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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μουσική είναι η τέχνη και η επιστήμη η οποία ασχολείται με τους ήχους και 

σκοπός της είναι να εκφράζει με κατάλληλους συνδυασμούς ήχων, ανθρώπινες ιδέες 

και συναισθήματα.  

Η μουσική λειτουργούσε ανέκαθεν ως ένα εργαλείο για την εξερεύνηση της 

ανθρώπινης νόησης και τους μηχανισμούς της. Πιθανολογείται ότι οι μουσικές 

δεξιότητες τις οποίες διαθέτει ο άνθρωπος έπαιξαν ένα φυλογενετικό ρόλο στην 

εξέλιξη της γλώσσας, ενώ οι διαδικασίες παραγωγής μουσικής κάλυψαν 

αναπτυξιακές λειτουργίες όπως η επικοινωνία, η συνεργατική δράση και η κοινωνική 

συνοχή. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι τα βρέφη οντογενετικά, στα πρώτα τους 

γλωσσικά βήματα βασίζονται σε προσωδιακές πληροφορίες, ενώ η μουσική 

επικοινωνία στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

μετέπειτα συναισθηματική ,γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Trehub, 

2003).  

Ανάμεσα σε όλα τα είδη ζώων στον κόσμο, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να μάθει να 

αναπαράγει ένα μουσικό όργανο, και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να ενταχθεί σε ένα 

σύνολο ανθρώπων που και αυτοί αναπαράγουν κάποιο όργανο και να συγχρονιστεί με 

αυτό. Η αναπαραγωγή της μουσικής μέσα σε ένα σύνολο άλλων μουσικών είναι μια 

πολύ απαιτητική διαδικασία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, καθώς ενεργοποιούνται 

όλες οι γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της αντίληψης, της δράσης, 

της νόησης, της κοινωνικής νόησης, του συναισθήματος, της μάθησης και της μνήμης 

(Koelsch & Siebel, 2005).  

Αναφορικά με τους μουσικούς, αυτοί διαθέτουν πλούσιες συσχετίσεις μεταξύ των 

ακουστικών, σωματικών και αισθητικών συστημάτων, ενώ έχει αποδειχθεί ότι έχουν 

συγκεκριμένες ανατομικές διαφοροποιήσεις στον εγκέφαλο τους, σε σύγκριση με 

τους μη μουσικούς, οι οποίες οφείλονται στην πολυετή μουσική εκπαίδευση και 

εξάσκηση τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική εκπαίδευση φαίνεται να 

συσχετίζεται με λειτουργικές τροποποιήσεις στις ακουστικές και κινητικές περιοχές 

των μουσικών. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον ακουστικό φλοιό αυτός 

αποδείχθηκε ότι είναι μεγαλύτερος, δομικά, στους μουσικούς, ενώ έχει παρατηρηθεί 
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αυξημένη ποσότητα φαιάς ουσίας στον κινητικό φλοιό αυτών, σε σύγκριση με τους 

μη μουσικούς (De Divitiis, 2010).  

Η επεξεργασία του μουσικού ερεθίσματος ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια μέχρι 

την ερμηνεία και κατανόηση του. Αρχικά, το πρωτοταγές ακουστικό κύκλωμα 

αποτελείται από το ακουστικό νεύρο, το εγκεφαλικό στέλεχος, το θάλαμο (έσω 

γονατώδες σώμα), και τον ακουστικό φλοιό. Τα ηχητικά κύματα συλλέγονται κυρίως 

από εξωτερικό τμήμα του αυτιού, ενώ είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μουσικά 

επαγόμενες δονήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν υποδοχείς του δέρματος οι οποίοι 

είναι ευαίσθητοι στις αλλαγές της πίεσης. Η μεταμόρφωση του ήχου σε νευρωνικά 

σήματα γίνεται στον κοχλία, μια δομή η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτιού. 

Το ακουστικό νεύρο κατευθύνει το σήμα στο εγκεφαλικό στέλεχος και στις συνάψεις 

του κοχλιακού πυρήνα. Από τον κοχλιακό πυρήνα η οδός συνεχίζει διαμέσου του έσω 

γονατώδους σώματος, ή αλλιώς του ακουστικού θαλάμου, κατευθυνόμενη προς τον 

ακουστικό φλοιό. Επίσης, ο θάλαμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αμυγδαλή, και 

τον έσω κογχομετωπιαίο φλοιό δομές οι οποίες εμπλέκονται στο συναίσθημα και 

στον έλεγχο της συναισθηματικής συμπεριφοράς. Στον ακουστικό φλοιό εξάγονται 

πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ακουστικά ερεθίσματα όπως το τονικό χρώμα 

(pitch chroma), η τονική έκταση (pitch height), το ηχόχρωμα, η τραχύτητα και η 

ενεργητικότητα, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το που στον ακουστικό φλοιό και 

πώς αυτά τα χαρακτηριστικά εξάγονται δεν έχουν ακόμα κατανοηθεί πλήρως. Στη 

συνέχεια, αφού τα ακουστικά χαρακτηριστικά έχουν εξαχθεί, η ακουστική 

πληροφορία μεταφέρεται στην ακουστική αισθητηριακή μνήμη (Koelsch & Siebel, 

2005; Kaas, et al. 1999; LeDoux, 2000; Ongur, & Price, 2000).  

Υπάρχουν πολλές ακουστικές περιοχές στο νεοφλοιό. Ο πρωτοταγής ακουστικός 

φλοιός βρίσκεται στην εγκάρσια έλικα του Heschl στην πλευρική σχισμή, ενώ ένα 

μικρό κομμάτι της προεκτείνεται στην πλάγια επιφάνεια του κροταφικού λοβού. 

Επίσης, ο πρωτοταγής ακουστικός φλοιός διαθέτει τονοτοπική οργάνωση πράγμα που 

σημαίνει ότι διαφορετικές περιοχές αυτής της εγκεφαλικής περιοχής μπορούν να 

ενεργοποιηθούν από ήχους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικά τονικά ύψη. 

Eκτός του πρωτοταγή ακουστικού φλοιού υπάρχουν και άλλες φλοιικές περιοχές οι 

οποίες συμβάλλουν στην επεξεργασία του ήχου, όπως ο δευτεροταγής ακουστικός 

φλοιός, αλλά και η οπίσθια και πρόσθια ακουστική περιοχή (Boso, Politi, Barale, 

Emanuele, 2006). 
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Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα περιγραφεί κάτω από ποιες 

νευρωνικές συνθήκες  γίνεται η αντίληψη του τονικού ύψους, του ηχοχρώματος, των 

διαστημάτων μιας μελωδίας, της αρμονίας, του ρυθμού και του μέτρου, αλλά και των 

βασικών χαρακτηριστικών που απαρτίζουν το τραγούδι.  

Ο εγκέφαλος είναι μια δομή με δυναμική οργάνωση η οποία αλλάζει και 

προσαρμόζεται απέναντι σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος και δραστηριότητες του 

ατόμου. Η μουσική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα 

προκειμένου να υπάρξει αυτού του τύπου η προσαρμογή του εγκεφάλου, 

προσαρμογή η οποία καλείται «εγκεφαλική πλαστικότητα». Η εγκεφαλική 

πλαστικότητα διακρίνεται σε συναπτική πλαστικότητα, νευρογένεση, και  

αντισταθμιστική πλαστικότητα, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερα όταν το άτομο 

καλείται να ανταποκριθεί σε πολύπλοκες δοκιμασίες, όπως για παράδειγμα κατά την 

εκμάθηση αναπαραγωγής ενός μουσικού οργάνου. Επιπλέον, αυτές οι πλαστικές 

αλλαγές είναι περισσότερο εμφανείς όταν οι συμπεριφορές που τις προκαλούν 

συμβαίνουν πριν την εφηβεία και απαιτούν έντονη και εντατική εκπαίδευση, καθώς 

τότε τα νευρικά συστήματα είναι ιδιαίτερα απαντητικά σε αισθητικά ερεθίσματα και 

άρα είναι περισσότερο ευάλωτα σε συμπεριφορικές ή φλοιικές αλλαγές (Altenmuller 

and Schlaug, 2015).  

