheeler 2015) 

Απφ ην 1950 πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε Μνπζηθνζεξαπεία, ν ξφινο ηεο κνπζηθήο 

ζηε ζεξαπεία ππέζηε θάπνηεο δξακαηηθέο αιιαγέο ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, νη νπνίεο παξαθηλήζεθαλ απφ λέεο ηδέεο πνπ εξεπλνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κνπζηθήο ζηνλ εγθέθαιν. Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ, ζηε γλσζηηθή 

λεπξνινγία, καο επηηξέπεη λα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηηο πςειφηεξεο γλσζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Έξεπλεο γηα ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε κνπζηθή, δείρλνπλ πσο ε κνπζηθή έρεη «κηα δηαθξηηή επηξξνή ζηνλ 
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εγθέθαιν θαη δηεγείξεη ζχλζεηα γλσζηαθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αηζζεηνθηλεηηθέο 

δηεξγαζίεο» (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B., Wheeler 2015: 220). 

Δπηπιένλ, βηνηαηξηθνί εξεπλεηέο, αλαθάιπςαλ πσο ηα νθέιε ηεο κνπζηθήο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα πξναλαθεξζέληα, αιιά πσο ε κνπζηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη λα έρεη «νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα» ζηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ή 

πξνζβαιιφκελσλ εγθεθάισλ ( Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B., Wheeler 2015: 220). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ησλ λεπξνεπηζηεκψλ απνδεηθλχεηαη φηη ε «κνπζηθν-

ςπρνζεξαπεία» δηεπθνιχλεη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε λέσλ λεπξνινγηθψλ δηφδσλ ζε 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαζφηη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία αγγίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα πεδία ηνπ ςπρηζκνχ, ηα νπνία δηεγείξνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη νδεγνχλ ζηελ αλαδφκεζή ηνπο (Φαιηνπνχινπ 2015: 91). Μέζσ ηνπ 

κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ ν πειάηεο ζηεξίδεηαη, ζε φπνηα ζπλζήθε θη αλ ν ίδηνο 

βξίζθεηαη, θαη θαιείηαη παξάιιεια λα εκπιαθεί ζε κηα κνπζηθφ – ζπγθηλεζηαθή εκπεηξία 

(Nordoff & Robbins 1987). 

ζνλ αθνξά ηηο δεθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε κνπζηθή απεηθφληζε (Music imaginery) 

θαη ε κνπζηθή αθξφαζε (Music listening) ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ 

επεξγεηηθέο ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ή αθφκε θαη γηα λα αθππλίζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζθέςεηο. Οη απιέο παξεκβάζεηο αθνπζηηθήο κνπζηθήο δελ απαηηνχλ νχηε έλαλ εηδηθά 

εθπαηδεπκέλν ζεξαπεπηή νχηε κηα άκεζε ζεξαπεπηηθή ζρέζε κε ηνλ πειάηε, δεδνκέλνπ φηη 

ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πξνθαινχληαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ κνπζηθψλ δηεγέξζεσλ 

θαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνήο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, απηή ε πξαθηηθή νξίδεηαη 

κεξηθέο θνξέο κε ηνλ φξν "Μνπζηθή Ηαηξηθή" (music medicine) (MacDonald RA. Music, 

health, and well-being: a review, International Journal of Qualitative Studies on Health 

Well-being, 2013; 8:20635. (PubMed)) 

Πξνζεγγίζεηο απνθαηάζηαζεο φπσο ε Νεπξνινγηθή Μνπζηθνζεξαπεία (Neurologic 

Music Therapy, NMT) αλαθέξνληαη ζε λεπξνεπηζηεκνληθά κνληέια θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

θπξίσο ηελ δπλαηφηεηα ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο πεξηνρέο 

αληίιεςεο θαη αληαπφθξηζεο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, παξέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κηα ζεηξά ζεξαπεπηηθψλ εθαξκνγψλ ζε αηζζεηεξηαθέο, γλσζηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. Με ηελ ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ηεο Νεπξνινγηθήο Μνπζηθνζεξαπείαο, γηα παξάδεηγκα θξίλεηαη 

εθηθηή ε βειηίσζε ηνπ βαδίζκαηνο ζε αζζελή κεηά απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην (Suh JH, 

Han SJ, Jeon SY, Kim HJ, Lee JE, Yoon TS, Chong HJ. 2014) θαη ε νκηιία ζε άηνκα κε 

αθαζία (Zumbansen A, Peretz I, Hébert S. 2014)] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930991
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Μνπζηθνζεξαπεία 

επηδξά ζηε Νεπξνινγηθή Απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαιπηηθή 

θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ Μνπζηθνζεξαπείαο. 

 

 

3.6.1.  Η Μοςζικοθεπαπεία υρ Μοπθή Φςσοθεπαπείαρ – «Μοςζικοτςσοθεπαπεία»  

 

χκθσλα κε ηελ Φαιηνπνχινπ (2015: 87) «ε κνπζηθνζεξαπεία σο κνξθή 

ςπρνζεξαπείαο κπνξεί λα είλαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο θαηεχζπλζεο, νπκαληζηηθήο – 

ππαξμηζηηθήο, δηαπξνζσπηθήο (transpersonal) ή αλαιπηηθήο». Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο σο 

ςπρνζεξαπεπηήο θαιείηαη λα θαζνξίζεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ 

πειάηε ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα θηλείηαη ζε πινχζηα γθάκα 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ λα είλαη δειαδή επέιηθηνο θαη εθιεθηηθφο ζεξαπεπηήο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο ε κνπζηθνςπρνζεξαπεία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο (i) βαζηθή παξέκβαζε κε ζεβαζκφ ζηελ ηαηξηθή αγσγή, (ii) ζηεξηθηηθή 

παξέκβαζε ζηελ ηαηξηθή αγσγή, (iii) ηζφηηκε παξέκβαζε κε ηελ ηαηξηθή αγσγή. 

«Παξάιιεια ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθνςπρνζεξαπείαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε κνπζηθή θαη κε ηξφπνπο πνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Μνπζηθή 

Δηδηθή Αγσγή, Ηαηξηθή Μνπζηθή, Παξεγνξεηηθή κνπζηθνζεξαπεία, Πξνιεπηηθή 

κνπζηθνζεξαπεία, ρξήζε κνπζηθήο γηα βειηίσζε ζηνλ ιφγν, ζηελ θίλεζε, ζηε κλήκε θ.α.» 

(Φαιηνπνχινπ 2015).  

Ζ ίδηα εξεπλήηξηα αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ δχν είδε κνπζηθνςπρνζεξαπείαο (α) 

«Μνπζηθν-ςπρνζεξαπεία βαζηάο θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ: φπνπ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζε απηέο κε 

ζθνπφ λα απνθηήζεη ν πειάηεο ηνπ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο δσήο 

ηνπ, έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζηηο απαξαίηεηεο ςπρνινγηθέο αιιαγέο», θαη (β) 

«Μεηακνξθσηηθή κνπζηθν-ςπρνζεξαπεία: φπνπ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο 

κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζε απηέο κε ζθνπφ λα 

νδεγήζεη ηνλ πειάηε ηνπ ζε κεηακνξθσηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ή είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ νπνηαδήπνηε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ, πνπ έρεη πξνέιζεη κέζα απφ 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. Γειαδή, ε κνπζηθή ε ίδηα είλαη ε ζεξαπεία». 

Βαζηδφκελνη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζε πξφζθαηεο έξεπλεο, απνδεηθλχεηαη 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αγγίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ηνπ ςπρηζκνχ ηα νπνία δηεγείξνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη νδεγνχλ ζηελ 
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αλαδφκεζή ηνπ. Καηά ηελ Φαιηνπνχινπ (2015: 91) ε κνπζηθν-ςπρνζεξαπεία δηεπθνιχλεη 

ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε λέσλ λεπξνινγηθψλ δηφδσλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ: 

 «Δπίπεδα κέηξηαο δηέγεξζεο κεγηζηνπνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηθηχσλ (λεπξηθψλ) 

γηα επεμεξγαζία θαη ζχλζεζε ηδεψλ. Ζ ξνή ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεξαπείαο αληαλαθιά ηελ ππνβφζθνπζα χπαξμε λεπξηθψλ ξπζκηθψλ ζρεκάησλ 

αλάπηπμεο θαη αιιαγήο» (Cozolino, 2002, Φαιηνπνχινπ 2015: 91). Δμαηηίαο ηεο 

ηδηφηεηαο ηεο κνπζηθήο λα δηεηζδχεη κε ιεθηηθά ζε βαζηά ζπλαηζζήκαηα, ν πειάηεο 

δηεγείξεηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά ελψ ε δηαδηθαζία θξίλεηαη ιηγφηεξν 

απεηιεηηθή ζε ζρέζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. 

 «Ζ ελεξγνπνίεζε απμεηηθψλ επηπέδσλ δηέγεξζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αίζζεζε 

αζθάιεηαο, δηεπξχλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν. Ζ αίζζεζε αζθάιεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ελζνπζηαζκφ 

θαη απειεπζέξσζε απφ άγρνο, κέζα απφ ηελ ελζπλαηζζεηηθή ζρέζε παξέρεη ην 

ζπγθηλεζηαθφ ππφβαζξν γηα εκπεηξίεο δσληάληαο θαη απζφξκεηεο έθθξαζεο» 

(Cozolino 2002, Φαιηνπνχινπ 2015: 91) 

 «Οη λεπξψλεο ελεξγνπνηνχληαη θαη δηαζπλδένληαη θαζψο ν πειάηεο εκπιέθεηαη 

ηαπηφρξνλα ζε ζσκαηηθή θίλεζε, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή έθθξαζε, παίδνληαο 

κνπζηθφ φξγαλν θαη ηξαγνπδψληαο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζθέθηεηαη θη αηζζάλεηαη» 

(Φαιηνπνχινπ 2015: 91) 

O Siegel (1999) επηζεκαίλεη φηη ε αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ βνεζά ζηε γεθχξσζε θαη 

ζχλζεζε λεπξνινγηθψλ δηθηχσλ, εληζρχνληαο ηελ κλήκε. Ζ ιεθηηθή έθθξαζε θαηά ηνλ 

Cozolino, (2002) ζεσξείηαη ε «κήηξα ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ζχλζεζε πνιιαπιψλ 

λεπξνινγηθψλ δηθηχσλ». πλζέηνληαο ηηο απφςεηο ησλ δχν απηψλ επηζηεκφλσλ 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κνπζηθν-ςπρνζεξαπεία νδεγεί ζε λεπξνινγηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε εθφζνλ ν πειάηεο θαιείηαη λα κηιήζεη είηε πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε 

ηε κνπζηθή, είηε θαηά ηε δηάξθεηα, είηε κεηά (Φαιηνπνχινπ 2015: 92). 
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3.6.2.  Νεςπολογική Μοςζικοθεπαπεία (Neurologic Music Therapy, NMT) 

 

ηα ηέιε ηνπ 1990, νκάδεο εξεπλεηψλ θαη θιηληθψλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, θαζψο 

θαη λεπξνιφγνη καδί κε κειεηεηέο ηνπ εγθεθάινπ, άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα 

ηαμηλνκνχλ δηάθνξα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο, φπνπ αξγφηεξα έγηλαλ 

γλσζηά θαη σο λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B., 

Wheeler, 2015: 220).  

Ζ Νεπξνινγηθή Μνπζηθνζεξαπεία (ΝΜΣ) έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Παγθφζκηα 

Οκνζπνλδία απνθαηάζηαζεο (World Rehabilitation Federation) σο κηα ηεθκεξησκέλα κε 

απνδείμεηο, απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζεξαπείαο θαη νη Νεπξνινγηθνί Μνπζηθνζεξαπεπηέο 

απνηεινχλ πιένλ πνιχηηκα κέιε νκάδσλ απνθαηάζηαζεο. Ζ κέζνδνο απηή εξεπλάηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα εληαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνηνηηθέο 

έξεπλεο. ε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί, ζεσξείηαη πσο είλαη αθφκα 

ζε αξρηθφ ζηάδην θαη ρξήδεη επηπιένλ έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά πιαίζηα. 

Παξνπζηάδεηαη πψο επηρεηξείηαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ηερληθέο, 

νη νπνίεο ζα πξνζαξκφδνληαη πάλσ ζε εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θαη ζηφρνπο ησλ 

ζεξαπεπηψλ, αιιά αθφκα βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην.  

Σν 1999, ν Michael Thaut, παξνπζίαζε ηελ λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία σο έλα 

ζχζηεκα/ κέζνδν, βαζηζκέλν ζε ηππνπνηεκέλεο θιηληθέο ηερληθέο ππνζηεξηγκέλεο κέζα 

απφ επηζηεκνληθέο απνδείμεηο (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B., Wheeler, 2015: 220).  

Σν έλαπζκα γηα λα μεθηλήζεη ε ΝΜΣ ήηαλ ε εξψηεζε ηνπ Thaut: «πνηνη είλαη νη 

κεραληζκνί κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή ςπρνινγηθά θαη θπζηνινγηθά επεξεάδεη ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κε νπζηαζηηθά ζεξαπεπηηθφ θαη πξνβιέςηκν ηξφπν;» (Hurt- 

Thaut, C.,P., Johnson, S.,B., Wheeler, 2015: 220). Καλέλαο κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη 

θαηνξζψζεη λα δψζεη ζαθή θαη έγθπξε απάληεζε, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθέο 

έξεπλεο. Γπζηπρψο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δε δίλνπλ νδεγίεο ζηνλ ζεξαπεπηή γηα 

ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κνπζηθή ζε ζεξαπεία, νχηε ζεκεηψλνπλ ηα πξναπαηηνχκελα 

γηα κηα νξζή πξνζέγγηζε κνπζηθνζεξαπείαο. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο 

κεζφδνπο, δηφηη ν θάζε νξγαληζκφο έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ 

δηθφ ηνπ ξπζκφ.  