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η μουσική εκπαίδευση  έχει σημαντική 

επίδραση στην λειτουργική και δομική οργάνωση του εγκεφάλου. Έτσι, οι μουσικοί 

οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια της ζωής τους και ειδικότερα αυτοί οι 

οποίοι άρχισαν την μουσική τους εκπαίδευση πριν την εφηβεία είναι οι πλέον 

καταλληλότεροι για την μελέτη της εγκεφαλικής τους πλαστικότητας (Altenmuller 

and Schlaug, 2013, 2015). 

Επιπροσθέτως, η εγκεφαλική πλαστικότητα μπορεί  να συμβεί σε διαφορετικά 

χρονικά στάδια. Για παράδειγμα, το μέγεθος των συνάψεων μπορεί να 

διαφοροποιηθεί μέσα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά, η δημιουργία νέων συνάψεων και 

δενδριτών μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες, ενώ άλλες αλλαγές σε μια 

πληθώρα δομών μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να 

συμβεί μια δομική αλλαγή. Ακόμη, εκτός από την ύπαρξη αλλαγών στην ποσότητα 

της φαιάς ουσίας, έχει παρατηρηθεί ότι η μουσική εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει την 
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πυκνότητα και της λευκής ουσίας στα άτομα που έχουν λάβει μακροχρόνια μουσική 

εκπαίδευση.  

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι το νευρικό, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό 

σύστημα συνεργάζονται και συνιστούν τα τρία κυρίαρχα συστήματα της λειτουργίας 

του ανθρώπινου οργανισμού. Στη συγκεκριμένη εργασία εμπεριέχονται οι βασικές 

επιδράσεις της μουσικής στο νευροενδοκρινικό και ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 

αναλύεται εκτενώς και η επίδραση του στρες σε αυτά τα συστήματα. 

Αναφορικά με το ανοσοποιητικό σύστημα η μουσική φαίνεται ότι μπορεί να 

βελτιώσει την λειτουργία του μέσω της επίδρασής της στην διάθεση του ατόμου. 

Ακόμη, η μουσική φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει τις φυσιολογικές επιδράσεις του 

ανοσοποιητικού, και πιο συγκεκριμένα τη συγκέντρωση της ανοσοσφαιρίνης Α, η 

οποία θεωρείται η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού. (Tsujita & Morimoto, 

1999).  Έτσι, περιγράφεται η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ στρες και ανοσοσφαιρίνης Α, 

καθώς οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, θέτουν σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό 

σύστημα και ως αποτέλεσμα την ανοσία των βλεννογόνων (Bitman, et al., 2001).  

Εκτός των παραπάνω, οι αντιδράσεις οι οποίες επάγονται  μέσω της μουσικής 

προκαλούν την ενεργοποίηση   του  αυτόνομου  νευρικού  συστήματος, ενώ οι 

αντιδράσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με τις διεργασίες που 

πραγματοποιούνται εντός  του  ανοσοποιητικού  συστήματος.  

Από την άλλη το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση μέσω της μεταφοράς ορμονών σε διάφορα κύτταρα του εγκεφάλου. 

Έτσι, η ανάπτυξη ποικίλων νευρωνικών οδών ή η τροποποίηση της λειτουργίας τους 

λειτουργεί ενισχυτικά και προστατευτικά σε περιπτώσεις βλαβών του 

νευροενδροκρινικού συστήματος (Barnes, 1995). Ακόμη, τα διαφορετικά είδη 

μουσικής ενδέχεται να επάγουν νευροχημικές επιδράσεις στον εγκέφαλο αυτών που 

εκτίθενται με την διαφοροποίηση των επιπέδων συγκέντρωσης των νευροορμονών 

τους, ενώ φαίνεται να επιδρούν και στο συμπαθητικό σύστημα αυτών. Επίσης, η 

μουσική φαίνεται να έχει μεγάλη επιρροή στην τρόπο με τον οποίο το ενδοκρινικό 

σύστημα απαντά στην έκκριση των ορμονών του στρες υπό την επίδραση 

στρεσογόνων ερεθισμάτων, ενώ φαίνεται να επηρεάζει και τη λειτουργία του άξονα 

υποθαλάμου-υπόφυσης- επινεφριδίων.    
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Η θεραπευτική επίδραση της μουσικής ήταν ήδη γνωστή από την ελληνική 

αρχαιότητα αλλά και από την παράδοση σημαντικών λαών της Ανατολής. Είναι 

σαφές, όμως, πως οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών συνετέλεσαν στη διαπίστωση 

και την τεκμηρίωση των θεωριών που επισημαίνουν τις ευεργετικές επιδράσεις της 

μουσικής στο σύνολο του ανθρώπινου σώματος, και ειδικότερα στις δομές του 

εγκεφάλου (Μπίνα, 2013). Η μουσικοθεραπεία αποτελεί μια μέθοδο, η οποία 

χρησιμοποιείται από επαγγελματίες γιατρούς, και όχι μόνο,  προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ασθένειες σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή. 

Ποικίλες επιστημονικές έρευνες έχουν διεξαχθεί, με σκοπό να αναδείξουν και να 

αξιολογήσουν  την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής και την επίδραση της 

μουσικής στην ψυχοσωματική κατάσταση των ασθενών. 

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται αναφορά και στην αποτελεσματικότητα της 

μουσικής ως θεραπευτική παρέμβαση στην άνοια, στην κατάθλιψη, στην επιληψία, 

στο στρες και στον αυτισμό.  

Αναφορικά με την κατάθλιψη, όπως ήδη έχει προαναφερθεί η μουσική επιδρά με 

ένα μοναδικό τρόπο στο συναισθηματικό κόσμο των ατόμων δημιουργώντας θετικά 

συναισθήματα ή επικαλύπτοντας τα αρνητικά. Βάσει αυτής της διαπίστωσης, η 

επιστημονική κοινότητα αναρωτήθηκε αν η μουσικοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει 

μια αποτελεσματική και αξιόπιστη μη φαρμακολογική θεραπεία της κατάθλιψης. Η 

μουσική φάνηκε ότι επιδρά θετικά στην συνολική βελτίωση της κατάθλιψης. Παρόλα 

αυτά, εγέρθηκαν ερωτήματα αναφορικά με την διάρκεια των αποτελεσμάτων μιας 

μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης, αλλά και του τρόπου με τον οποίο δρα η μουσική 

στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, για τα οποία θα γίνει λόγος 

στο 4ο κεφάλαιο αυτής τη εργασίας.  

Στην συνέχεια, περιγράφεται η επίδραση της μουσικής σε ανοϊκούς ασθενείς. Η 

άνοια όντας μια ανίατη ασθένεια δεν επιδέχεται φαρμακευτικής παρέμβασης ως προς 

την πλήρη ίαση της, αλλά μόνο ως προς την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της. 

Έτσι, πληθώρα ερευνών έχουν διερευνήσει την επίδραση της μουσικής  ως 

θεραπευτική παρέμβαση στις λεκτικές δεξιότητες, στην γνωστική λειτουργικότητα, 

στη μνήμη, στην συμπεριφορά αλλά και στην διάθεση των ασθενών αυτών (Guetin et 

al. 2009; Narme et al., 2014; Baird &Samson, 2015). 
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Επιπλέον,  η επιληψία είναι μια ασθένεια η οποία φαίνεται να επιδέχεται 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση. Έτσι, η μουσική πιθανολογείται ότι μπορεί να 

επάγει αντιεπιληπτική δράση περιορίζοντας τον αριθμό και την ισχύ των επιληπτικών 

εκφορτίσεων, μπορεί να βελτιώσει τα μνημονική ικανότητα αυτών των ασθενών, ενώ 

περιγράφεται και ο πιθανός τρόπος με τον οποίο ένα μελωδικό ερέθισμα καταφέρνει 

να επάγει αντισπασμωδική δράση στον εγκέφαλο των ασθενών και να επιδρά στην 

παθοφυσιολογία της νόσου. Επιπροσθέτως, περιγράφεται και ο διιστάμενος 

χαρακτήρας της μουσικής ως προς την επίδραση της σε επιληπτικούς ασθενείς 

(Maguire, 2015). 

Τέλος, η μουσική φαίνεται να δρα θεραπευτικά και σε παιδιά τα οποία νοσούν από 

κάποιου είδους αυτιστική διαταραχή. Η μουσική φαίνεται ότι επιδρά στην 

συμπεριφορά των παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, στις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες, στις λεκτικές τους δεξιότητες, ενώ διερευνάται και ο 

ρόλος της στους κατοπτρικούς νευρώνες αναφορικά με την επίδραση τους στην 

γνωστική λειτουργικότητα αυτών των παιδιών.  
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1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

Αρχικά, η οργάνωση των μουσικών ερεθισμάτων τα οποία γίνονται αντιληπτά από 

τον άνθρωπο οργανώνονται βάσει 3 βασικών διαστάσεων. Η πρώτη διάσταση είναι η 

χρονική, η δεύτερη η τονική και η τρίτη η ηχοχρωματική. Όσον αφορά την οργάνωση 

των μουσικών ερεθισμάτων στο χρόνο, αυτά χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες του 

μέτρου και του ρυθμού. Η τονική διάσταση επιτρέπει την οργάνωση διαφορετικών 

τόνων σε διαστήματα (intervals), μελωδίες, συγχορδίες και ακολουθίες συγχορδιών 

(παρτιτούρες), ενώ η ηχοχρωματική διάσταση προσδίδει την ταυτότητα των 

ακουστικών ερεθισμάτων είτε πρόκειται για εύκολα αναγνωρίσιμους ήχους (μουσικά 

όργανα, ανθρώπινη φωνή) είτε για αφηρημένους ήχους που έχουν δημιουργηθεί μέσω 

ηλεκτρονικής-ψηφιακής σύνθεσης ή τεχνικές φιλτραρίσματος (filtering). 

Κατά τα πρώιμα στάδια της επεξεργασίας ενός μουσικού ερεθίσματος η ακουστική 

πληροφορία μεταφράζεται σε νευρωνική δραστηριότητα στον κοχλία και σταδιακά 

τροποποιείται στο ακουστικό στέλεχος του εγκεφάλου ανάλογα με το τονικό ύψος, το 

ηχόχρωμα και την ένταση στο σύμπλεγμα της άνω ελαίας (superior olivary complex) 

και στα κάτω διδύμια. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο καταγράφονται τα ακουστικά 

σήματα στα άνω διδύμια και στο θάλαμο. Οι πληροφορίες από το θάλαμο 

κατευθύνονται στον πρωτοταγή ακουστικό φλοιό ενώ οι πληροφορίες αυτές 

συνδέονται άμεσα με την αμυγδαλή και τον κογχομετωπιαίο φλοιό, δύο περιοχές που 

σχετίζονται με το συναίσθημα και τον έλεγχο της συναισθηματικά κατευθυνόμενης 

συμπεριφοράς, αντίστοιχα. Στη συνέχεια και αφού τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

ακουστικού ερεθίσματος αναγνωριστούν τότε η ακουστική πληροφορία κατευθύνεται 

στην ακουστική αισθητηριακή μνήμη. Η λειτουργία της ακουστικής αισθητηριακής 

μνήμης περιγράφεται ως ένα σημείο κλειδί στο παράδειγμα αναντιστοιχίας 

αρνητικότητας (mismatch  negativity paradigm). Η αναντιστοιχία αρνητικότητας 

αποτελεί συνιστώσα των προκλητών δυναμικών (ERPs) και έχει χρησιμοποιηθεί για 

την διερεύνηση των αποτελεσμάτων της μουσικής εκπαίδευσης στην επεξεργασία και 

την  αντίληψη του τονικού ύψους μιας μελωδικής αλληλουχίας ήχων και στην 

μελωδική κωδικοποίηση. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού της αναγνώρισης 

αναντιστοιχίας, όσον αφορά μια ακολουθία ήχων, εδράζεται στο πρωτοταγή 

ακουστικό φλοιό, ενώ έχουν εντοπιστεί νευρωνικοί πληθυσμοί στο μετωπιαίο λοβό 
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και πιο συγκεκριμένα στον κάτω έξω μετωπιαίο φλοιό (inferior frontolateral cortex) 

όπως επίσης και στον ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό (dorsolateral prefrontal 

cortex). Επιπροσθέτως,  κατά το στάδιο εισαγωγής των ακουστικών πληροφοριών 

στην ακουστική αισθητηριακή μνήμη εφαρμόζονται αρχές της θεώρησης Gestalt 

σχετικά με την αναπαράσταση των αισθητηριακών ερεθισμάτων. Έτσι, για την 

δημιουργία μιας αναπαράστασης ενός ακουστικού ερεθίσματος κρίνεται απαραίτητη 

η ομαδοποίηση των επιμέρους χαρακτηριστικών ενός ερεθίσματος, όπως η 

ομαδοποίηση μελωδικών, ρυθμικών και ηχοχρωματικών. Τέλος, σύμφωνα με την 

θεώρηση Gestalt η καθημερινή αντίληψη και ως εκ τούτου η διάκριση και 

αναγνώριση ακουστικών γεγονότων βασίζεται στην ομαδοποίηση αρχών ομοιότητας, 

εγγύτητας και συνοχής του αισθητηριακού ερεθίσματος, δημιουργώντας έτσι μια 

γνωστική αναπαράσταση του ακουστικού περιβάλλοντος (Γρηγορίου, 2011; 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, 1985; Janata, 2015; Koelsch, Siebel, 2005). 

 

1.1 Τονικό Ύψος (Pitch Chroma & Pitch Height) 

Οι μουσικοί φθόγγοι στις αγγλοσαξονικές χώρες συμβολίζονται βάσει των 7 

πρώτων γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου. Για παράδειγμα η νότα Do (Ντο) 

συμβολίζεται ως C. Το όνομα της νότας όμως έχει ένα υπόβαθρο το οποίο σχετίζεται 

με το τονικό ύψος από το οποίο χαρακτηρίζεται  αυτή η νότα, ενώ το τονικό ύψος 

περιγράφεται από ένα συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων το οποίο διαθέτει και 

μετριέται σε Hertz. Ακόμα, είναι σύνηθες δίπλα από το όνομα της νότας να υπάρχει 

ένας αριθμός που περιγράφει την οκτάβα στην οποία ανήκει και τοποθετείται μια 

νότα. Για παράδειγμα η νότα Do (Ντο) η οποία όπως προαναφέρθηκε συμβολίζεται 

με το γράμμα “C”, όταν εμφανίζεται έχοντας τον αριθμό 4 δίπλα του (C4) σημαίνει 

ότι βρίσκεται στην τέταρτη κατά σειρά οκτάβα, πράγμα που καθορίζει και το 

ανάλογο συχνοτικό φάσμα και πλάτος που καλύπτει- εκπέμπει.  

Με βάση τα παραπάνω ένα ζευγάρι από ίδιες νότες οι οποίες διαφέρουν ως προς 

την οκτάβα στη οποία ανήκουν και επομένως ως προς το τονικό τους ύψος ανήκουν 

στην ίδια τονική τάξη (pitch class) ή έχουν το ίδιο χρώμα (chroma). Αυτές οι νότες 

που ανήκουν στην ίδια τονική τάξη χαρακτηρίζονται από μια αντιληπτική ισοδυναμία 

η οποία ονομάζεται ισοδυναμία της οκτάβας (octave equivalence). Με τον όρο 

ισοδυναμία της οκτάβας εννοούμε την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται ότι 
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δυο μουσικοί φθόγγοι μπορεί να είναι και οι δυο φα ή λα κλπ, ανεξάρτητα από το 

τονικό τους ύψος και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η πρώτη είναι πιο χαμηλή και η 

δεύτερη πιο υψηλή. Η ικανότητα αναγνώρισης της οκτάβας δεν οφείλεται σε κάποια 

πολιτισμική εξοικείωση, αλλά αποτελεί μια καθολική σταθερά της αντίληψης, ενώ 

αποτέλεσε τη βάση για την δημιουργία διαφορετικών μουσικών κλιμάκων, αλλά και 

τη δημιουργία της μελωδικής και αρμονικής δομής της μουσικής διαφόρων μουσικών 

πολιτισμών στο πέρας του χρόνου. Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι οι μουσικοί 

φθόγγοι που απέχουν μεταξύ τους διαστήματα οκτάβας βασίζονται σε απλά 

πολλαπλάσια της ίδιας βασικής συχνότητας. 

Το τονικό χρώμα (pitch chroma) χαρακτηρίζεται ως βασική ιδιότητα των 

μουσικών ερεθισμάτων όσον αφορά την αναγνώριση της μελωδίας και την μουσική 

αντίληψη, ενώ περιγράφει τη θέση ενός ερεθίσματος σε μια οκτάβα.  