χκθσλα κε ηνλ Thaut (Hurt- Thaut, C.,P., Johnson, S.,B.; Wheeler: 221) φηαλ ε 

κνπζηθνζεξαπεία γίλεη πιήξσο απνδεθηή απφ εξεπλεηέο θαη ηαηξνχο, ηφηε ζα αλαπηπρζεί 

έλα κνληέιν ην νπνίν : 
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1. ζα απνδεηθλχεη ηηο ζεξαπεπηηθέο επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο ζηελ ζπκπεξηθνξά, 

βαζηζκέλν ζε επηζηεκνληθά επξήκαηα 

2. ζα παξέρεη έλα πιαίζην, ζην νπνίν νη κνπζηθέο απνθξίζεηο ζα ζεσξνχληαη ζεξαπεπηηθέο 

αληαπνθξίζεηο, νη νπνίεο ζα απνξξένπλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία, θαη ηέινο  

3.ζα εθαξκφδεη κηα ζπζηεκαηηθή θιηληθή κεζνδνινγία, φπνπ κέζα απφ απηή ζα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνβιέπνπλ ηελ έθβαζε θαη ηα ζεξαπεπηηθά νθέιε ηεο ζεξαπείαο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. 

ε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ηη είλαη ε ΝΜΣ ζα ιέγακε πσο είλαη κηα ζεξαπεπηηθή 

εθαξκνγή ηεο κνπζηθήο γηα ηηο γλσζηαθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή ηνλ εγθέθαιν. Απεπζχλεηαη ζε έλα εχξνο παζήζεσλ θαη πεξηέρεη λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε, θαζψο θαη λεπξνπαηδηαηξηθή, λεπξνςπρηαηξηθή (ζρέζε αλάκεζα ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηαλνεηηθή πάζεζε) λεπξνγήξαλζε θαη λεπξναλαπηπμηαθή 

ζεξαπεία (Thaut, M., Hoemberg, V. 2014, Thaut M. 2005). 

 Οη έξεπλεο πιένλ παξνπζηάδνπλ κηα ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηνλ 

εγθέθαιν. Ζ κνπζηθή εμάιινπ είλαη πξντφλ ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ. Έρεη ζεκεησζεί 

πσο ν εγθέθαινο κέζσ ηεο εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο, 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο, ζεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο Εαθξαλάο (2015). Παξφιν πνπ ε 

κνπζηθή δελ δεζκεχεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ε δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη 

αθππλίδεη ζεκεία θαη ζπλδέζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα γλσζηαθά θαη ηα θηλεζηνινγηθά 

θέληξα (Thaut, M., Hoemberg, V., 2014, Thaut, M. 2005). Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζηνηρεία 

πνπ εληζρχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κνπζηθήο γηα ηε ζεξαπεία ησλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ιφγν θαη ηε γιψζζα. Γεληθά, ε κνπζηθή δηεγείξεη ζπλεηά 

δηαηαξαγκέλα λεπξνινγηθά δίθηπα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γλψζεο, ηεο 

θίλεζεο, ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γισζζηθήο αλακφξθσζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε NMT έρεη πξνρσξήζεη γξήγνξα, θπξίσο ιφγσ ηεο εμέιημεο 

ησλ ηερλνινγηψλ απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο απνθάιπςαλ ηελ πιαζηηθφηεηα 

ηνπ εγθεθάινπ (ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αιιάδεη) θαζψο θαη ηα δηάθνξα δίθηπα ζηνλ 

εγθέθαιν πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ε κνπζηθή. Δλ ησ κεηαμχ, εκθαλίζηεθε έλα 

απμαλφκελν ζψκα έξεπλαο πνπ δείρλεη φηη ε NMT κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο πνπ 

πιήηηνληαη απφ κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ φπσο εγθεθαιηθφ επεηζφδην, άλνηα, λφζνο ηνπ 

Πάξθηλζνλ, άλνηα Alzheimer, ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή βιάβε θαη πνιιαπιή ζθιήξπλζε. 

Ζ MedRhythms (medrhythmstherapy.com)- κηα εθ ησλ εηαηξεηψλ λεπξν-

απνθαηάζηαζεο πνπ εδξεχεη ζηε Βνζηψλε θαη ην Πφξηιαλη ηνπ Maine, επηθεληξψλεηαη ζε 
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απηή ηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ κνπζηθήο, λεπξνινγίαο θαη ηερλνινγίαο, πξνζθέξνληαο 

ζεξαπεία ηφζν ζηα άηνκα ζηα ζπίηηα ηνπο φζν θαη ζηηο ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηηο κέξεο 

καο ε εηαηξεία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε φιε ηε Νέα Αγγιία, θαη ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο / ζπληδξπηήο Brian Harris εθηηκά φηη ε MedRhythms ζεξαπεχεη κεηαμχ 400-

500 αζζελψλ ην ρξφλν. 

Βαζηδφκελνη ζηηο έξεπλεο ηνπ Thaut (Wheeler, 2015) πξνθχπηνπλ έμη βαζηθνί 

νξηζκνί πνπ εθθξάδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ηεο Νεπξνινγηθήο Μνπζηθνζεξαπείαο  

(1) Ζ NMΣ πξνζδηνξίδεηαη σο κηα ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ηεο κνπζηθήο γηα ηελ αληίιεςε, 

ηελ πξφθιεζε ζπλαηζζεκάησλ θαη αηζζήζεσλ, ηνλ ιφγν θαη ηηο θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ιφγσ ηξαπκαηηζκέλνπ ή αζζελή εγθεθάινπ.  

(2) Ζ ΝΜΣ βαζίδεηαη ζε λεπξνεπηζηεκνληθά κνληέια κνπζηθήο αληίιεςεο θαη παξαγσγήο 

θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο ζηηο αιιαγέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο κε 

κνπζηθνχ εγθεθάινπ.  

(3) Θεξαπεπηηθέο ηερληθέο έρνπλ ηππνπνηεζεί φζνλ αθφξα ηελ νξνινγία θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο κνπζηθήο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ αζζελή.  

(4) Οη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο είλαη βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε κε-κνπζηθνχο ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο.  

(5) Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο κνπζηθήο θαη ηε λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία 

ε λεπξνκνπζηθνζεξαπεπηέο εθπαηδεχνληαη θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο ε 

λεπξναλαηνκία θαη ε θπζηνινγία, ε λεπξνπαζνινγία, ε ηαηξηθή νξνινγία, θαζψο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ γλσζηηθά, θηλεηηθά, ιφγν θαη νκηιία.  

(6) H NMT είλαη δηεπηζηεκνληθή κηαο θαη νη κνπζηθνζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

θαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ νκάδσλ ελψ κε 

κνπζηθνζεξαπεπηέο, νη νπνίνη είλαη εθπαηδεπκέλνη ζε ζπλαθείο εηδηθφηεηεο πγείαο, 

κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ νξηζκέλεο αξρέο, ζηνηρεία θαη πιηθφ ηεο ΝΜΣ ζηε δηθή ηνπο 

εγθεθξηκέλε θιηληθή άζθεζε. 

 

 

 

 



  
  

39 
 

3.6.2.1.  Οι 20 ηεσνικέρ αποκαηάζηαζηρ ηος Thaut ζύμθυνα με Hurt-Thaut, C.,P., 

Johnson, S.,B. (Wheeler, 2015 and Thaut, M., Hoemberg, V., 2014: 220) 

 

 Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) 

 Patterned Sensory Enhancement (PSE)  

 Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) 

 Musical Speech Stimulation (MUSTIM)  

 Melodic Intonation Therapy (MIT)  

 Rhythmic Speech Cuing (RSC) 

 Vocal Intonation Therapy (VIT)  

 Therapeutic Singing (TS)  

 Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX)  

 Developmental Speech and Language Training through Music 

(DSLM)  

 Symbolic Communication Training through Music (SYCOM) 

 Musical Sensory orientation training (MSOT)  

 Musical Neglect Training (MNT)  

 Auditory Perception Training (APT)  

 Musical Attention Control Training (MACT) 

 Musical Mnemonics Training (MMT)  

 Associative Mood and Memory Training (AMMT) 

 Musical Executive Function Training (MEFT) 

 Music in Psychosocial Training and Counseling (MPTC) 

 Musical Echoic Memory Training (MEM)  

 

3.6.2.1.1.  Sensorimotor Rehabilitation (SR) 

 

Ζ ΝΜΣ πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφ κνπζηθέο παξεκβάζεηο θαη εκπεηξίεο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ιεηηνπξγηθά θηλεηηθέο δεμηφηεηεο φπσο 1. ην βάδηζκα θαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο, 2. ε δχλακε θαη ε αληνρή, o ζπγρξνληζκφο, ε ηζνξξνπία, ε ζηάζε ζψκαηνο 

θαη κηα πνηθηιία αθφκε δηαθφξσλ θηλήζεσλ. Απηνί νη ζηφρνη ελζαξξχλσληαη κέζα απφ 3 

βαζηθέο ηερληθέο: α) ηε Ρπζκηθή Αθνπζηηθή Τπνθίλεζε (RAS), β) ην δηακνξθσκέλν 



  
  

40 
 

Μνληέιν Αηζζεηηθήο Αλαβάζκηζεο (PSE), θαη γ) ηε Θεξαπεπηηθή Οξγαληθή Μνπζηθή 

Δθηέιεζε (TIMP).  

 

3.6.2.1.1.1.  Rhythmic Auditory Stimulation (RAS)  

 

Δίλαη κηα λεπξνινγηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θηλήζεσλ πνπ είλαη πξαγκαηηθά βηνινγηθά ξπζκηθέο θαη θπξίσο 

αθνξνχλ ην βάδηζκα. Ζ RAS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα άκεζν εξέζηζκα φπνπ ζα 

δίλεη ξπζκηθά ζπλζήκαηα (cues) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θηλήζεσλ θαζψο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε εξεζίζκαηνο φπνπ ζα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί πην ιεηηνπξγηθφ πξφηππν 

βάδηζεο (Thaut et al. 1991).  

 

3.6.2.1.1.2.  Patterned Sensory Enhancement (PSE) 

 

Σν PSE ρξεζηκνπνηεί ηα ξπζκηθά, κεισδηθά, αξκνληθά θαη δπλακηθά αθνπζηηθά 

ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο γηα λα παξέρεη ρξνληθά, ρσξνηαμηθά θαη δπλακηθά ελαχζκαηα ηα 

νπνία εθθξάδνπλ-αληηθαηνπηξίδνπλ ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (Thaut et. al. 1991).  

 

3.6.2.1.1.3.  Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) 

 

Σν TIMP πεξηιακβάλεη ην παίμηκν ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα εμάζθεζε θαη 

κίκεζε ιεηηνπξγηθψλ κνηίβσλ. Καηάιιεια κνπζηθά φξγαλα επηιέγνληαη ζε έλα 

ζεξαπεπηηθφ νπζηψδε ηξφπν έηζη ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζην θάζκα ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ 

αληνρή, ηε δχλακε, ηηο ιεηηνπξγηθέο θηλήζεηο ρεξηψλ, ηελ επηδεμηφηεηα ησλ δαθηχισλ 

θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ άθξσλ. (Thaut 2005).  
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3.6.2.1.2.  Speech and Language Rehabilitation 

 

Ο Μνπζηθνζεξαπεπηήο κπνξεί λα παίμεη έλαλ ξφιν ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αλάπηπμεο ηφζν ηνπ ιεθηηθνχ φζν θαη ηνπ κε ιεθηηθνχ κέζνπ επηθνηλσλίαο. Σερληθέο ζε 

απηφλ ην ρψξν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε ιεθηηθή απξαμία θαζψο θαη 

δηαθφξσλ άιισλ ηχπνπ δπζιεηηνπξγίεο νη νπνίεο άπηνληαη ζην ρψξν ηεο ινγνζεξαπείαο. 

ινη νη ζηφρνη απνθαηάζηαζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δπζιεηηνπξγηψλ ελζαξξχλνληαη 

κέζσ ηεο κνπζηθήο ιεθηηθήο δηέγεξζεο ηη (MUS-TIM), ζεξαπεία κέζσ ηνπ κεισδηθνχ 

επηηνληζκνχ (MIT), θαη άιιεο κέζνδνη ( RSC, VIT, TS, OMREX DSLM, SYCOM) 

αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ φπσο ε δπζαξζξία θαη ε δπζπξαμία. 

 

3.6.2.1.2.1.  Musical Speech Stimulation (MUSTIM)  

 

Γίλεηαη ρξήζε κνπζηθψλ κέζσλ φπσο ηξαγνχδηα, ξπζκνί, κνπζηθέο θξάζεηο θ.α., κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ παξαγσγή απζφξκεηνπ ιφγνπ ν νπνίνο ζηαδηαθά ζα εμειηρζεί ζε 

ζπλεηδεηή αληίδξαζε.  

 

3.6.2.1.2.2.  Melodic Intonation Therapy (MIT)  

 

Δίλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ινγνζεξαπεπηέο θπξίσο γηα ηελ 

αθαζία. Αμηνπνηείηαη ε ακείσηε ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε λα ηξαγνπδά, δηεπθνιχλνληαο ηνλ 

ελζηηθηψδε θαη απζφξκεην ιφγν κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ κεισδηψλ ςαικσδίαο ηα 

νπνία εκπεξηέρνπλ εθ θχζεσο ζηνηρεία κεισδηθνχ επηηνληζκνχ. 