Οι νευρώνες  που υπάρχουν στο ακουστικό μας σύστημα περιγράφονται από την 

χαρακτηριστική τους συχνότητα στην οποία αποκρίνονται εντονότερα. Οι νευρώνες 

του ακουστικού μας συστήματος οργανώνονται χωροταξικά βάσει της 

χαρακτηριστική τους συχνότητας και σχηματίζουν τονοτοπικούς χάρτες. Η αντίληψη 

του τονικού ύψους και των ιδιοτήτων του βασίζεται σε αυτήν την χωροταξική 

τοποθέτηση των νευρώνων και των αποκρίσεων αυτών στο εγκέφαλο. Η χωρική 

αναπαράσταση της συχνότητας ενός ήχου στον κοχλία αποτελεί τη βάση της 

αναπαράστασης φασματικών στοιχείων και παραγόντων του ερεθίσματος. 

 Έρευνες έχουν δείξει (Moerel et al., 2014), ότι υπάρχουν πληθυσμοί νευρώνων 

στον πρωτοταγή ακουστικό φλοιό οι οποίοι συντονίζονται (tune) βάσει της οκτάβας 

που ανήκει ένα μουσικό στοιχείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αναπαράσταση του 

τονικού ύψους στο φλοιό βασίζεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες πληροφορίες 

ενός ερεθίσματος σχετικά με αυτό. Άλλες έρευνες (Οxenham, 2012),  έχουν δείξει ότι 

το τονικό ύψος (pitch) μπορεί να εκμαιευθεί και να χρησιμοποιηθεί για την αντίληψη  

και αναπαράσταση της πληροφορίας βάσει χρονικών υποδείξεων (μουσικά 

διαστήματα) οι οποίες προέρχονται από συγκεκριμένες κοχλιακές περιοχές. Άρα, με 

βάση τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται ότι η αντίληψη του τονικού ύψους βασίζεται 

τόσο σε φασματικές όσο και σε χρονικές πληροφορίες. 

Ακόμα, υπάρχουν περιοχές σε κάθε ημισφαίριο οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

συντονισμένες ή κουρδισμένες ως προς μια συγκεκριμένη οκτάβα και οι οποίες 
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κατανέμονται σε όλο το υπερ-κροταφικό πεδίο (supra-temporal plane). Όμως οι 

χάρτες που σχηματίζονται και στα 2 ημισφαίρια έχουν πολλές ομοιότητες και έτσι δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η επεξεργασία και κωδίκευση του τονικού χρώματος 

(pitch chroma) εντοπίζεται σε μόνο ένα ακουστικό φλοιικό πεδίο. 

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν κάποια ιεραρχικά μοντέλα ακουστικής επεξεργασίας 

τα οποία προτείνουν ότι ο πρωτοταγής ακουστικός φλοιός, ως πρωταρχική φλοιική 

δομή, είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση πιο βασικών ιδιοτήτων και 

χαρακτηριστικών του ήχου και της μουσικής, ενώ όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα 

ενός ερεθίσματος τόσο η επεξεργασία μετακινείται σε πιο πρόσθιες και έσω περιοχές 

της άνω κροταφικής έλικας (STG). Παρόλα αυτά νεότερες έρευνες (Moerel et al., 

2014; Sadagopan and Wang 2009), έχουν δείξει ότι οι Α1 νευρώνες σε θηλαστικά 

ανταποκρίνονται σε ποσοστό 25-50% σε πολύπλοκα ακουστικά ερεθίσματα και όχι 

σε απλούς τόνους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρωτοταγής ακουστικός φλοιός δεν 

σχετίζεται μόνο με απλά αισθητηριακά χαρακτηριστικά ενός ερεθίσματος αλλά 

συμβάλλει στην αναπαράσταση μιας γενικότερης αντίληψης του ήχου. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι η αναπαράσταση του τονικό χρώμα (pitch chroma) τοποθετείται χωρικά 

τόσο οπίσθια όσο και πρόσθια του πρωτοταγούς ακουστικού φλοιού. 

Συμπληρωματικά, σε μια έρευνα των Warren et al., (2003), βρέθηκε ότι ακουστικά 

ερεθίσματα τα οποία υφίστανται αλλαγές στο τονικό ύψος ως προς το χρώμα (pitch 

chroma) αλλά και στο τονικό ύψος ως προς την οκτάβα που ανήκουν (pitch height) 

ενεργοποιούν τις πλάγιες περιοχές της έλικας του Heschl. Πιο συγκεκριμένα φάνηκε 

ότι αλλαγές στην τονική έκταση (pitch height) έδειξαν ότι υπάρχει προτίμηση ως 

προς την ενεργοποίηση και πυροδότηση πιο οπίσθιων περιοχών στο κροταφικό πεδίο, 

ενώ αλλαγές στο τονικό χρώμα (pitch chroma) έδειξαν ότι υπάρχει προτίμηση 

ενεργοποίησης- πυροδότησης πιο πρόσθια της έλικας του Heschl και του 

πρωτοταγούς ακουστικού φλοιού (PAC) στο πολικό πεδίο (planum polare) (Plack, 

Oxenham, Fay, 2005; Γρηγορίου, 2011; ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, 1985; Janata, 2015; 

Koelsch, Siebel, 2005). 
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1.2 Ηχόχρωμα (Timbre) 

Το ηχόχρωμα αναφέρεται στα φασματικά χαρακτηριστικά ενός ακουστικού 

ερεθίσματος εκτός από το τονικό ύψος και την ένταση του, ενώ παρέχει την 

ταυτότητα ενός μουσικού- ακουστικού ερεθίσματος. Στη μουσική το ηχόχρωμα είναι 

αυτό που χαρακτηρίζει την ηχητική ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα ενός μουσικού 

οργάνου, αλλά είναι και αυτό που διακρίνει τα διαφορετικά μουσικά όργανα μεταξύ 

τους. Το ηχόχρωμα, λοιπόν, παρέχει την διάκριση ανάμεσα σε μουσικά όργανα, στην 

ανθρώπινη φωνή και άλλους φυσικούς ή τεχνητούς ήχους. Το ηχόχρωμα (χροιά) ενός 

ήχου περιγράφεται από τις φασματο-χρονικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι οι 

αλλαγές στο συχνοτικό πλάτος ενός ήχου σε σχέση με το χρόνο. Βάσει αυτού του 

ορισμού οι δυνατότητες του ηχοχρώματος σε σχέση με το τονικό χρώμα (pitch 

chroma) και την τονική έκταση (pitch height) είναι τεράστιες και δίχως περιορισμούς. 

Μελέτες νευροαπεικόνισης & ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών σε σχέση με την 

αναπαράσταση του ηχοχρώματος στον εγκέφαλο αναδεικνύουν το γεγονός ότι 

συγκεκριμένοι τύποι φασματοχρονικών χαρακτηριστικών είναι αυτοί που βοηθούν 

στον αντιληπτικό διαχωρισμό ζευγαριών από παρόμοιους μουσικούς ήχους . Ο 

πρώτος τύπος είναι η ατάκα ή αρχή (attack), δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για ένα 

σήμα να φτάσει στο μέγιστο πλάτος του (στάδιο έναρξης ήχου). Ο δεύτερος είναι η 

φωτεινότητα-ζωηρότητα του ήχου (brightness). Ως φωτεινό χαρακτηρίζουμε ένα ήχο 

ο οποίος περιέχει υψηλό ποσοστό υψηλών συχνοτήτων. Η τρίτη είναι η φασματική 

ροή- ρευστότητα (spectral flux), η οποία υπολογίζει το πόσο γρήγορα αλλάζει το 

φάσμα ισχύος ενός σήματος. Η διάσταση της φασματικής ροής καλύπτει τις 

φασματοχρονικές μεταβολές που δεν συλλαμβάνονται από την ατάκα (attack) ή την 

φωτεινότητα (brightness), αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα πως δομείται αυτή η 

φασματοχρονική μεταβολή (Janata, 2015). 

 

1.3 Διαστήματα και Μορφή μελωδίας 

Ως διάστημα ορίζεται η διαφορά ανάμεσα σε 2 τονικά ύψη. Δύο τόνοι που 

αναπαράγονται ταυτόχρονα διαμορφώνουν ένα αρμονικό διάστημα ή ένα κάθετο 

διάστημα (συγχορδία), ενώ 2 τόνοι οι οποίοι αναπαράγονται διαδοχικά σχηματίζουν 

ένα μελωδικό διάστημα. Όσον αφορά στα αρμονικά διαστήματα αυτά σχετίζονται με 
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την αντίληψη της αρμονίας (consonance) και της δυσαρμονίας (dissonance), ενώ οι 

συνδυασμοί των αρμονικών διαστημάτων παράγουν συγχορδίες. Η αρμονία 

(consonance) και η δυσαρμονία προκύπτουν από την αλληλεπίδραση πολλαπλών 

τόνων. Με μια τεχνική που καταγράφει την απόκριση η οποία προκαλείται από ένα 

σύνολο συχνοτήτων στο στέλεχος του εγκεφάλου (Bidelman and Krishnan, 2009), 

αποδείχθηκε ότι το στέλεχος κωδικεύει το τονικό ύψος (pitch) πολύπλοκων 

αρμονικών τόνων, συγχρονίζοντας την νευρωνική του δραστηριότητα σε ένα χρονικό 

μοτίβο, τέτοια  ώστε να υπάρχει αντιστοιχία της περιόδου ανάμεσα στις κορυφές της 

νευρωνικής δραστηριότητας με την θεμελιώδη συχνότητα του ερεθίσματος. 

Όσον αφορά τα μελωδικά διαστήματα, δηλαδή τις αλληλουχίες μελωδικών 

διαστημάτων, αυτά αποτελούν τους θεμέλιους λίθους της μελωδίας.  Κάθε αλλαγή 

στη μελωδία εξαρτάται από το μέγεθος του διαστήματος και την διεύθυνση του, είτε 

ανιών, είτε κατιών. Ακόμα, η ικανότητα αντίληψης της διεύθυνσης των αλλαγών του 

τονικού ύψους (pitch) είναι θεμελιώδης για την εκτίμηση της κλιμάκωσης και της 

μορφής μια μελωδίας (contour), η οποία χαρακτηρίζεται και καθορίζεται από την 

αύξηση ή τη μείωση του τονικού ύψους. Επιπλέον, η ικανότητα αντίληψης της 

διεύθυνσης αλλαγής του τονικού ύψους είναι διακριτή από την αντίληψη της 

διαφοράς ανάμεσα σε 2 φθόγγους (Gardner, 2010). 

Σε μια έρευνα των Johnsrude et al. (2000), βρέθηκε ότι ασθενείς με βλάβες στο 

δεξιό κροταφικό λοβό είχαν αδυναμία καθορισμού της διεύθυνσης της αλλαγής του 

τονικού ύψους. Αυτή η αδυναμία ήταν πιο έντονη όταν η βλάβη εκτεινόταν και στην 

έλικα του Heschl, πράγμα που σημαίνει ότι  η επεξεργασία της μελωδίας εμφανίζει 

προτίμηση πυροδότησης στο δεξιό κροταφικό λοβό.Αν και η μελωδία ερμηνεύεται ως 

μια ακολουθία διαφοροποιήσεων στο τονικό ύψος, οι λεπτομέρειες επιλογής 

συγκεκριμένων αλληλουχιών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τονικά ύψη είναι 

αυτές που καθορίζουν αν η μελωδία ακούγεται ευχάριστη, συναφής, ή 

«καλοσχηματισμένη». Τα μελωδικά και χρονικά διαστήματα υφίστανται διαφορετική 

επεξεργασία από τον εγκέφαλο. Αυτό προκύπτει από έρευνες που έχουν δείξει ότι 

ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη εμφανίζουν ελλείμματα στην αναγνώριση σχέσεων 

τονικότητας, ενώ η ικανότητα διάκρισης και ερμηνείας χρονικών συσχετίσεων μένει 

ανεπηρέαστη (Peretz and Zatorre, 2005). 
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Σε μια έρευνα των Patterson et al. (2002), εξετάστηκε η πηγή επεξεργασίας των 

πληροφοριών που σχετίζονται με μια μελωδία σε, σχέση με τον ακουστικό φλοιό 

στην έλικα του Heschl.  Αν και βρήκαν σημαντική διατομική μεταβλητότητα, η 

ενεργοποίηση από συγκεκριμένες ακολουθίες μελωδιών φάνηκε να επικεντρώνεται 

περισσότερο στο δεξιό ημισφαίριο και πιο συγκεκριμένα από την έξω περιοχή της 

έλικας του Heschl σε μια πιο πρόσθια κατεύθυνση στο πολικό πεδίο (B38) της άνω 

κροταφικής έλικας. Ακόμα, παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό ενεργοποίησης στην 

άνω κροταφική αύλακα. 

Στη συνέχεια, εκτός της παθητικής ακοής ενός μουσικού ερεθίσματος, υπάρχουν 

μελέτες κατά τις οποίες οι εξεταζόμενοι έπρεπε να ακούσουν 2 εκδοχές μιας 

μελωδίας οι οποίες διέφεραν μόνο ως προς μια συγκεκριμένη νότα και εξετάστηκε η 

ικανότητα τους να αναγνωρίσουν αν επρόκειτο για την ίδια ή για διαφορετική 

μελωδία (Brown & Martinez, 2007). Τέτοιου είδους δοκιμασίες απαιτούν την 

κωδίκευση, αλλά και τη διατήρηση των μελωδιών στην βραχύχρονη μνήμη, ενώ 

ανάλογες δοκιμασίες συνδέονται με την εκτίμηση της λειτουργίας της τονικής μνήμης 

εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα άλλων μελετών, οι δοκιμασίες που εμπλέκουν 

τον μνημονικό παράγοντα συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των προκινητικών 

περιοχών του μετωπιαίου λοβού, πιθανότατα λόγω της αντανάκλασης του κινητικού 

παράγοντα ενός δοκιμαστικού μηχανισμού προετοιμασίας. Είναι εύκολο να μιλάμε 

για τις μελωδίες απλά σαν αλλαγές στο τονικό ύψος ή σαν αλλαγές στα αρμονικά και 

μελωδικά διαστήματα και να προσπαθούμε μέσω μεθόδων καταγραφής να 

ανιχνεύσουμε τις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται από γνώριμες ή 

καινούριες μελωδίες, όμως, η επεξεργασία μελωδιών φαίνεται να ανήκει στο φάσμα 

των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών. Οι μελωδίες γίνονται οικείες όταν ακουστούν 

πολλές φορές, ενώ η ορχηστρική μουσική και η μουσική που χαρακτηρίζεται από 

πλούσιες αρμονικές εναλλαγές είναι αναγνωρίσιμη από τα χαρακτηριστικά τους 

μουσικά θέματα (musical themes). 

Τέλος, έρευνες βλαβών έχουν δείξει ότι ο πρόσθιος κροταφικός λοβός κατέχει 

ενεργό ρόλο στην επεξεργασία γνώριμων μουσικών ερεθισμάτων, ενώ οι Herholz et 

al., (2012) επιβεβαιώνει ότι πράγματι ακούγοντας οικείες μελωδίες ενεργοποιούνται 

ρυγχαίες περιοχές της άνω κροταφικής έλικας ( Samson & Zattore, 1991). 
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1.4 Μελωδίες και Τραγούδι 

Η μουσική και οι στίχοι είναι κάτι το οποίο υπάρχει για πολλούς αιώνες. Το 

τραγούδι αποτελεί μια ειδική κατηγορία φωνητικής συμπεριφοράς, η οποία 

εκδηλώνεται μόνο από συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων, όπως ο άνθρωπος, οι 

φάλαινες, οι γίβωνες και κάποια πουλιά. Το τραγούδι χρησιμοποιείται ως εργαλείο με 

σκοπό είτε το ζευγάρωμα, είτε την υπεράσπιση της περιοχής ενός ζώου, είτε τη 

σήμανση για συγκέντρωση της ομάδας, είτε με σκοπό τη δημιουργία συνοχής της 

ομάδας (Hagen, Bryant, 2003)   

Η παραγωγή τραγουδιού είναι μια διαδικασία η οποία οφείλεται σε εξειδικευμένες 

εγκεφαλικές περιοχές και νευρωνικά δίκτυα. Το νευρωνικό σύστημα το οποίο 

δομείται και δρα για αυτό το σκοπό είναι υπεύθυνο για την εκμάθηση της ικανότητας 

ενός ζώου να άδει κατά τη διάρκεια της ζωής του μέσω της συναναστροφής με 

όμοιους άδοντες πληθυσμούς.  