 

3.6.2.1.2.3.  Rhythmic Speech Cuing (RSC) 

 

Δίλαη ε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο έλαξμεο ηεο θψλεζεο θαη ε 

ηαρχηεηα ηεο νκηιίαο. Ο ζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ κεηξνλφκν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

πξσηαξρηθνχ ιφγνπ ή γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ ξπζκφ ηνπ ιφγνπ. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκε γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ θηλεηηθφ ζρεδηαζκφ ζε έλαλ αζζελή κε απξαμία γηα 
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λα ζπγρξνλίζεη ηελ κπτθή «ζπλέξγηα» ζε πεξηπηψζεηο δπζαξζξίαο ή λα βνεζήζεη ζηνλ 

ξπζκφ κε δηαηαξαρέο ξνήο ηεο νκηιίαο.  

 

3.6.2.1.2.4.  Vocal Intonation Therapy (VIT) 

 

Δίλαη ε ρξήζε ησλ επηηνληζκέλσλ θξάζεσλ νη νπνίεο είλαη ζπγρξνληζκέλεο κε ηελ 

πξνζσδία, ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηνλ ξπζκφ θπζηνινγηθήο νκηιίαο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ 

ζπγρξνληζκφ, ηνλ ξπζκφ, ηνλ έιεγρν αλαπλνήο, ηαρχηεηαο θαη δπλακηθψλ. 

 

3.6.2.1.2.5.  Therapeutic Singing (TS) 

 

Δίλαη κηα ηερληθή ε νπνία εκπιέθεη ηελ απξνζδηφξηζηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ κε 

ηξαγνχδη, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε έλαξμε, ε εμέιημε, ε άξζξσζε ιφγνπ θαη νκηιίαο, 

θαζψο θαη λα απμήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3.6.2.1.2.6.  Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX) 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ πιηθψλ θαη αζθήζεσλ, θπξίσο κέζσ 

ερεηηθψλ θσλεκάησλ θαη παημίκαηνο πλεπζηψλ νξγάλσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ 

άξζξσζεο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο δχλακεο θαζψο θαη ηνπ κεραληζκνχ νκηιίαο. 

 

3.6.2.1.2.7.  Developmental Speech and Language Training through Music (DSLM) 

 

Δίλαη ε εηδηθή ρξήζε θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθψλ κνπζηθψλ πιηθψλ θη εκπεηξηψλ, 

έηζη ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ιφγνπ θαη νκηιίαο κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηεο 

ςαικσδίαο, ηεο εθηέιεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζπλδπάδνληαο έηζη ηε κνπζηθή, ηελ νκηιία 

αιιά θαη ηελ θίλεζε. 
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3.6.2.1.2.8.  Symbolic Communication Training through Music (SYCOM)  

 

Δίλαη ε ρξήζε δνκεκέλνπ νξγαληθνχ ή θσλεηηθνχ απηνζρεδηαζκνχ κέζσ ηεο 

νπνίαο επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε ζηελ επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά, ηε γισζζηθή 

πξαγκαηνινγία, ηελ θαηάιιειε γιψζζα, θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία ζε 

έλα κε ιεθηηθφ ζχζηεκα γιψζζαο.  

 

3.6.2.1.3. Cognitive Rehabilitation (CR)  

 

Γηάθνξεο ΝΜΣ παξεκβάζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αθνξνχλ ηε γλψζε θαη ηε 

κάζεζε. Απηέο είλαη βαζηζκέλεο ζε εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ θιηληθή 

ππνζηήξημε κε κνπζηθή, κε ζηφρν λα εληζρπζεί ε κλήκε, ε πξνζνρή, ε εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία, ε εθπαίδεπζε θαη ν γλσζηηθφο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο. Οη ζηφρνη απηνί 

ελζαξξχλνληαη κέζα απφ 9 βαζηθέο ηερληθέο: α) Musical Sensory orientation training 

(MSOT), β) Musical Neglect Training (MNT), γ) Auditory Perception Training (APT), δ) 

Musical Attention Control Training (MACT), ε) Musical Mnemonics Training (MMT), ζη) 

Associative Mood and Memory Training (AMMT), δ) Musical Executive Function 

Training (MEFT), θαη ε) Music in Psychological training and counseling (MPC).  

 

3.6.2.1.3.1  Musical Sensory orientation training (MSOT) 

 

Γίλεηαη ρξήζε ηεο κνπζηθήο, δσληαλήο ή ερνγξαθεκέλεο πξνθεηκέλνπ λα δηεγείξεη, 

λα μππλήζεη θαη λα αλαθηήζεη ηελ αθππληζκέλε θαηάζηαζε, θαζψο θαη λα δηεπθνιχλεη κηα 

αληαπφθξηζε κε λφεκα θαη πξνζαξκνγή ζηελ ψξα, ην κέξνο θαη ην άηνκν.  

 

3.6.2.1.3.2.  Musical Neglect Training (MNT) 

 

Πεξηέρεη ην ελεξγφ παίμηκν κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ εμάζθεζε κνπζηθήο 

εθηέιεζεο κε δνκή ζην ηέκπν, ηνλ ξπζκφ θαη ην κέηξν, θαη κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα 

φξγαλα πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ζηηο παξακειεκέλεο ή αθχιαθηεο 
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πεξηνρέο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε δεθηηθή κνπζηθή αθξφαζε γηα λα 

δηεγείξεη θαη λα ππνθηλήζεη ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα.  

 

3.6.2.1.3.3.  Auditory Perception Training (APT) 

 

Γίλεηαη ρξήζε κνπζηθψλ αζθήζεσλ γηα λα δηαρσξηζηνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ ήρνπ, φπσο ην κέηξν, ην ηέκπν, ε δηάξθεηα, ην χςνο, ε ρξνηά, 

δηάθνξα ξπζκηθά ζρέδηα, θαζψο θαη ήρνη νκηιίαο. Γίλεηαη νινθιήξσζε δηάθνξσλ 

αηζζεηηθψλ κνξθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ φξαζε, ηελ αθή θαη ηελ θηλαηζζεηηθή 

εηζαγσγή, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια κε κνπζηθέο αζθήζεηο, φπσο ζπκβνιηθφ 

παίμηκν ή γξαθηθέο έλλνηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηαθνξά ηνπ ήρνπ ή ηελ ελζσκάησζε 

θίλεζεο ζηε κνπζηθή. 

 

3.6.2.1.3.4.  Musical Attention Control Training (MACT) 

 

Πεξηιακβάλεη δνκεκέλα ελεξγέο ή δεθηηθέο κνπζηθέο αζθήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνεηνηκαζκέλεο ζπλζέζεηο ή απηνζρεδηαζκφ, ζηα νπνία κνπζηθά ζηνηρεία δίλνπλ ρψξν 

θαη ρξφλν ζηνλ αζζελή γηα λα αληαπνθξηζεί κνπζηθά κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμαζθείηαη 

ε ζπλερήο επηιεγκέλε, δηαρσξηζκέλε θαη ελαιιαζζφκελε ιεηηνπξγία πξνζνρήο.  

 

3.6.2.1.3.5.  Musical Mnemonics Training (MMT) 

 

Δίλαη ε ρξήζε κνπζηθψλ αζθήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε πνηθίιεο κλήκεο νη νπνίεο 

θσδηθνπνηνχληαη, απνθσδηθνπνηνχληαη ή αλαθαινχληαη. Άκεζε αλάθιεζε ήρσλ ή 

ηξαγνπδηζηέο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνπζηθά εξεζίζκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε ιεηηνπξγίεο πνπ κνηάδνπλ κε ήρν. Μνπζηθά εξεζίζκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κλεκνληθά ηερλάζκαηα ή πξφηππα κλήκεο ζε έλα 

ηξαγνχδη, ξπζκφ ή ςαικφ, ή γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε κηαο κε-κνπζηθήο 

πιεξνθνξίαο κε αιιεινπρία, θαη νξγαλψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζε ρξνληθά 

δνκεκέλα πξφηππα ή κεγάια ηκήκαηα.  
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3.6.2.1.3.6.  Associative Mood and Memory Training (AMMT) 

 

Πεξηέρεη κνπζηθέο ηερληθέο κε ζθνπφ λα 1. βάινπλ ζε ζέζε ηελ αξκνλία ηεο 

δηάζεζεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάθιεζε ηεο κλήκεο θαη 2. έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ζπλεηξκηθέο δηαζέζεηο θαη ιεηηνπξγίεο κλήκεο κέζα απφ πξνθιήζεηο ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθκάζεζε θαη δηαδηθαζία επαλαθνξάο / 

αλάθιεζεο.  

 

3.6.2.1.3.7.  Musical Executive Function Training (MEFT) 

 

Γίλνληαη αζθήζεηο κε ηε ρξήζε απηνζρεδηαζκνχ ή θαη λέσλ ζπλζέζεσλ είηε ζε 

νκαδηθά ζχλνια ή αηνκηθά, γηα ηελ εμάζθεζε δεμηνηερληθψλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(νξγάλσζε, ιχζε πξνβιεκάησλ, απνθάζεηο, θαηαλφεζε / αληίιεςε θ.α.) κέζα ζε 

θνηλσληθά πιαίζηα φπνπ παξέρνπλ ζεκαληηθά ζεξαπεπηηθά ζηνηρεία. 

 

3.6.2.1.3.8.  Music in Psychological training and counseling (MPC) 

 

Γίλεηαη ρξήζε κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δεηήκαηα γλσζηηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη θαηάιιειεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζνχλ ςπρνθνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο. Απηέο νη 

ζεξαπεπηηθέο κνπζηθέο ηερληθέο, ζηε ΝΜΣ –πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 

λεπξνεπηζηεκνληθφ πιαίζην- κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε θέληξα φπνπ 

εμαζθνχλ ή επαλεθπαηδεχνπλ ηξαπκαηηζκέλνπο εγθεθάινπο, φπσο είλαη ηα 

θπζηθνζεξαπεπηήξηα, ηα ινγνζεξαπεπηήξηα θαη ηα εξγνζεξαπεπηήξηα θαη ηα θέληξα 

απνθαηάζηαζεο (cognitive). 
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3.6.2.1.3.9.  Musical Echoic Memory Training (MEM)  

Γίλεηαη αλάθιεζε κλήκεο θη αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

κνπζηθήο ή θσλεηηθήο εθηέιεζεο, ελψ θχξην ζηφρν απνηειεί ε επαλάιεςε ηεο ηειεπηαίαο 

ιέμεο ηνπ ηξαγνπδηνχ ή ηνπ ηειεπηαίνπ ήρνπ ηεο κνπζηθήο πξηλ απηή ζηακαηήζεη μαθληθά.  
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3.6.3.  Η μοςζική ζηην ιαηπική (Music in medicine) 

 

 Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηνπο Βηβιηθνχο 

ρξφλνπο. χκθσλα κε ηνπο Weldin & Eagle (1991) ηα πξψηκα ζπγγξάκκαηα 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Σν 1981 ν Taylor 

πεξηγξάθεη, ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζε λνζνθνκεία θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1900 - 

1950 ζέηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηζηήκε ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο. 

ηε ζχγρξνλε επνρή ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζε δνκέο πγείαο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε 

λνζνθνκεία ηα νπνία πεξηέζαιπαλ βεηεξάλνπο πνιεκηζηέο κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φπνπ ην ελδηαθέξνλ ηεο παξέκβαζεο απηήο επηθεληξψζεθε ζηηο 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 

 Καηά ηελ δεθαεηία 1970 κε 1980 παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηε ρξήζε ηεο 

κνπζηθήο ζε λνζνθνκεία κε απνθνξχθσκα ηελ ίδξπζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο ηεο 

Μνπζηθήο ζηελ Ηαηξηθή (International Society of Music in Medicine) ε νπνία ηδξχζεθε ην 

2009 θαη απνηειεί κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ έρεη σο θχξην κέιεκά ηεο φρη κφλν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο ζε λνζνθνκεηαθέο δνκέο αιιά θαη ηελ ελζάξξπλζε 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ σθειηκφηεηα ηεο κνπζηθήο ζε δνκέο πγείαο. Οη νκάδεο εξεπλψλ 

απαξηίδνληαη απφ λνζνθφκνπο, ςπρνιφγνπο θαη κνπζηθνζεξαπεπηέο θαη ε εθαξκνγή ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο θαη ηεο κνπζηθήο απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε, ζεξαπεία ή απνθαηάζηαζε 

απφ δηάθνξεο ηαηξηθέο παζήζεηο. 

 Ο Bruscia (1998a) νξίδεη ηε Μνπζηθή ζηελ Ηαηξηθή (Music in Medicine) σο «ηε 

ρξήζε ηεο κνπζηθήο ψζηε λα επεξεάζεη ηελ θπζηθή, πλεπκαηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή θαη κεηά ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε» 

 Ζ Dileo – Maranto (1993a) θαηεγνξηνπνηεί ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή 

σο εμήο:  

 Τπνζηεξηθηηθή θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ηαηξηθήο ζεξαπείαο (π.ρ. ε κνπζηθή 

αθξφαζε θαηά ηελ αηκνθάζαξζε) 

 Χο ηζφηηκνο ζπλεξγάηεο ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο (π.ρ. ε ρξήζε ηνπ ηξαγνπδηνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαξκαθεπηηθή αγσγή σο ζεξαπεία γηα αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο) 

 Χο πξσηαξρηθή παξέκβαζε γηα κηα ηαηξηθή θαηάζηαζε (π.ρ. ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο 

αθξφαζεο σο άκεζνο θαηαζηνιέαο ηνπ πφλνπ) 

 Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ, ζηνπο ρψξνπο ησλ ηαηξείσλ θαη νδνληηαηξείσλ, ζα 

πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

ραιάξσζε ησλ αζζελψλ (π.ρ. αίζνπζεο αλακνλήο ηαηξείσλ) θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 
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εθαξκνγή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ φπνπ ν ζθνπφο εθεί είλαη 

ζεξαπεπηηθφο.  