Ο άνθρωπος είναι από τους πιο περίπλοκους τραγουδιστές της φύσης και για αυτό 

το λόγο η νευροβιολογία του ανθρώπινου τραγουδιού χρήζει περαιτέρω μελέτης προς 

κατανόηση αυτής. Το τραγούδι αποτελείται από ένα γλωσσικό και ένα μουσικό 

παράγοντα, ενώ οι στίχοι γράφονται και αναπαράγονται έχοντας πλήρη αντιστοιχία 

με το τονικό ύψος μιας μελωδικής αλληλουχίας σε εξέλιξη. Αν κατανοήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος επεξεργάζεται και παράγει τραγούδι μπορεί να 

κατανοήσουμε και τα κοινά στοιχεία που μοιράζονται ο άνθρωπος και τα ζώα. Ένα 

από τα πρώτα κοινά χαρακτηριστικά είναι η επεξεργασία του απόλυτου και σχετικού 

τονικού ύψους. Ένα άλλο είναι η χρήση συνδυαστικών κωδικών τονικότητας που 

είναι απαραίτητοι για την παραγωγή μελωδίας. Ένα τρίτο κοινό χαρακτηριστικό 

μεταξύ ανθρώπων και ζώων είναι η ύπαρξη της δυνατότητας για φωνητική 

εφευρετικότητα και αυτοσχεδιασμό. Ακόμα, τόσο ο άνθρωπος όσο και τα ζωα 

χρησιμοποιούν το τραγούδι ως μέσον επικοινωνίας, ενώ οργανώνουν τα γνωστά και 

τα άγνωστα τραγούδια σε ρεπερτόρια και μουσικά είδη (genres). Επίσης, όλα τα ζώα 

συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου  μαθαίνουν να άδουν σταδιακά και κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους, κυρίως μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και μίμησης 

συμπεριφορών που εμπλέκουν το τραγούδι ως μέσο καθημερινής επιβίωσης, ενώ η 

χρήση του τραγουδιού, τόσο στα έλλογα, όσο και στα άλογα ζώα, είναι μια πρακτική 

που εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι κατά περιόδους. 
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(Brown, Farabaugh, 1991; Brown, Martinez, Hodges, Fox, Parsons, 2004) 

Οι έρευνες που έχουν γίνει στο πεδίο του τραγουδιού εστίασαν στην ανακάλυψη 

του νευρωνικού υπόβαθρου και των επιδράσεων αυτών των δύο διαστάσεων στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίληψη και η συγγραφή 

τραγουδιών με στίχους ενεργοποιούν ευρύτερες περιοχές της άνω κροταφικής έλικας 

σε μια πιο πρόσθια και ρυγχαία κατεύθυνση. Οι πιο ρυγχαίες περιοχές της άνω 

κροταφικής έλικας και της άνω κροταφικής αύλακας μπορεί να σχετίζονται με την 

αντιστοίχιση και σύνδεση στίχων και μελωδίας. Επίσης, συγκρίνοντας τις αποκρίσεις 

του εγκεφάλου όταν οι στίχοι τραγουδιούνται ή απαγγέλλονται, η έρευνα των Jeffries 

et al. (2003), έδειξε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενεργοποίηση στις πρόσθιες κροταφικές 

περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου όταν οι στίχοι τραγουδιούνται. Επιπλέον, μελέτες 

βλαβών σε αφασικούς ασθενείς έδειξαν ότι η παραγωγή μελωδίας και όχι η 

παραγωγή στίχων ήταν αυτή που εμφάνισε υψηλότερα ποσοστά επίδοσης, ενώ 

ασθενείς με μουσική αγνωσία ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν οικείους στίχους αλλά 

όχι την μουσική, είτε ήταν οικεία είτε άγνωστη ( Hebert, Racette, Gagnon, Peretz 

,2003; Hebert, Peretz, 2001; Racette, Bard , Peretz ,2006). Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα 

δύο αυτά συστήματα επεξεργασίας ενός τραγουδιού αλληλεπιδρούν τόσο σε 

διαδικασίες παραγωγής τραγουδιού, όσο και σε διαδικασίες αναγνώρισης και 

αντίληψης ενός μουσικού ερεθίσματος (Steinbeis, Koelsch, 2008; Brown, Martinez, 

Parsons, 2006; Levitin, Tirovolas ,2009)  

Σε μια έρευνα των Schon et al. (2010), η οποία μελετούσε την επαγόμενη από την 

αντίληψη ενός τραγουδιού νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου, βρέθηκε ότι η 

ομιλία, η ανά διαστήματα άδουσα ομιλία, αλλά και το τραγούδι προκάλεσαν 

ενεργοποίηση στις ίδιες περιοχές του ανώτερου και μέσου κροταφικού λοβού, αλλά 

και σε οπίσθιες περιοχές του μετωπιαίου λοβού. Επίσης, στην έρευνα των Brown et 

al., (2004) μελετήθηκαν οι επιδράσεις του τραγουδιού στον εγκέφαλο και 

συγκεκριμένα στις περιοχές που σχετίζονται με την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού 

μέσω μίμησης, με την αναπαραγωγή μέσω επανάληψης μιας ακολουθίας στιχουργικά 

ενισχυμένων μουσικών ακολουθιών και με την ανίχνευση του τονικού ύψους (βάση 

της αρμονίας). Οι περιοχές στις οποίες παρατηρήθηκε ενεργοποίηση και για τις 3 

αυτές περιπτώσεις εντοπίστηκαν στον πρωτοταγή ακουστικό φλοιό (B41) και στον 

πρωτοταγή κινητικό φλοιό (B4). Η ενεργοποίηση του πρωτοταγή κινητικού φλοιού 

σχετίζεται με τις κινήσεις του στόματος όταν αναπαράγεται ένα τραγούδι από τα 
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υποκείμενα. Ακόμη, ενεργοποίηση παρατηρήθηκε στον συνειρμικό ακουστικό φλοιό 

(B42 & B22), στην συμπληρωματική κινητική περιοχή (B6), στην μετωπιαία 

καλύπτρα (B44/6) και στην αριστερή νήσο. Επιπροσθέτως, σε μια άλλη έρευνα των 

Perry et al. (1999), εντοπίστηκε ενεργοποίηση στην πρόσθια νήσο, αλλά και στο 

οπίσθιο μέρος της παρεγκεφαλίδας όσον αφορά την εκφορά άδοντα λόγου. 

Αναφορικά με την συμπληρωματική κινητική περιοχή, έρευνες έχουν δείξει ότι ο 

άμεσος ηλεκτρικός ερεθισμός αυτής της περιοχής παράγει εκφορά άδοντα λόγου 

μόνο στους ανθρώπους και όχι στα υπόλοιπα θηλαστικά, ενώ βλάβη στην 

συμπληρωματική κινητική περιοχή έχει συσχετιστεί με αλαλία (Jurgens,2002) . Η 

λειτουργία της πρόσθιας νήσου, από την άλλη, έχει συσχετιστεί με τη διαδικασία της 

εκφοράς λόγου, ενώ βλάβες σε αυτήν την περιοχή έχουν συνδεθεί με ελλείμματα 

στην άρθρωση (Dronkers, 1996). Ακόμα, το οπίσθιο μέρος της παρεγκεφαλίδας και 

συγκεκριμένα το τετράγωνο λόβιο (quadrangular lobule), ενεργοποιείται κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης ενός τραγουδιού (Turkeltaub, Eden, Jones, Zeffiro, 2002). Ισχυρή 

ενεργοποίηση, όμως, παρατηρήθηκε και στη δεξιά μετωπιαία καλύπτρα, όταν 

ζητήθηκε από τα υποκείμενα να φανταστούν την συνέχεια σε ανολοκλήρωτους 

στίχους από γνωστά τραγούδια (Halpern, Zatorre, 1999).  Σύμφωνα με την έρευνα 

των Riecker et al. (2000), τέτοιου τύπου δοκιμασίες επάγουν παρόμοια νευρωνική 

δραστηριότητα σε δοκιμασίες μουσικής αντίληψης και παραγωγής. Πολύπλοκες 

αντιληπτικές διαδικασίες όπως αυτές που προαναφέρθηκαν προκαλούν ενεργοποίηση 

στο πολικό πεδίο (B38)  και άρα αυτή η περιοχή εκπροσωπεί εν μέρει την 

πολυπλοκότητα ενός ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Αυτό αποδεικνύεται βάσει 