 Δπηπξφζζεηα, ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζε ρψξνπο ρεηξνπξγείσλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ γηα λα κπνξέζεη ε ηαηξηθή νκάδα λα δνπιέςεη 

κέζα ζε έλα θιίκα επλντθφ θαη ζε κηα αηκφζθαηξα εξεκίαο φπνπ ζα πξνάγεηαη ε 

νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κνπζηθή δελ επηδξά άκεζα 

ζηνλ αζζελή, εθφζνλ απηφο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε γεληθήο αλαηζζεζίαο. Παξ’ φια απηά 

φκσο έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνπζηθή σο «αγρνιπηηθφ κέζν» ζε 

ηαηξηθέο ή ρεηξνπξγηθέο πξάμεηο, ζηηο νπνίεο ν αζζελήο βξηζθφηαλ ζε ελζπλείδεηε 

θαηαζηνιή (Μέζε) (Spintge 1982, 1988, 1993, Spintge & Droh, 1982). Ο Spintge (1993) 

επηβεβαηψλεη ηελ «αγρνιπηηθή» δξάζε ηεο κνπζηθήο θαη αλαθέξεη φηη νη αζζελείο κέζσ 

ηεο κνπζηθήο παξνπζίαζαλ κείσζε ηνπ άγρνπο, ηεο αγσλίαο θαη ηνπ πφλνπ. Σαπηφρξνλα, 

νη κειέηεο ηνπ Spintge απέδεημαλ ηε ζεκαληηθά κεησκέλε αλεζπρία θαη απμεκέλε 

ζπλεξγαζία ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο πξηλ απφ ηαηξηθή ή 

ρεηξνπξγηθή πξάμε. Βάζεη θπζηνινγηθψλ κεηξήζεσλ ν ίδηνο επηζεκαίλεη κηα αμηνζεκείσηε 

κείσζε ηεο αλάγθεο γηα θαξκαθεπηηθή αγσγή θαηά ηελ δηάξθεηα ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γεληθή αλαηζζεζία. 

 

 

 

Μνπζηθέο παξάκεηξνη ραιαξσηηθήο κνπζηθήο ζε ζχγθξηζε κε αγρνιπηηθή κνπζηθή 

(Spintge 1993) 
Μνπζηθφ ζηνηρείν Υαιαξσηηθή Μνπζηθή (RM) Αγρνιπηηθή Μνπζηθή (AM) 

πρλφηεηα 600 Hz-900 Hz 20Hz-10.000 Hz 

Γπλακηθή Μηθξή δηαθνξά Μηθξή δηαθνξά 

Μεισδία ε δπλακηθή  ε δπλακηθή 

Tempo 60-80 ρηχπνη/ιεπηφ 50-70 ρηχπνη/ιεπηφ 

Ρπζκφο ηαζεξφο κε: κηθξέο αληηζέζεηο Υσξίο αληηζέζεηο 

 

 Ο Spintge δηεξεπλνχζε ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηεγνξηνπνηήζεη ζε «ραιαξσηηθή κνπζηθή» (relaxing music RM) ή 

ζε «αγρνιπηηθή κνπζηθή» (anxiolgolytic music AM). Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο κνπζηθήο 

σο «αγρνιπηηθήο» θαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο, ν ίδηνο 

εξεπλεηήο πξνηείλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχλ ηελ 

«αγρνιπηηθή κνπζηθή» απφ ηε ραιαξσηηθή κνπζηθή». 



  
  

49 
 

 Δμεηάδνληαο ηνλ ξφιν ηεο κνπζηθήο σο δηεγεξηηθή / ραιαξσηηθή ζε πξφσξα 

ιηπνβαξή λενγλά ε Standley (1991b, 1998) ζπκπέξαλε φηη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο απνηειεί 

ηδαληθφ εξέζηζκα σο έγθαηξε παξέκβαζε γηα ηα βξέθε θαη ηνπο γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηαηξηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Ζ Standley επίζεο αλέθεξε φηη ε 

κνπζηθή «αθνχγεηαη» θαη «θαηαθηάηαη» απφ ηελ εκβξπαθή αθφκε ειηθία ελφο αλζξψπνπ, 

ζπλεπψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε απηνχ πξνγελλεηηθά. «Μεηά ηελ γέλλεζή ηνπ, 

ε ρξήζε ηεο κνπζηθή ζηε κνλάδα απμεκέλεο θξνληίδαο λενγλψλ κπνξεί λα «επηθαιχςεη» 

ηνπο δηάθνξνπο ζνξχβνπο πνπ πξνθαινχλ ηα κεραλήκαηα παξαθνινχζεζεο κε απψηεξν 

απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεηαη ε αηκφζηαζε θαη θαη’ επέθηαζε ε βξεθηθή λεπξνινγηθή 

αλάπηπμε. Σέινο, ε κνπζηθή είλαη έλα κνλαδηθφ εξέζηζκα ην νπνίν κπνξεί ηφζν λα 

θαηεπλάζεη θαη λα ηνλψζεη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο» (Standley, 1991b; 1995: 

103). 

 Ζ Standle (1995) έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα κεηα-αλάιπζε ηεο πνηθηιίαο ησλ 

εθαξκνγψλ φπνπ ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηελ ηαηξηθή θαη 

νδνληηαηξηθή ζεξαπεία. Απηέο νη αλαιχζεηο παξέρνπλ ζηνηρεία απφ κειέηεο κεγάιεο 

πνηθηιίαο ηαηξηθψλ ή νδνληηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειεηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ πφλν, ηηο θαξδηαθέο παζήζεηο, ην πξνεγρεηξεηηθφ άγρνο, ηνλ πφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο ησλ λενγλψλ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ 

επηβεβαηψλνπλ ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο ηειεζθφξν ζηνηρείν ηεο ζεξαπείαο 

 Πεξαηηέξσ κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

ζηνλ ζσκαηηθφ πφλν (Brown et al. 1991, Chesky & Michel 1991, Spintge 1993) θαη ζηα 

πξφσξα λενγλά. (Standley 1991b). Ζ έξεπλα ηεο Brown επηθεληξψζεθε ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνπζηθήο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ 

ζπκπεξαίλνληαο φηη ε κνπζηθή έρεη δχν ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ: ηεο 

απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ αζζελνχο απφ θάζε ηη δπζάξεζην θαη ηεο επράξηζηεο 

επηξξνήο πξνο απηφλ. ζνλ αθνξά ηελ απφζπαζε πξνζνρήο, ε κνπζηθή απνδείρηεθε φηη 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαιεί ηελ ζπγθέληξσζε θάπνηνπ θαη λα απνηειεί κέζν 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. Έηζη θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα βηψζεη ηε κνπζηθή αθξφαζε 

ζαλ κηα μερσξηζηή εκπεηξία αλεμάξηεηα απφ ηηο κνπζηθέο ηνπ γλψζεηο. Χο εθ ηνχηνπ ε 

κνπζηθή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ζε θάπνηνλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, θη ελψ ν 

πφλνο δελ κπνξεί απαξαίηεηα λα κεησζεί, κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ην αίζζεκα ηεο 

ηαιαηπσξίαο. χκθσλα κε ηνλ Wigram. (2002, 148) «εθφζνλ ε κνπζηθή κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιαγή ζηε δηάζεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο κε μερσξηζηή ζεκαζία θαη λα 



  
  

50 
 

επαλαθέξεη πξνεγνχκελεο αλακλήζεηο ηνπ αλζξψπνπ, κπνξεί θάιιηζηα λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απηνθάζαξζή ηνπ». 

 Ζ επίδξαζε ηεο ερνγξαθεκέλεο κνπζηθήο ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

πφλνπ δηεξεπλήζεθε ελδειερψο απφ ηελ Sandi Curtis (1986) γηα ην Παλεπηζηήκην 

Concordia ηνπ Καλαδά. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ιακβάλνληαλ ζνβαξά ππφςε νη 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αζζελή θαη νη εξεπλεηέο πξνεηνίκαδαλ έλα απφζπαζκα 

δεθαπέληε ιεπηψλ βαζηζκέλν ζηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ. Οη κνπζηθέο επηινγέο 

ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηελ Curtis (1982) θαη παξφιν 

πνπ ε νκάδα δείγκαηνο ζεσξήζεθε κηθξή, ε κειέηε απηή επεζήκαλε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνπζηθήο σο εξγαιείνπ παξέκβαζεο ζε αζζελείο ηειηθνχ 

ζηαδίνπ. 

 «Ο θιάδνο «Μνπζηθή ζηελ Ηαηξηθή» (Music in Medicine) είλαη πην 

ζπγθεθξηκέλνο απ’ φηη ε Μνπζηθν-ςπρνζεξαπεία θαη ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο αζζελψλ απφ επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο θαη ηεο ηαηξηθήο» (Dileo, 1999) 

 Ζ Dileo-Maranto εγήζεθε κηαο εθηελνχο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζεο ηεο 

Μνπζηθήο ζηελ Ηαηξηθή (Music Medicine) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηπηψζεηο πξφσξσλ 

λενγλψλ, αζζελψλ κε ζηεθαληαία λφζν, πλεπκνλία, κεηεγρεηξεηηθψλ αζζελψλ, εηδηθέο 

ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ππξεληθήο ηαηξηθήο θαη νγθνινγίαο. Απφ ηηο 77 πεξηπηψζεηο πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο Dileo-Maranto, απνδείρζεθε φηη ζηελ πιεηνςεθία απηψλ ε 

κνπζηθή «ιεηηνχξγεζε» σο ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 

 Κάπνηεο άιιεο έξεπλεο σζηφζν αλαθέξνπλ κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

(Bonny and Mc Carron, 1984). Ζ Dileo-Maranto επηζεκαίλεη φηη ππήξμαλ αζπλέπεηεο ζηα 

θπζηνινγηθά απνηειέζκαηα απφ νξηζκέλεο δνθηκέο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαη φηη «ε γλψζε 

πνπ καο πξνζθέξνπλ απηά απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα» (Dileo-Maranto 1991). 

Ο Hodged (1980) επίζεο αλαθέξζεθε ζηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ θαξδηά θαη ζηνλ θαξδηαθφ ζθπγκφ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο 

έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη γεληθά ε γξήγνξε θαη πνκπψδεο κνπζηθή ζα πξνθαιέζεη 

αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ζθπγκνχ ελψ αληίζεηα κηα ραιαξσηηθή κνπζηθή ζα επηθέξεη ηελ 

κείσζε ηνπ (Darner 1966). Άιιεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ αξθεηά απξφβιεπηα 

απνηειέζκαηα ή φηη ε κνπζηθή δελ επεξεάδεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ (Barger 1979). 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ εμίζνπ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα γχξσ απφ κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε. Σαπηφρξνλα ν Hodges ηνλίδεη ηηο 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη ζχγθξηζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά κειέηεο ζρεηηθά κε 
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ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζε κπτθέο θαη θηλεηηθέο αληαπνθξίζεηο. Ο ίδηνο εξεπλεηήο 

επηζεκαίλεη θάπνηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα απηή 

 Γελ ππάξρεη θάπνηα αμηφινγε κεηαβνιή ηεο κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ 

ελαιιαγή δηεγεξηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο κνπζηθήο (Lord 1968). 

 πλερείο λεπξνκπτθέο απνθξίζεηο αληρλεχηεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνκπνγξάθνπ θαηά 

ηε κνπζηθή αθξφαζε (Holdsworth 1974). 

 Ζ κνπζηθή έρεη αλαγλσξηζζεί σο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηνπ άγρνπο θαη 

ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο γεληθφηεξα (Dileo 1999). Σν ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν έρεη απνηειέζεη ηνκέα έξεπλαο ησλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ θαη ησλ ηαηξψλ, θαζψο 

δηαηαξαρέο νη νπνίεο δελ έρνπλ μεθάζαξε νξγαληθή πξνέιεπζε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη 

απφ αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο ή ζεκαληηθά γεγνλφηα. Οη Aldridge θαη Brandt (1991) 

κειέηεζαλ ηελ αμία ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε αζζελείο κε θιεγκνλψδε λφζν ηνπ εληέξνπ 

βαζηδφκελνη ζηελ ππφζεζε φηη ε δηαηαξαρή ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα αλνζνινγηθή βάζε 

επεξεαζκέλε απφ ην ρξφλην ζηξεο. Ζ έξεπλα απηή επηθεληξψζεθε ζηελ αμία ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο σο κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, βειηησκέλνπο 

κεραληζκνχο αλάθηεζεο θαη αλάξξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο νη Aldridge θαη 

Brandt αλαδεηνχζαλ ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αζζελψλ κε 

θιεγκνλψδε αζζέλεηα ηνπ εληέξνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εληέξνπ απνδίδεηαη κνπζηθά κε κηα έιιεηςε 

ξπζκηθήο επειημίαο θαη κε κηα έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζε ξπζκηθέο ελαιιαγέο.  

 Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνπο Dileo θαη Brandt ε ρξήζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

γηα ηε κείσζε ηεο θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο απνηειεί κηα πάγηα ηαθηηθή, εθφζνλ ε ίδηα ε 

κνπζηθή απνηειεί παξάγνληα ραιάξσζεο, κε ηνλ πειάηε λα αθνχεη δεθηηθά είηε ηε 

κνπζηθή πνπ εξκελεχεη δσληαλά ν ζεξαπεπηήο είηε ηε κνπζηθή πνπ είλαη ήδε 

ερνγξαθεκέλε. Πξφζζεηεο ηερληθέο ραιάξσζεο ησλ κπψλ θαη ηεο αλαπλνήο κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηε κνπζηθή (Dileo and Bradt 2007, Dileo and Reuer 2007) 

 Δπηπιένλ ε κνπζηθή σο ζεξαπεπηηθφ κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο γλσζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αζζελψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ δηάθνξεο αηηίεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, «αθνχγνληαο θαη ηξαγνπδψληαο ηξαγνχδηα πηζαλφλ λα αθππληζηνχλ 

κλήκεο νη νπνίεο ζα πξνσζήζνπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη ζα απμήζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν» (Magee & Wheeler, 2006) 

 Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο παξέκβαζε, σζηφζν, δελ απνηειεί αξκνδηφηεηα κφλν 

ησλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ αιιά κπνξεί λα θαζηεξσζεί ζην ηαηξηθφ πεξηβάιινλ ηφζν απφ ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ζπγγελείο ή θίινπο ηνπ αζζελνχο. Ζ ρξήζε πξνζσπηθψλ 
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ζπζθεπψλ αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο κπνξεί λα επηθέξεη άλεζε, κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

πφλνπ θαη λα πξνθαιέζεη ηελ ραιάξσζε ζηνλ αζζελή. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επίζεο 

ζα κπνξνχζε λα παξέρεη κνπζηθή γηα ηνπο αζζελείο αιιά ζίγνπξα θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθφ απφ θάπνηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή πνπ είλαη ηθαλφο λα αμηνινγήζεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθάζηνηε αζζελνχο. «Σειηθά ε Μνπζηθή ζηελ Ηαηξηθή 

(Music in Medicine) κπνξεί λα παξέρεη κηα ζρέζε βαζηζκέλε ζε κηα αιιαγή πνπ ζα 

αμηνπνηεί ηα νθέιε ηεο επηξξνήο ηεο κνπζηθήο ζην αλζξψπηλν κπαιφ θαη ζψκα» (Shultis 

C., Gallagher L.;Wheeler, 2016: 463). 
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3.7.  Μέθοδοι νεςποαπεικόνιζηρ και νεςποθςζιολογικήρ καηαγπαθήρ 

 

Μηα εχινγε εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη πψο έλα αηζζεηήξην εξέζηζκα φπσο ε 

κνπζηθή ε νπνία απνηειείηαη απφ πνιππινθφηεηα ζηνλ ξπζκφ θαη ζηελ αθνπζηηθή δνκή 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ελδνγελείο ξπζκηθέο εγθεθαιηθέο ηαιαληψζεηο πνπ ππνθξχπηνληαη 

ησλ γλσζηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Crick & Koch 1990). Γηα λα 

απαληεζεί ε εξψηεζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ θαη 

κεζφδσλ. 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη λεπξναπεηθφληζεο ζρεηηθέο κε ηε κνπζηθνζεξαπεία 

είλαη ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ (fMRI) θαη ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 

(EEG). Ζ fMRI δηεξεπλά πψο ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ εγθεθάινπ αληαπνθξίλνληαη ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. κνπζηθή) ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη πψο ην ζρήκα θαη ε 

ζπλδεζηκφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξν αθξηβέο ζην λα κεηαδίδεη ηηο αιιαγέο ζηηο δνκέο 

θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG) πξνζθέξεη κε 

κεγαιχηεξε ρξνληθή αθξίβεηα ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηαγξάθνληαο ηελ 

εμαζζελεκέλε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ κε αθξίβεηα ρηιηνζηνχ θαη κε 

πνιχ κηθξφηεξν θπζηθφ πεξηνξηζκφ απφ ηε fMRI. Σν EEG ρξεζηκνπνηεί δχν παζεηηθά 

ειεθηξφδηα θαη 19 ή πεξηζζφηεξα παζεηηθά ειεθηξφδηα ηνπνζεηεκέλα ζην ηξηρσηφ ηεο 

θεθαιήο, ρξεζηκνπνηψληαο παγίδεο ή θεθαιέο, ζε ηππνπνηεκέλεο ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (Shanbao, Tong, & Thankor 2009). 

Οη κέζνδνη λεπξναπεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλνπλ ηε ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (ΡΔΣ), φπνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο κέζσ ηεο αλίρλεπζεο αθηηλψλ πνπ εθπέκπνληαη 

έκκεζα απφ ξαδηελεξγφ ηρλεζέηε θαη απεηθφληζε δηάρπζεο (DTI), ε νπνία ραξηνγξαθεί ηε 

δηαδηθαζία δηάρπζεο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ ζηνλ εγθέθαιν γηα λα απνθαιχςεη 

κηθξνζθνπηθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ηζηψλ ηνπ (Hunt & Legge 

2015). 

Μηα άιιε κέζνδνο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε Glascow Coma Scale (GCS) ε νπνία 

είλαη κηα απιή θιίκαθα πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο δηαηαξαρήο ζπλείδεζεο ηνπ αζζελή. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε κνλάδεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαζψο θαη ζε κνλάδεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ βιαβψλ ελψ κέζσ απηήο 

νξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θιηληθή πξάμε ην βάζνο ηνπ θψκαηνο ζπλείδεζεο ησλ 
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αζζελψλ κε εγθεθαιηθή βιάβε (Lancet 1974 2: 81-4.) Βαζηδφκελνη ζηελ θιίκαθα απηή, 

απνηειέζκαηα απφ 13 θαη πάλσ ζρεηίδνληαη κε ήπηα εγθεθαιηθή βιάβε, απφ 9 έσο 12 

αθνξνχλ κία κέηξηα εγθεθαιηθή βιάβε ελψ απφ 8 ή ιηγφηεξν θάλνπκε ιφγν γηα ζνβαξή 

βιάβε ηνπ εγθεθάινπ. 

 

 

Glascow Coma Scale (GCS) πξνζπειάζηεθε 22-11-2017 https://defensegr.wordpress.com 

 

Απφ άπνςε λεπξνρεκείαο, ε αλαζθφπεζε ησλ Chanda θαη Levitan (2013) 

πεξηγξάθεη πψο ε κνπζηθή κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο νξκνλψλ 

φπσο αληακνηβήο, θηλήηξσλ θαη επραξίζηεζεο (ληνπακίλε), άγρνπο θαη δηέγεξζεο 

(θνξηηδφιε), αλνζίαο (ζεξνηνλίλε) αθφκε θαη ηνπ έξσηα (σθπηνθίλε). Μηα πεξαηηέξσ 

αλαζθφπεζε απηψλ ησλ ςπρνλεπξναλνζνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κνπζηθήο (Fancourt, 

Ockelford, & Belai 2014) δείρλεη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο πιήζνπο λεπξνρεκηθψλ / βηνινγηθψλ παξαγφλησλ φπσο 

λεπξνδηαβηβαζηέο, νξκφλεο, θπηνθίλεο, ιεκθνθχηηαξα, δσηηθά ζεκάδηα θαη 

αλνζνζθαηξίλεο (αληηζψκαηα) πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ζηα 

αλνζνινγηθά επίπεδα, αλ θαη νη ζπγγξαθείο ππνγξακκίδνπλ κηα ζεηξά κεζνδνινγηθψλ 

ειαηησκάησλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνλ Julian O’Kelly (2016). 
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3.8.  Σομείρ ζύγκλιζηρ μεηαξύ ηηρ Μοςζικοθεπαπείαρ και ηυν 

Νεςποεπιζηημών 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί έλα πιαίζην εξεπλψλ ζηηο 

νπνίεο έρεη ήδε εθαξκνζηεί ε κνπζηθνζεξαπεία, ζχκθσλα κε ηνπο O’ Kelly θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2016a), γηα ηηο αλάγθεο αζζελψλ κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα θαη λα 

ηνληζηνχλ νη ηνκείο ζχγθιηζεο κεηαμχ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο θαη ηεο λεπξνεπηζηήκεο 

(πιαίζην κειέηεο θη έξεπλαο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε, δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο). 

 

3.8.1.  Μοςζική και Νεςποπλαζηικόηηηα (Music and Neuroplasticity) 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζχγθιηζεο κεηαμχ ηεο λεπξνεπηζηήκεο, ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο θαη ηεο κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή βξίζθεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο 

λεπξνπιαζηηθήο αιιαγήο ή λεπξνπιαζηηθφηεηαο. Σν θαζηεξσκέλν απηφ κνληέιν 

πξνέξρεηαη απφ πξψηκεο κειέηεο ζε δψα (Hebb, 1949, Lashly 1929) νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε 

κηα εμήγεζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ λεπξψλσλ ζηνλ εγθέθαιν ζηε δηάξθεηα ησλ 

καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηαλ εκθαλίδεηαη ε λεπξνπιαζηηθφηεηα, ν εγθέθαινο 

αλαδηνξγαλψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ λεπξηθψλ νδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

ζπλάςεηο, νη δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο λεπξψλεο λα πεξλνχλ ειεθηξηθά ζήκαηα κεηαμχ 

ηνπο, δηεγείξνληαη επαλεηιεκκέλα θη επίκνλα ιφγσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο έθζεζεο ζε 

αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα ζε κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο «εθκάζεζε Hebbian». Ζ κνπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδαληθφ εξέζηζκα, αθνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιάδεη θπξηνιεθηηθά ην ζρήκα θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ, 

πξνζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θιηληθέο βειηηψζεηο ζε έλα επξχ θάζκα λεπξνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Απηφ είλαη εκθαλέο θπξίσο ζηελ θηλεηηθή απνθαηάζηαζε, αιιά θαη ζηελ 

νκηιία, ηε γλψζε, ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ηηο δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο. 

ηε δεθαεηία ηνπ ’80, απφ ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο λεπξν-

απεηθφληζεο, νη λεπξνεπηζηήκνλεο ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηε κνπζηθά 

επαγφκελε λεπξνπιαζηηθφηεηα. Ζ επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα θη εθηέιεζε ηεο 

κνπζηθήο ελεξγνπνηεί πνιιά λεπξσληθά ζπζηήκαηα θαη απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ηνκέα 

κειέηεο γηα θάζε λεπξνεπηηήκνλα πνπ επηζπκεί λα κειεηήζεη ηε λεπξνπιαζηηθφηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα απφ ηηο πνιιέο έξεπλεο, πνπ δηεμήγαγαλ νη Münte, Altenmüller, & 
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Jäncke (2002), δηαπηζηψζεθε φηη ε ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε εθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο 

αηζζεηήξηνπο θινηνχο ζε πηαλίζηεο θαη βηνιηζηέο, σο πξντφλ επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεο 

εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηε κνπζηθή εθκάζεζε. Δπηπιένλ, νη 

Trost θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2014) παξαηήξεζαλ φηη φζν πην επράξηζηε ζεσξείηαη ε 

κνπζηθή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε έθηαζε ζηελ νπνία νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

εκπιέθνληαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπγθίλεζεο.   

 

 

3.8.2.  Μοςζική και ζςναίζθημα (Music and Emotion) 

 

Μηα ηεθκεξησκέλε άπνςε κεηαμχ ησλ λεπξνεπηζηεκφλσλ απνδεηθλχεη φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε ηεο κνπζηθήο πεγάδεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγνπνηεί ηηο 

δπλακηθέο πιεπξέο ησλ λεπξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο ε ραξά θαη ε ζιίςε. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο πεγάδνπλ απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπζηήκαηα απηά εμαξηψληαη θαη εκπιέθνληαη κε ηηο γλσζηαθέο 

δηαδηθαζίεο (Blood Zatorre, Bermudez, & Evans 1999, Panksepp & Bernatzky 2002). 

Μέζσ ηεο fMRI παξέρεηαη κηα ζαθήο εξκελεία ηνπ ηξφπνπ επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζε 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη γλσζηφ φηη εκπιέθνληαη ζηελ «έλαξμε, παξαγσγή, 

ζπληήξεζε, ηεξκαηηζκφ θαη δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (Koelsch 2009: 374). Ο 

Koelsch επηζεκαίλεη φηη ε εξκελεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή επεξεάδεη απηέο 

ηηο πεξηνρέο ζα πξέπεη ηειηθά λα απνδνζεί ζηε κνπζηθνζεξαπεία, κέζσ ηεο νπνίαο 

αληηκεησπίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαη επζχλνληαη γηα ηελ θαηάζιηςε, 

ην άγρνο θαη ηε δηαηαξαρή ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (PTSD). 

 

3.8.3.  Μοςζική και γνώζη (Music and Cognition) 

 

Ζ κνπζηθή αληίιεςε απφ κφλε ηεο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά γλσζηαθψλ δηεξγαζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θσδηθνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη γεγνλφησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε κνπζηθέο εκπεηξίεο. χκθσλα κε ηνλ 

O’ Kelly (2016) ε κνπζηθή απφδνζε επεθηείλεη ηηο πην πάλσ δηαδηθαζίεο ζηελ αλάγλσζε, 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θ.α. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε 
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βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ κνπζηθνζεξαπεία θαη ηε λεπξνεπηζηήκε ηνπ ηνκέα ηεο 

γλψζεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε αξηζκφ, ελψ νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε πγηή 

άηνκα θξίλνληαη σο πνιιά ππνζρφκελεο. Ο Koelsch (2009) αλαθέξεη φηη απιά θαη κφλν ε 

αθξφαζε ηεο κνπζηθήο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα «δξάζε – αληίιεςε – κεζνιάβεζε» φπνπ 

ηα ζπζηήκαηα αληίιεςεο αιιειεπηθαιχπηνληαη κε απηά ηεο δξάζεο κέζσ ησλ 

θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ (Rizzolatti & Craighero 2004). Ο Koelsch επίζεο, ππνδεηθλχεη φηη 

ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία κηαο θαη ε δηαδηθαζία 

ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζηε κάζεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

άιισλ. Άιια ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία πεξηιακβάλνληαη ζε 

κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ε πξφσξε κνπζηθή θαηάξηηζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ αθνπζηηθή θαη ηε γλσζηαθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ εθεβεία (Putkinen et al. 2015) θαη 

ζηα ηέιε ηεο δσήο (Gooding, Abner, Jicha, Kryscio & Schmitt 2013, Hanna -Pladdy & 

Gajewski 2012). 