ερευνών σύμφωνα με τις οποίες παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται η αντιληπτική 

πολυπλοκότητα ενός μουσικού ερεθίσματος τόσο αυξάνεται και η ενεργοποίηση του 

πολικού πεδίου. Τέλος, μελέτες βλαβών έχουν δείξει ότι η χειρουργική εκτομή του 

πρόσθιου κροταφικού λοβού στο δεξιό ημισφαίριο, στον οποίο εμπεριέχεται το 

πολικό πεδίο, προκάλεσε ελλείμματα στην μελωδική επεξεργασία, ενώ ενεργοποίηση 

του πολικού πεδίου παρατηρήθηκε και όταν επαγγελματίες πιανίστες εκτέλεσαν ένα 

κονσέρτο του Μπαχ (Bach’s Italian Concerto) βασιζόμενοι στην μνημονική 

ανάκληση αυτού (Zatorre, 1985; Zattore & Peretz, 2003). 
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1.5 Αρμονία και Μουσικά Κλειδιά 

Η συγγραφή μιας μελωδικής και εναρμόνιας ακολουθίας προϋποθέτει την επιλογή 

ενός συνόλου από μουσικούς φθόγγους οι οποίοι διαθέτουν την επιθυμητή 

τονικότητα ή προσδιορίζονται βάσει ενός συγκεκριμένου μουσικού κλειδιού. Μια 

χρωματική κλίμακα αποτελείται από 12 τάξεις τονικού ύψους οι οποίες χωρίζονται σε 

5 μη διατονικές νότες και σε 7 διατονικές. Οι διατονικές νότες συνθέτουν την 

κλίμακα που καθορίζει ένα μουσικό κλειδί. Έχει παρατηρηθεί ότι μη διατονικές νότες 

ακολουθούνται συνήθως από διατονικές μια διαδικασία που περιγράφεται ως melodic 

anchoring (Bharucha, 1996; Gardner, 2010). Ακόμη, είναι ευρέως γνωστό ότι μια 

κλίμακα σχηματίζεται από 8 συνεχόμενους φθόγγους που χαρακτηρίζονται από 

ανοδικές και καθοδικές κινήσεις στα πλαίσια μιας κλίμακας, δηλαδή “ανεβαίνουν” 

και “κατεβαίνουν”. Ο κάθε φθόγγος ονομάζεται βαθμίδα πράγμα που σημαίνει ότι 

εφόσον υπάρχουν 8 φθόγγοι, υπάρχουν και 8 βαθμίδες. Οι βαθμίδες μετριούνται 

βάσει του τονικού ύψους των φθόγγων, και η κίνηση που ακολουθείται για τον 

προσδιορισμό της βαθμίδας είναι από τους χαμηλότερους φθόγγους προς τους 

υψηλότερους. Οι βαθμίδες συμβολίζονται με λατινικούς αριθμούς (I,II,III, IV κλπ). Η 

κάθε μία από αυτές τις βαθμίδες που σχηματίζονται έχει μια ειδική ονομασία. Η 1η 

βαθμίδα καλείται τονική ή βάση ή θεμέλιος βαθμίδα, η 2η καλείται επιτονική, η 3η 

καλείται μέση βαθμίδα, η 4η καλείται υποδεσπόζουσα, η 5η καλείται δεσπόζουσα 

βαθμίδα, η 6η επιδεσπόζουσα, η 7η προσαγωγέας βαθμίδα , ενώ η 8η καλείται τονική 

ογδόη, καθώς περιγράφει την επανάληψη μιας τονικής διακύμανσης  σε μια 

υψηλότερη οκτάβα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 2 νότες που αναπαράγονται 

ταυτόχρονα σχηματίζουν ένα αρμονικό διάστημα, ενώ η ύπαρξη πολλαπλών 

διαστημάτων σχηματίζουν τις συγχορδίες (Gardner, 2010; Γρηγορίου, 2011; 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, 1985). 

Επιπροσθέτως, μια παράμετρος που θεωρείται βασική προκειμένου να γίνει η 

διάκριση της δυτικής μουσικής από άλλα μουσικά κινήματα και τάσεις, όσον αφορά 

την τονικότητα της,  βρίσκεται ανάμεσα στις μείζονες και στις ελάσσονες κλίμακες. 

Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις 2 κλίμακες βρίσκεται στο σχηματισμό διατονικών 

τόνων. Σε μια μελέτη των Klein and Zatorre (2011), η οποία μελέτησε την ικανότητα 

αναγνώρισης  και διαφοροποίησης μείζονων και ελλάσονων κλιμάκων, έδειξε ότι μια 

περιοχή στα μέσα της άνω κροταφικής αύλακας ήταν νευρωνικά ευαίσθητη ως προς 

αυτή την ικανότητα κατηγοριοποίησης (Γρηγορίου, 2011; ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, 1985). 
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Συνοψίζοντας, η αντίληψη σχέσεων τονικότητας μουσικών διαστημάτων, 

μελωδικών ακολουθιών, συγχορδιών και μουσικής η οποία είναι συνδεδεμένη με 

τονικά αντιστοιχισμένους στίχους, καθορίζεται από περιοχές της άνω κροταφικής 

έλικας και της άνω κροταφικής αύλακας  με κατεύθυνση προς τον πρωτοταγή 

ακουστικό φλοιό. Η αρμονική αντίληψη στη μουσική δεν καθορίζεται μόνο από τη 

σταθερότητα μιας συγχορδίας αναφορικά με το κλειδί στο οποίο βρίσκεται , αλλά και 

από την τονική αλληλουχία από την οποία σχηματίζεται. Μια συγχορδία η οποία 

φαίνεται παράταιρη σε σχέση με το κλειδί στο οποίο κατατάσσεται, ή η ακολουθία 

των επόμενων συγχορδιών του μελωδικού αυτού ερεθίσματος δεν φαίνεται να 

ακολουθεί την κλίμακα, δημιουργούν μια αρμονική παρατυπία ως προς την 

αναμενόμενη τονική δόμηση και διακύμανση ή ως προς την συγχορδιακή διαδοχή. 

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η αρμονική προσδοκία παράβασης και η κατανόηση της 

τονικής δομής ενός ήχου αφομοιώνεται από όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο από 

αυτούς που έχουν ειδική μουσική γνώση και εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από μελέτες νευροαπεικόνισης (EEG,MEG, fMRI) έδειξαν ότι η 

προσδοκία παράβασης της αρμονίας ενεργοποιεί περιοχές του έξω κοιλιακού 

προμετωπιαίου φλοιού παρά περιοχές του ακουστικού φλοιού. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ενεργοποίηση των κοιλιακών περιοχών της κατώτερης μετωπιαίας 

έλικας (BA 44) και της πρόσθιας νήσου. Εν αντιθέσει, υπάρχει και η έννοια της 

παράβασης προσδοκίας του ρυθμού η οποία εκφράζεται και παρατηρείται μέσω 

πυροδότησης του πρόσθιου τμήματος της άνω κροταφικής έλικας (Loui et al., 2005; 

Koelsch et al., 2000; Tillmann et al., 2003; Maes et al., 2001; Janata, 2015). 