 

3.8.4.  Μοςζική και σέζη (Music and Relationship) 

 

Ζ κνπζηθή είλαη αλακθίβνια ε πην θνηλσληθή απφ φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο. Σα 

πνιπάξηζκα θαη πνηθίια παξαδείγκαηα ηεο θνηλσληθήο κνπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

πάξα πνιιά θη επηπιένλ, κε εμαίξεζε ηηο εθαξκνγέο δεθηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο ή ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή, φπνπ ε κνπζηθή κπνξεί λα αλαπαξαρζεί, ε 

κνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα δσληαλή, δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, απηνζρεδηάδνληαο, ηξαγνπδψληαο ή δεκηνπξγψληαο καδί 

ζπλζέζεηο θαη δξψκελα. Δλψ ε παξαδνζηαθή λεπξνεπηζηήκε κπνξεί λα έρεη ζεσξήζεη ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα σο ζαλ λα κελ έρεη θνηλσληθή επηξξνή, ε ζπγθξηηηθά πξφζθαηε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο λεπξνεπηζηήκεο δηεξεπλά ηηο λεπξνβηνινγηθέο δνκέο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά (Cacioppo 

& Berntson 2009). Ο Fachner (2014) ελζαξξχλεη ηνπο εξεπλεηέο κνπζηθνζεξαπείαο λα 

δηεξεπλήζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε, έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νη ρξνληθέο δηαδηθαζίεο ηεο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο δξνπλ λεπξνινγηθά. Αλ θαη νη κειέηεο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο, ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο παξνρήο βηνταηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG) 

αηφκσλ πνπ απηνζρεδηάδνπλ κνπζηθά καδί (Neugebauer & Aldridge 1998). Άιιεο κειέηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε δχν νξγάλσλ (duet) (Sänger, Müller, & 
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Lindenberger 2012) έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζπλεπή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, 

ησλ κεησπηαίσλ θαη θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ.  

χκθσλα κε ηνλ O’ Kelly (2016b) νη κεζνδνινγηθέο πξνθιήζεηο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο ζχγρξνλεο αληαπφθξηζεο ηνπ εγθεθάινπ ζε νκάδεο κνπζηθψλ ή ζπκκεηερφλησλ 

κνπζηθνζεξαπείαο επί ηφπνπ είλαη ζεκαληηθέο. Δλψ νη κέζνδνη fMRI απνθιείνπλ ηφζν ηηο 

ιεπηνκεξείο ρξνληθέο θαηαγξαθέο φζν θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθή θίλεζε ή αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη 

EEG, αλ θαη ηα αλεπηζχκεηα αληηθείκελα θίλεζεο δεκηνπξγνχλ επίζεο ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο γηα ηελ εμαγσγή αθξηβψλ δεδνκέλσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

φξγαλν ή ηξαγνχδη. 

 

3.9.   Δςπήμαηα μέζα από ηην Κλινική εθαπμογή ηηρ Μοςζικοθεπαπείαρ 

ζηη Νεςπολογία 

 

πλνςίδνληαο ην εχξνο ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ βάζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κνπζηθνζεξαπεπηψλ, λεπξνεπηζηεκφλσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηε λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε ελειίθσλ αζζελψλ, θξίλεηαη ρξήζηκνο ν δηαρσξηζκφο ησλ εξεπλψλ απηψλ 

ζε ηνκείο αλάινγνπο ηεο εθάζηνηε πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Ζ πεξίιεςε απηή αθνξά θπξίσο 

κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ θιηληθή ζπκβνιή ησλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ (music therapist MT 

θαη neurologic music therapist NMT) ρσξίο σζηφζν λα παξαιείπνληαη απφ απηή κειέηεο 

ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή (music in medicine). Παξφιν πνπ ε 

ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κνπζηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

πειάηε θαη ζεξαπεπηή, ε θαηαλφεζε ηεο πιαζηηθφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κνπζηθή 

θαη ε γλψζε πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ησλ κειεηψλ επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζε λεπξνινγηθφ 

επίπεδν, ζεσξνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο πνιχηηκεο. Πξφθεηηαη λα γίλεη αλαθνξά ζε 

θάπνηνπο ηνκείο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παγθνζκίσο θαη λα 

θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ εμαληιεζεί νη 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ε κνπζηθνζεξαπεία. 
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3.9.1.  Κινηζιολογική Αποκαηάζηαζη 

 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη ηερληθέο ηεο NMT ζεσξνχληαη ηεθκεξησκέλα 

σθέιηκεο πξνο ηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο κεηά 

απφ αηχρεκα, εγθεθαιηθφ επεηζφδην (Thaut, McIntosh, & Rice 1997) θαη ησλ αζζελψλ ηεο 

λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ (Parkinson’s disease) (Thaut et al. 1996) ελψ ζχγρξνλνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηερληθή Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά 

ζηε βειηίσζε ησλ αζζελψλ απηψλ (Bradt, Magee, Dileo, Wheeler, & McGilloway 2010, 

O’ Kelly 2016b). Ζ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο θπζηνινγίαο θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο 

δχλακεο (Thaut, McIntosh, & Hoemberg 2014) ζχκθσλα κε ηνπο Bukowska et al. (2015) 

νη νπνίνη εξεχλεζαλ ελδειερψο ηηο ηερληθέο ηεο ΝΜΣ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζε αζζελείο ηεο λφζνπ ηνπ Παξθηλζνλ (Parkinson 

disease), απνδεηθλχεη φηη ε κνπζηθή δχλαηαη λα βειηηψζεη ηε ρσξηθή αληίιεςε ηνπο. 

Παξφια απηά φκσο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ίδηα ε θχζε ηεο θηλεηηθήο 

απνθαηάζηαζεο απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ΝΜΣ ζηνλ ηνκέα 

απηφ, απνηειεί σζηφζν, κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηηο κεζφδνπο λεπξν-απεηθφληζεο, νη 

νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ απαηηνχλ αθηλεζία. Γεδνκέλσλ ησλ επηηαθηηθψλ απνδείμεσλ 

ησλ ηερληθψλ NMT πνπ θέξνληαη λα βειηηψλνπλ ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία ζε θιηληθνχο 

πιεζπζκνχο, ην πεδίν απηφ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο, έηζη ψζηε λα γίλεη απφιπηα ζαθήο 

ν ηξφπνο πνπ νη αιιαγέο ζηηο λεπξηθέο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ, ζρεηίδνληαη κε ηηο βειηηψζεηο 

απηέο. 

 

3.9.2.  Δγκεθαλικό Δπειζόδιο 

 

Δλψ νη επηπηψζεηο ησλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ ραξαθηεξίδνληαη παγθνζκίσο σο 

ζνβαξά αξλεηηθέο, είλαη πηζαλφ λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ επεηζνδίσλ απηψλ ζηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, ζχκθσλα κε ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν πιεζπζκφο 

(Feigin, Lawes, Bennett & Anderson 2003). Σα εγθεθαιηθά επεηζφδηα ζπλνδεχνληαη απφ 

πνιχπινθα θαη πνηθίια είδε αλαπεξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηαθψλ θαη 

θηλεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ιφγνπ θαη νκηιίαο (Kumar, Selim, 

& Caplan 2010). 

Οη Särkämö et al. (2008) δηεμήγαγαλ κηα ζεηξά απφ έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπγθξίλνπλ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο θαζεκεξηλήο πξνεπηιεγκέλεο κνπζηθήο αθξφαζεο (daily preferred 

music listening) (MG), ηεο αθξφαζεο βηβιίσλ audio book listening (ABG) ή βαζηθά 
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ζηνηρεία ειέγρνπ θξνληίδαο (standard care controls) (CG) ζε άηνκα κε νμεία εγθεθαιηθή 

εκβνιή κεζαίαο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3 έσο 6 κήλεο. Οη 

αξρηθέο έξεπλεο απφ ηε ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε κειέηε ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχλνιν 

ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δείρλνπλ φηη ε αθνπζηηθή κνπζηθή είλαη 

αλψηεξε ζηε βειηίσζε ηεο γλσζηαθήο αλάθακςεο θαη ηεο δηάζεζεο (Särkämö et al. 2008).  

Πεξαηηέξσ έξεπλεο καγλεηηθψλ ηνκνγξαθηψλ απφ ηνπο Forsblom, Laitinen, 

Särkämö, & Tervaniemi (2009), κειεηψληαο ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεθηηθή κλήκε, ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ πξνζνρή θαηέιεμαλ ζηηο εμήο ηηκέο 

απνηειεζκάησλ MG, (n= 16), ABG (n= 18) θαη CG (n= 15). Οη πην πάλσ ηηκέο 

ζπζρεηίζηεθαλ κε πξαγκαηηθέο βειηηψζεηο ησλ πεξηνρψλ έξεπλαο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο (MG). 

πσο αλαθέξζεθε, ε αθαζία ή ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηεο πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο απνηειεί ζεκαληηθή ζπλέπεηα ελφο εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, επεξεάδνληαο 

θαηά εθηίκεζε ην 38% ησλ επηδψλησλ απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ζχκθσλα κε κηα 

αλαζθφπεζε 881 αζζελψλ κε νμχ εγθεθαιηθφ επεηζφδην (Pedersen, Stig Jørgensen, 

Nakayama, Raaschou & Olsen, 1995). 

Δπηπιένλ, κηα άιιε κεισδηθή ή ξπζκηθή ζεξαπεία γηα ηελ αθαζία («SiPARI») πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ κνπζηθνζεξαπεχηξηα Monika Jungblut θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

(2014), εμεηάζηεθε πξφζθαηα κέζσ καγλεηηθψλ ηνκνγξαθηψλ fMRI. Δλψ ην απνηέιεζκα 

ηεο κειέηεο ζεσξείηαη ρακειφ, (n= 3), ηα δεδνκέλα έδεημαλ λέα δξαζηεξηφηεηα ζε 

πεξηνρέο πνπ πιεζηάδνπλ ηηο ηξαπκαηηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ζηελ αξηζηεξή 

αλψηεξε θξνηαθηθή ρψξα, κε ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ζπλεπάγνληαη βειηηψζεηο ζηε ξπζκηθή αιιεινπρία ηεο νκηιίαο. 

 

 

3.9.3.  Άνοια  

 

Ζ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηαηξηθά 

επηηεχγκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ θαξθίλνπ θαη ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, απνηεινχλ 

παξάγνληεο αχμεζεο ηεο επίπησζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο άλνηαο. Γηα παξάδεηγκα 

κεηαμχ ηνπ 2006-07 θαη 2010-11 ν πιεζπζκφο ησλ αζζελψλ πνπ έπαζρε απφ άλνηα ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απμήζεθε θαηά 25% (DH 2012). Ζ απάζεηα, ην άγρνο, ηα γλσζηαθά 

πξνβιήκαηα (κλήκε, ιεηηνπξγηθφηεηα, απηνεμππεξέηεζε), ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 
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θαηάζιηςε απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ πνηφηεηαο δσήο 

θαη ησλ αζζελψλ κε άλνηα (DH, 2012). 

Ο ηνκέαο ηεο λεπξνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αλντθψλ αζζελψλ κέζσ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ λεπξνςπρνινγηθέο εμεηάζεηο ζε αζζελείο κε άλνηα, ν 

Särkämö απφ ην Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2014) δηαπίζησζαλ νη παξεκβάζεηο κε κνπζηθή κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

επσθειείο ζε γλσζηαθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ε εξεπλεηηθή 

νκάδα ηνπ Jacobsen (2015) ρξεζηκνπνίεζε κεζφδνπο fMRI έηζη ψζηε λα κειεηήζεη ηελ 

πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κνπζηθή κλήκε θαη ε νπνία επηβηψλεη ηεο 

βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε λφζν Alzheimer. Οη ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ φηη νη δχν 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ: ηνπ κεησπηαίνπ ισβνχ (the caudal anterior cingulated) θαη ηνπ 

πξφζζηνπ θινηνχ ηνπ θφιπνπ θαη ηεο θηλεηηθήο πεξηνρήο (ventral pre-supplementary motor 

area) ελεξγνπνηήζεθαλ κε κνλαδηθφ ηξφπν θαηά ηελ αθξφαζε δηαρξνληθψλ-γλσζηψλ 

θνκκαηηψλ απ’ φηη ζε πην πξφζθαηα θαη ιηγφηεξν γλσζηά θνκκάηηα. Ζ έξεπλα απηή 

ππνζηεξίδεη γηα πξψηε θνξά κε αληηθεηκεληθέο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο, φηη νη κνπζηθέο 

παξεκβάζεηο ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα εληζρχζνπλ ηελ επεκεξία ησλ αλντθψλ αζζελψλ 

αθνχ ελεξγνπνηνχλ ην πγηέο ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ηνπο ζην νπνίν κπνξεί λα βξίζθνληαη 

ζεκαληηθέο απηνβηνγξαθηθέο ηνπο ζηηγκέο. 

Παξφιν πνπ νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

κνπζηθνςπρνζεξαπείαο ζηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε ησλ αλντθψλ αζζελψλ είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλεο νη Ming Hung Hsu θαη Monkton απφ ηελ Κίλα, δηεμήγαγαλ ην 2014 

κηα πηινηηθή έξεπλα ε νπνία αλέιπε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ HRV 

(Heart rate variability) φρη κφλν ηνπ πειάηε αιιά θαη ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή επίζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο απνθάιπςαλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηέγεξζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηηθνχ απηνζρεδηαζκνχ. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν κνπζηθνζεξαπεπηηθφο απηνζρεδηαζκφο είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ηε 

δηέγεξζε ζηνπο αλντθνχο αζζελείο θαη λα κεηψζεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο απηψλ.  

Ζ κνπζηθνζεξαπεχηξηα Amy Clements-Cortes θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην (2016) ζπλέιιεμαλ ζηνηρεία απφ ηηο λεπξνεπηζηήκεο ηα νπνία 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη ειηθησκέλνη αζζελείο ηεο λφζνπ ηχπνπ Alzheimer ζα κπνξνχζαλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ήρνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο ζηα 40Hz, 

αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ 

ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ ηππφθακπνπ. Μέζσ ηεο ρξήζεο κηαο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο αθνπζηηθήο 
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θαξέθιαο θαη 18 ζπκκεηερφλησλ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε δηέγεξζε ηνπ 

ζσκαηναηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαιχπηεη ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο θαη επηηξέπεη ζηνλ 

νξγαληζκφ λα αηζζάλεηαη ηελ αθή, ηηο δνλήζεηο, ηνλ πφλν, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ρψξν θ.ά.) πξνθάιεζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε 

δηάζεζε θαη ηε γλψζε αλαθνξηθά ζηηο θιίκαθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ 

πνηνηηθέο έξεπλεο (Clements-Cortes, Ahonen, Evans, Freedman & Bartel 2016). παξά ηνλ 

πηινηηθφ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζεσξνχληαη 

αμηνζεκείσηα θαη ρξίδνπλ κειινληηθήο έξεπλαο.  

 

3.9.4.  Γιαηαπασέρ ηηρ ζςνείδηζηρ 

 

Με ηνλ φξν δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο (Disorders Of consciousness DOC) νξίδεηαη ην 

ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξά ηεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ φπσο ε 

ζθέςε, ε αληίιεςε, ε κλήκε, ε ζπγθέληξσζε θαη ε ζπκπεξηθνξά. Δίλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζνπλ πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αζζελή φπσο ηελ ηθαλφηεηα γηα 

εξγαζία θαη ηελ απνπεξάησζε θαζεκεξηλψλ απιψλ δηαδηθαζηψλ. 

Οη δηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο (DOC) αθνξνχλ κηα ζπλερή θαηάζηαζε ε νπνία 

ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο: ηελ θπηηθή θαηάζηαζε (vegetative 

state) (VS), φπνπ δελ ππάξρνπλ επδηάθξηηεο ελδείμεηο ζπλείδεζεο, παξά ηα ζηνηρεία ηεο 

αθχπληζεο (American Congress of Medicine Rehabilitation 1995) θαη ηελ θαηάζηαζε 

πεξηνξηζκέλεο ζπλείδεζεο (minimally conscious state) (MCS) ζηελ νπνία ε ζπλείδεζε 

είλαη πεξηνξηζκέλε (Giacino et al. 2002). Ζ ζηήξημε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ 

απηψλ κέζσ ηεο κνπζηθήο ζεσξείηαη ηδαληθή κηαο θαη ε κνπζηθή απνηειεί κε ιεθηηθφ κέζν 

επηθνηλσλίαο ηθαλφ σζηφζν λα ππνζηεξίμεη ηε δηέγεξζε, ρσξίο θακηά εμάξηεζε απφ ηελ 

ιεθηηθή επεμεξγαζία (Magee & O'Kelly 2015, O'Kelly & Magee 2013a). 

Πξφζθαηα ππήξμε έλα θάζκα εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ 

λεπξνεπηζηεκφλσλ θαη κνπζηθνζεξαπεπηψλ φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ απνηειέζκαηα ηα 

νπνία ειήθζεζαλ κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηνεγθεθαινγξαθήκαηνο (EEG), 

θαξδηνγξαθήκαηνο (HRV) (O'Kelly & Magee 2013), ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίνπ 

(positron emission tomography) (ΡΔΣ) (Steinhoff e.t., 2015, Vogl, Heine, Steinhoff, Weiss 

θαη Tucek 2015) θαηά ηε δηάξθεηα κειεηψλ κνπζηθήο ηαηξηθήο κε ηε ρξήζε ιεηηνπξγηθήο 

απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (Functional magnetic resonance imaging) fMRI 

(Heine et al., 2015, Okumura, 2014, Verger et al. 2014) θαη ηεο κέηξεζεο ηεο θαξδηαθήο 
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ζπρλφηεηαο (Heart rate variability) HRV (Riganello, Arcuri, Quintieri, & Dolce 2015, 

Riganello, Candelieri, Conforti 2010), ζε ζπλδπαζκφ κε έλα εηδηθφ εξεπλεηηθφ ζέκα ησλ 

Frontiers (Magee, Tillman, Perrin, & Scnackers 2016), πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

εγγξάθσλ αλαζθφπεζεο ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο απφ κνπζηθνζεξαπεπηέο. 

πλνπηηθά, ηα έγγξαθα απηά απνηεινχλ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξηθψλ κειεηψλ 

αμηνιφγεζεο (π.ρ. Magee, Siegert, Daveson, Lenton-Smith, & Taylor 2013, O'Kelly & 

Magee 2013b) θαη απνθαηάζηαζεο (Formisano 2001) ηα νπνία δηεξεπλνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο λα δξα 

ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

ζπλείδεζε (Perrin, Tillmann, & Luauté 2015, Vanhaudenhuyse 2011), ππνζηεξίδνληαο ηελ 

δηέγεξζε, θαη βειηηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο (Heine et al., 2015), πνπ δείρλνπλ φηη ε εγθεθαιηθή πιαζηηθφηεηα 

κπνξεί λα εληζρπζεί ζε απηνβηνγξαθηθά (ζπλαηζζεκαηηθά θαη νηθεία) πιαίζηα πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ πξνηηκψκελε κνπζηθή γηα αζζελείο κε MCS (Verger et al. 2014). 
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3.10.  Η Μοςζική και η μοςζικοθεπαπεία μέζα από ηην επιζηήμη ηηρ 

Νεςπολογίαρ 

 

Ζ κνπζηθή σο κέζν κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ην νπνίν δελ ζηεξείηαη δνκήο κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, ν ηξφπνο πνπ ε κνπζηθή 

επηδξά ζηηο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο απαζρνιεί ηνλ ηνκέα ηεο Νεπξνινγίαο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Απφ λεπξνινγηθήο ζθνπηάο ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ είλαη κηα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία ζηνλ εγθέθαιν. Οη ήρνη δνλνχληαη ζην ηχκπαλν ηνπ απηηνχ θαη ελεξγνπνηνχλ 

ην θνριηαθφ λεχξν. Απηφ ην λεχξν θέξλεη δεδνκέλα ζηνλ θνριηαθφ ππξήλα, ν νπνίνο 

θάζεηαη ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ (ην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ) θαη κεηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο ζε ακθφηεξα αλψηεξα ζπκπιέγκαηα. Οη δνκέο απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο, 

κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο πςειφηεξεο ζηνλ ζάιακν, πνπ ελεξγεί σο ζπληνληζηήο ηεο 

αηζζεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ θινηφ θαη σο ξπζκηζηήο ηεο ζπλείδεζεο. Παξάιιεια, ζηνλ 

θινηφ, ν ήρνο κεηαηξέπεηαη ζε πην ζπλεηδεηά αλαγλσξηζκέλα πξφηππα, φπσο ν ιφγνο, ε 

κνπζηθή θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ήρνη επεξεάδνπλ ηα πην πξνεγκέλα κέξε ηνπ 

εγθεθάινπ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Πξνζπειάζηεθε απφ womensvoicesforchange.org ζηηο 12-1-2018 

http://3sqwx948hrd81g4i2f3jiqzdn8z-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/07/anerv2.gif
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Πην πξφζθαηα, νη λεπξνιφγνη επηζηήκνλεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε κνπζηθή θαη ν 

ιφγνο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ αιιειεπηθαιππηφκελεο αιιά δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, δείρλνληαο πψο ε κνπζηθή είλαη πηζαλψο έλα πξντφλ πνπ είλαη 

θαηά βάζε δηαθνξεηηθφ ζηνλ εγθέθαιν απφ ηνλ ιφγν. 

 

 

 

Merrill et al (2012) ν ιφγνο ελεξγνπνηεί θπξίσο ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ, ελψ ην ηξαγνχδη 

θπξίσο ηελ δεμηά  

 

Παξάιιεια, ηα αλζξψπηλα εγθεθαιηθά θχκαηα ηα νπνία αληρλεχνληαη κε 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG) θαη κε καγλεηνεγθεθαινγξάθεκα (MEG) απνδεηθλχνπλ 

πεξίηξαλα φηη νη ξπζκηθέο ηαιαληψζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ησλ 

λεπξνεπηζηεκψλ. Καηά ηνλ Engel (1999), ηαιαληψζεηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο, πεξίπνπ 

ηεο ηάμεο ησλ 40 Hz, θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηνπο ζηνηρεηψδεηο κεραληζκνχο νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη κε ηελ αληίιεςε. Σαπηφρξνλα, θεληξηθνί λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν φισλ ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

(Duysens & van de Crommert 1998, Grillner & Wallen 1985). 

ην επφκελν ζρήκα, νη Särkämö et al. (2013) ελζσκαηψλνπλ πάλσ απφ είθνζη 

ρξφληα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή θαη ηηο λεπξνεπηζηήκεο, γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

ππνδνρή ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πην 

πξφζθαηα, ν Norman-Haignere θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ (2015) έρνπλ εληνπίζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ αληαπνθξίλεηαη κε κεγάιε επηιεθηηθφηεηα ζηε 

http://3sqwx948hrd81g4i2f3jiqzdn8z-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/07/fpsyg-03-00076-g002.jpg
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κνπζηθή, θαη φρη κφλν ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζε κε κνπζηθέο 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ν ιφγνο, ππνδεηθλχνληαο πηζαλή ζπκκεηνρή απηήο ηεο πεξηνρήο 

λεπξηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αλζξψπηλε εμέιημε. 

 

 

ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κειέηεο λεπξναπεηθνληζηηθήο 
επεμεξγαζίαο κνπζηθήο ζε πγηή άηνκα. https://voices.no/index.php/voices/article/viewFile/872/720/3906  

Αθφκα θαη φηαλ νη λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνη, φπσο ε άλνηα ηχπνπ Alzheimer, 

πξνθαιέζνπλ απψιεηα κλήκεο, νη αζζελείο κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ ηε κνπζηθή απφ ην 

παξειζφλ θαη κε ην άθνπζκά ηεο λα αλαζχξνπλ αλακλήζεηο. Απηφ εληζρχεη ηελ θνηλσληθή 

επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο κέζα απφ πνηθηιία ιεθηηθψλ 

εθθξάζεσλ. Μάιηζηα έρεη βξεζεί απ’ ην 1997 φηη ηξαγνχδηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ 

αζζελψλ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηε καθξφρξνλε κλήκε ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ 

ηελ θνηλσληθή επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

χκθσλα κε ηε Σζνιάθε (2011), είλαη εθπιεθηηθφ φηη ην παξάιιειν άθνπζκα 

αγαπεκέλσλ ηξαγνπδηψλ ησλ αζζελψλ πξνθαιεί ηελ πην πξφζπκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πγηεηλή, κεηψλνληαο ηελ επηζεηηθφηεηά 

ηνπο. Ή φηη αζζελείο κε άλνηα πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα κνπζηθνζεξαπείαο 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ησλ αηζζεκάησλ κνλαμηάο θαη απνκφλσζεο, εληζρχεηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, απμάλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη κεηψλνληαη ηα θαηαζιηπηηθά 

ηνπο ζπκπηψκαηα. 

https://voices.no/index.php/voices/article/viewFile/872/720/3906
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Δθηφο απφ ηα νθέιε ζε επίπεδν απνθαηάζηαζεο, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

κνπζηθή απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν παξαθηλεί ηνπο αζζελείο λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο 

αζθήζεηο ελφο ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κεηψλνληαο ηε δηζηαθηηθφηεηα πνπ 

ελδερνκέλσο ηνπο δηαθξίλεη. Ο ξπζκφο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ ζεξαπεπηή 

θαηά ηελ επηινγή ηεο κνπζηθήο. Αλ θαη ε κνπζηθή πνπ αγαπνχλ νη αζζελείο είλαη 

απνηειεζκαηηθή, κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα θάπνην ηχπν άζθεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα κνπζηθή κε γξήγνξν tempo κπνξεί λα δηαζπάζεη ηελ πξνζνρή αζζελψλ ζε πην 

πξνρσξεκέλα ζηάδηα. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε κνπζηθή 

κπνξεί λα αιιάμεη αληηδξάζεηο φπσο ηνλ ξπζκφ ηεο θαξδηάο θαη ηελ πίεζε. 

«πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψλνπκε φηη ε κνπζηθή κέζα απφ φιεο απηέο ηηο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Νεπξνινγίαο θαηέρεη κηα εθπιεθηηθή δχλακε ζην λα επεξεάδεη ην ζπλαίζζεκα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ζην λα δηεγείξεη κέξε ηνπ κπαινχ καο θαη ηνπ 

ζψκαηφο καο» (Σζνιάθε 2011) 
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4.  ςζήηηζη/ςμπεπάζμαηα 

 Ζ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζην επξχ θάζκα ηεο εμειηζζφκελεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

Νεπξνινγίαο θαη ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαζθφπεζε 

ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ απνζπάζκαηα ηεο παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

λεπξνινγηθή βιάβε. Ζ πιεηνςεθία ησλ πεγψλ, νη νπνίεο κειεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 

θάλνπλ ιφγν γηα κηα ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηελ ηαηξηθή κνξθή ζεξαπείαο ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζηε λεπξνινγηθή απνθαηάζηαζε ελειίθσλ αζζελψλ. πσο έρεη 

θαηαδεηρζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε λεπξνρεηξνπξγηθά θαη λεπξνινγηθά 

ζπζηήκαηα απνθαηάζηαζεο. Οη έξεπλεο απηέο απέδεημαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ν εγθέθαινο 

δελ είλαη κηα ζηαηηθή δνκή πνπ επεξεάδεηαη κφλν απφ γελεηηθνχο θαζνξηζηέο, αιιά είλαη 

έλα πιαζηηθφ φξγαλν πνπ αλαδηνξγαλψλεη ζπλερψο ηηο ζπλαπηηθέο ζπλδέζεηο ππφ ηελ 

επίδξαζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ηα γελεηηθά πξνγξάκκαηα, ε 

ηφλσζε, ε κάζεζε θαη ε εκπεηξνγλσκνζχλε. Οη λεπξνινγηθέο βιάβεο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ ελδνγελείο φζν θαη απφ εμσηεξηθνχο αηηηψδεηο παξάγνληεο 

 Οη ζρεηηθέο κειέηεο παξέρνπλ πνηθίια επίπεδα απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο λεπξνεπηζηήκεο ζε 

έλα επξχηεξν θάζκα ζεξαπεπηηθψλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πξνεγνπκέλσο. Ζ 

βηβιηνγξαθηθή απηή αλαζθφπεζε, παξέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηψλ θαη άιισλ λεπξνεπηζηεκφλσλ νη νπνίνη εθαξκφδνπλ ηελ 

κνπζηθνζεξαπεία θαη αλαπηχζζνπλ ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

βηψζεη λεπξνινγηθέο βιάβεο / δηαηαξαρέο. Χο απνηέιεζκα, νη βαζηθέο πηπρέο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη ζαθείο θαη δηαθξίλνληαη θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο αλαζθφπεζεο.  

Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο νξίδεη ηνλ φξν «απνθαηάζηαζε» σο ζπλδπαζκέλε 

θαη ζπληνληζκέλε ρξήζε ηαηξηθψλ, θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ή ηελ επαλεθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ ζην πςειφηεξν δπλαηφ 

επίπεδν ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Σνλίδεηαη, επίζεο, ε ζεκαζία ηεο επηθέληξσζεο ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, πξφθεηηαη γηα κηα 

ζεξαπεία κε ζεκαληηθή πξνζθνξά, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηά είλαη εκθαλή ζηνπο ηνκείο 

ηεο κεζνιάβεζεο ηεο λεπξνδηακφξθσζεο θαη ηεο δηάζεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο, 
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ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο ζε πεξηπηψζεηο ηφζν ελφο 

επίθηεηνπ φζν θη ελφο απνθηεζέκελνπ λεπξνινγηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηε κνπζηθή κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα έγθπξε 

θαη ρσξίο παξελέξγεηεο παξέκβαζε γηα ηελ θαιχηεξε θαη ζπληνκφηεξε λεπξνινγηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη επίζεο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο αλάθακςεο. πσο ήδε έρεη θαηαδεηρζεί, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κνπζηθήο θαη κνπζηθνζεξαπείαο κπνξεί λα 

εμεγεζεί κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο λεπξνρεκείαο είλαη γλσζηφ 

φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη δνκέο ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ, 

φπσο ε ακπγδαιή, ν ηππφθακπνο, ηα καζηία, ν πξφζζηνο ππξήλαο ηνπ ζαιάκνπ θιπ. ηα 

νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ νκαιά ζε αζζελείο κε πςειή θαηαζιηπηηθή ζπληζηψζα, ιφγσ 

λεπξνινγηθψλ βιαβψλ.  

 Με ηε κνπζηθή κπνξνχκε λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ ςπρνζσκαηηθή καο πγεία θαη 

λα δηαηεξήζνπκε ηελ εχξπζκε εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, θαζψο πνιιέο κειέηεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ λεπξνεπηζηεκψλ έρνπλ δείμεη φηη νξηζκέλνη ηχπνη κνπζηθήο δηεγείξνπλ ηελ παξαγσγή 

ληνπακίλεο θαη ζεξνηνλίλεο - δχν λεπξνδηαβηβαζηέο (ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη απφ 

θχηηαξα εγθεθάινπ) πνπ κεηψλνληαη ζηνπο αζζελείο κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Πνιινί 

ηέηνηνη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ θίλεζε, ηελ επηθνηλσλία, θαη ηνλ 

ιφγν. ζνλ αθνξά ηε λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία, ε κνπζηθή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν 

ξπζκφο, κπνξεί λα γίλεη πξφηππν γηα ηελ νξγάλσζε κηαο ζεηξάο θηλήζεσλ, κηαο θαη 

δηεγείξεη ηελ ψζεζε ή ηε ζέιεζε λα θηλεζεί θαη λα ζπκκεηέρεη ν αζζελήο. Οη ίδηνη νη 

αζζελείο αλαθέξνπλ φηη εζηηάδνληαο ζηνλ ξπζκφ θαη πξνζπαζψληαο λα ηνλ «ληψζνπλ» 

κπνξνχλ πην εχθνια είηε λα πεξπαηήζνπλ ή λα εθηειέζνπλ άιιεο δηαδνρηθέο αθνινπζίεο 

πνπ πξνεγνπκέλσο θαηλφηαλ ζηνπο ίδηνπο αθαηφξζσηεο. 

ε ςπρνινγηθφ επίπεδν, ε κνπζηθή κπνξεί λα εκπιέμεη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο, λα απμήζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα πξνσζήζεη ηηο 

ζρέζεηο κε ηηο δεμηφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηηο ελεξγέο πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. 

Δπίζεο, απφ άπνςε απνθαηάζηαζεο, ε κνπζηθή κπνξεί λα εκπιέθεη θαη λα επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ξχζκηζε ησλ θηλεηηθψλ πεξηνρψλ. Σν θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ επραξίζηεζε θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε δηάζεζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θίλεζεο, ηνπ ιφγνπ, ηεο νκηιίαο θαη ηεο γλψζεο. 

 Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ε λεπξνπιαζηηθφηεηα πεξηιακβάλεη κεηαβνιέο ζε 

πνιιαπιά επίπεδα, απφ κεκνλσκέλεο ζπλάςεηο ζε νιφθιεξα ηα θινηψδε δίθηπα ηνπ 

εγθεθάινπ. Παξφιν πνπ νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ αθφκε επηδείμεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ 
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επηδξάζεσλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο θαη ησλ λεπξνπιαζηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ εγθέθαιν, 

είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ε λεπξνπιαζηηθφηεηα ζπλήζσο δελ έρεη ραζεί κε θάπνηα 

αζζέλεηα ή έλαλ ηξαπκαηηζκφ. Αληηζέησο, ε λεπξνπιαζηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη 

δπζπξνζαξκνζκέλε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, φηαλ νη αιιαγέο 

ζηνλ εγθέθαιν είλαη ζπρλά παζνινγηθέο. Πνιινί εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηνλ ηξφπν θαηαζηνιήο ησλ λεπξσληθψλ αιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, ελψ παξάιιεια πξνσζνχλ ηηο αιιαγέο πνπ είλαη επσθειείο. 

Ίζσο, εθηφο απφ ηε ινγνηερλία λεπξνπιαζηηθφηεηαο πνπ ελεκεξψλεη ηνπο κεραληζκνχο 

ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

κνπζηθνζεξαπεία νδεγεί ζε ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο 

αζζελψλ ζα δψζεη κηα εηθφλα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ λεπξνπιαζηηθφηεηαο. 

 Ζ κνπζηθή κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αθξφαζε, ηελ αλάγλσζε, ηε κεηάβαζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθήο, 

θαζψο θαη ζηε κλήκε, ην ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε κνπζηθή. Οη κνπζηθνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνπζηθή γηα λα επηθέξνπλ κηα 

επηζπκεηή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηε κνπζηθή, εηδηθά 

ζηνρεχνληαο ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Με ηελ εκθάληζε λέσλ ηερλνινγηψλ λεπξναπεηθφληζεο θαη κε εζηίαζε 

ζηελ έξεπλα γηα ηε λεπξνεπηζηήκε ζηελ πγεία, ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ζπλερείο έξεπλεο θαη λέα επξήκαηα. ζν θαιχηεξα κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ νη λεπξηθνί 

κεραληζκνί πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ηφζν πην εχθνια ε 

κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα θηάζεη ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε. 

Σέινο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζε 

αζζελείο κε εγθεθαιηθή βιάβε ιφγσ ηνπ ρακεινχ θηλδχλνπ θαη ηνπ γεληθά ρακεινχ 

θφζηνπο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ. Χζηφζν, πξέπεη αθφκα λα γίλνπλ ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο, λα νξηνζεηεζνχλ απζηεξφηεξα νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο απηέο νη ζεξαπείεο, λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκφ είλαη απνηειεζκαηηθέο 

θαη λα θαζνξηζηεί πνηεο παξεκβάζεηο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο. 

Υάξε ζηελ πξσηνπνξηαθή εξγαζία επαγγεικαηηψλ θη εξεπλεηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

κνπζηθνζεξαπέηαο, ηελ αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ ησλ εξεπλεηψλ ηεο 

λεπξνινγίαο θαη ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο ηερλνινγίαο, ην κέιινλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

απφ λεπξνεπηζηεκνληθήο απφςεσο, πξνβιέπεηαη επνίσλν. 

 Δχρνκαη ε παξνχζα αλαζθφπεζε λα εκπλεχζεη ηνπο κνπζηθνζεξαπεπηέο κε 

απψηεξν ζθνπφ λα εθπαηδεπηνχλ, αιιά θαη ζε ζεξαπεπηέο θη επηζηήκνλεο άιισλ θιάδσλ, 
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λα ελεκεξσζνχλ έηζη ψζηε φινη καδί λα πξνάγνπλ ηελ πεξεηαίξσ έξεπλα ηφζν ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη παγθνζκίσο. 
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6.  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

6.1.  Παράρτημα 1 
 

1.  Κιίκαθα Jadad: Ζ θιίκαθα Jadad, κεξηθέο θνξέο γλσζηή θαη σο βαζκνινγία Jadad ή 

«ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο πνηφηεηαο ηεο Ομθφξδεο», είλαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγηθήο πνηφηεηαο κηαο θιηληθήο δνθηκήο. Δίλαη ε πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε αμηνιφγεζε θαη απφ ην 2008, έρεη αλαθεξζεί ζαλ ηεθκήξην ζε 

πάλσ απφ 3000 επηζηεκνληθά έξγα. 

Ζ θιίκαθα Jadad πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Alejandro Jadad-Bechara, έλαλ 

Κνινκβηαλφ γηαηξφ πνπ εξγάζηεθε σο εξεπλεηήο ζηε Μνλάδα Αλαθνχθηζεο Πφλνπ ηεο 

Ομθφξδεο ζην Σκήκα Αλαηζζεηηθψλ ηνπ Nuffield ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο. Ο 

Jadad ζεψξεζε φηη ε ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε δνθηκή είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

πξφνδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηελ πεξηέγξαςε ζε έλα βηβιίν ηνπ 2007 σο «κία απφ 

ηηο πην απιέο, ηζρπξφηεξεο θαη επαλαζηαηηθέο κνξθέο έξεπλαο». Ο ίδηνο θαη ε νκάδα ηνπ 

πεξηέγξαςαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, πεξηγξάθνληαο κηα 

θιίκαθα πνπ θαηαλέκεη ηηο δνθηκέο κε βαζκνινγία κεηαμχ κεδέλ (πνιχ θαθή) θαη πέληε 

(απζηεξή). 

2. Οη δηαθνξέο ηεο ελεξγνχ κνπζηθνζεξαπείαο (music therapy) θαη ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο 

ή κνπζηθήο ζηελ ηαηξηθή (music in medicine) (κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο American Music 

Therapy Association, AMTA 1999). 

 Music Therapy Music in Medicine 

Μνπζηθή λαη λαη 

Πξν-επηινγή κνπζηθήο φρη λαη 

ρέζε ζεξαπεπηή-αζζελή λαη φρη 

Παξνπζία ζεξαπεπηή λαη φρη  

Αθξφαζε κνπζηθήο λαη λαη  

Απηνζρεδηαζκφο λαη φρη 

χλζεζε λαη φρη 

Δλεξγή Γξαζηεξηφηεηα λαη φρη 

Art Therapy λαη φρη 

Music therapy = ελεξγφο ή βησκαηηθή κνπζηθνζεξαπεία ή κνπζηθή 

ςπρνζεξαπεία πνπ θπξίσο απαηηεί ηελ παξνπζία εηδηθεπκέλνπ 

κνπζηθνζεξαπεπηή,  

Μusic medicine = κνπζηθνζεξαπεία σο αθξφαζε κνπζηθήο  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Clinical_trial.html&usg=ALkJrhicCz_UUk-Z3YDC7d5YQQeoTlzQPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Alejandro_R._Jadad_Bechara.html&usg=ALkJrhirchIIxp6nWLAsNOQggm91Khw_ug
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84 
 

 