Μια βασική έννοια για την αντίληψη μιας μελωδίας είναι η μελωδική 

περιβάλλουσα. Η μελωδική περιβάλλουσα συμβάλλει στην αντίληψη μιας μελωδίας 

ως μορφολογική ενότητα και οφείλεται στις αυξομειώσεις των διαδοχικών τονικών 

υψών μιας μελωδίας. Η εναλλαγή ήχων που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά τονικά 

ύψη καθοδηγεί τον εγκέφαλο αναφορικά με την συσχέτιση και την αναγνώριση της 

εναλλαγής των μουσικών διαστημάτων που προκύπτουν, ενώ η αναγνώριση της 

ύπαρξης μιας μελωδικής περιβάλλουσας είναι αυθόρμητη. Όμως, για τον σχηματισμό 

της αντίληψης μιας μελωδίας ως μορφολογική ενότητα δεν αρκεί η ύπαρξη μιας 

μελωδικής γραμμής αλλά και η ικανότητα αντίληψης της τονικότητας και του 

ρυθμού. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από μια 

αυθόρμητη τάση να συσχετίζει τονικά ύψη και μουσικά διαστήματα ως προς το 
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τονικό κέντρο μιας κλίμακας (τονικό κέντρο: το τονικό ύψος από το οποίο ξεκινάει 

μια κλίμακα). Βάσει αυτής της αυθόρμητης τάσης καθίσταται δυνατή η αναγνώριση 

της τονικότητας της κλίμακας. Το τονικό κέντρο μιας κλίμακας συμβάλλει στην 

αναγνώριση αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα τονικά ύψη και στα μουσικά 

διαστήματα. Ακόμα, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μια μελωδία ως τη διαδοχή 

πολλαπλών αρμονικών σχέσεων- συσχετίσεων ανάμεσα σε διαδοχικά τονικά ύψη, 

ενώ κάθε μελωδία αντιμετωπίζεται ως μια αρμονία σε εξέλιξη. Η αντίληψη της 

μελωδικής περιβάλλουσας, αλλά και των αρμονικών σχέσεων επεξεργάζεται και 

κωδικοποιείται στο δεξιό ημισφαίριο, πράγμα που επιβεβαιώνεται από μελέτες 

βλαβών σε ασθενείς οι οποίοι λόγω βλάβης στον ακουστικό φλοιό του δεξιού 

ημισφαιρίου εμφάνιζαν ελλειμματική ικανότητα αναγνώρισης και αντίληψης 

αρμονικών σχέσεων και μελωδιών (Γρηγορίου, 2011). 

Τέλος, όσον αφορά την αντίληψη και αναγνώριση μιας μελωδίας, αυτή δεν 

εξαρτάται από την τονικότητα της μελωδίας. Αυτό που καθιστά μια μελωδία 

αναγνωρίσιμη είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αναγνωρίζει τις αρμονικές σχέσεις 

βάσει των οποίων δομείται. Έτσι, κάθε φορά που ακούμε την αναπαραγωγή μιας 

μελωδίας ο εγκέφαλος τείνει να συσχετίζει την εναλλαγή των τονικών υψών και των 

μουσικών διαστημάτων της μελωδικής περιβάλλουσας ως προς το τονικό κέντρο μιας 

κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι αν οι συσχετίσεις ως προς το τονικό κέντρο δεν 

σημειώσουν κάποια μεταβολή, η μελωδία γίνεται αντιληπτή ως ίδια ανεξαρτήτως 

τονικότητας. Η αντίληψη της τονικότητας και η αρμονική οργάνωση της μουσικής 

είναι αποτέλεσμα της ισοδυναμίας της οκτάβας, της ύπαρξης μουσικών κλιμάκων και 

διαστημάτων, αλλά και των τονικών κέντρων (Γρηγορίου, 2011). 

 

1.6 Ρυθμός και Μέτρο 

Αρχικά, ως ρυθμό ορίζουμε ένα σχήμα σχέσεων ανάμεσα σε χρονικές διάρκειες 

και σε τονισμούς το οποίο ξετυλίγεται στο χρόνο. Με την έννοια ρυθμός 

περιγράφεται η ιδιότητα μιας ακολουθίας ήχων να προκαλεί το αίσθημα των παλμών, 

δηλαδή την αίσθηση ότι κάποια χρονικά σημεία από τα οποία απαρτίζεται μια 

ακολουθία είναι περισσότερο τονισμένα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Η αίσθηση των 

παλμών είναι αυτή που ωθεί το σώμα να συγχρονιστεί κινητικά (Γρηγορίου, 2011). 
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Η τοποθέτηση  των μουσικών γεγονότων στο χρόνο είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της μουσικής που επιλέγουμε να ακούσουμε. Οι χρονικές ακολουθίες ( μοτίβα) της 

μουσικής σχηματίζονται από διαφοροποιήσεις στη διάρκεια ανάμεσα στην έναρξη 

των μουσικών ερεθισμάτων. Ο απλούστερος τύπος αλληλουχίας διαστημάτων είναι 

αυτός που περιλαμβάνει ισόχρονες αλληλουχίες στις οποίες η χρονική περίοδος 

ανάμεσα σε όλες τις ενάρξεις είναι ίση. Αυτή η χρονική περίοδος ανάμεσα στις 

ενάρξεις καθορίζει τη ρυθμική αγωγή (τέμπο) της μουσικής αλληλουχίας, το οποίο 

μετριέται σε παλμούς ανά λεπτό (bpm).Ένα απλό παράδειγμα για την κατανόηση 

μιας ισόχρονης ρυθμικά ακολουθίας, είναι η διαίρεση ή ο πολλαπλασιασμός του 

χρόνου ενός διαστήματος που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα μουσικά γεγονότα, με ένα 

ακέραιο αριθμό. Αν όλα τα μουσικά γεγονότα είναι ίδια σε ένταση, τονικό ύψος και 

ηχόχρωμα τότε έχουμε την αντίληψη ενός διπλού ή τριπλού ρυθμού (tempo). Αν ένα 

από τα μουσικά γεγονότα μιας ακολουθίας 2-3 μουσικών γεγονότων φαίνεται να είναι 

ρυθμικά πιο αργό τότε η ρυθμική αντίληψη είναι μιας πιο αργά εξελισσόμενης 

ακολουθίας (π.χ. βαλς). Τα ρυθμικά μοτίβα καθορίζονται, λοιπόν, από τέτοιου είδους 

αλλαγές στην μετρική ιεραρχία μουσικών γεγονότων (Γρηγορίου, 2011). 

Περιοχές που εμφάνισαν πυροδότηση στις αξίες του ρυθμού εντοπίστηκαν κυρίως 

στο αριστερό ημισφαίριο, ενώ αυξημένη ενεργοποίηση εμφάνισαν περιοχές εκτός του 

ακουστικού φλοιού, καθώς και του κινητικού φλοιού. Σε αυτές τις περιοχές 

περιλαμβάνονται και η παρεγκεφαλίδα, το κέλυφος, η συμπληρωματική κινητική 

περιοχή, καθώς και οι πλάγιες προκινητικές περιοχές. Η παρεγκεφαλίδα σχετίζεται με 

το χρονισμό των απόλυτων διαρκειών, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές σχετίζονται με 

μηχανισμούς χρονισμού του ρυθμού (beat).Το νευρωνικό υπόβαθρο της αντίληψης 

και της παραγωγής ρυθμού έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται με πολλές διαφορετικές 

κινητικές περιοχές χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη κίνησης. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ παραγωγής και 

αντίληψης του ρυθμού είναι ο αισθητικοκινητικός συντονισμός μεταξύ των μελών 

μιας ορχήστρας βάσει του ρυθμού που αναπαράγεται. Επίσης, ρυθμοί που 

περιλαμβάνουν ισχυρό και διακριτό παλμό (beat) είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμοι και 

αναπαράξιμοι από ρυθμούς με αδύναμο παλμό. Η αντίληψη του ρυθμού της 

μουσικής, και επομένως της πυροδότησης εγκεφαλικών περιοχών, είναι συνήθως 

ισχυρότερη για ρυθμούς μεταξύ 100-120 παλμών ανά λεπτό (bpm) οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε μια ρυθμική περίοδο μεταξύ 500-600 ms. Μουσικοί ρυθμοί οι οποίοι 
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εξελίσσονται πολύ αργά χάνουν την ρυθμική τους οργάνωση με αποτέλεσμα να 

διασπώνται σε μια σειρά από μεμονωμένα ρυθμικά γεγονότα, ενώ οι ρυθμοί που 

εξελίσσονται πολύ γρήγορα υπερβαίνουν τα όρια της αντίληψης του ρυθμού (Platel, 

Price, Baron, et al. 1997; McAuley, Henry, Tkach, 2012). 

Μελέτες νευροαπεικόνισης οι οποίες εξέτασαν την χρονική επεξεργασία ενός 

ρυθμικού ερεθίσματος έδειξαν ότι οι περιοχές που ενεργοποιούνται είναι στην δεξιά 

ανώτερη κροταφική έλικα, στον αριστερό προκινητικό φλοιό, στην κατώτερη 

μετωπιαία έλικα (αμφοτερόπλευρα),στη μέση μετωπιαία έλικα (αμφοτερόπλευρα), 

στην συμπληρωματική κινητική περιοχή, στο αριστερό κατώτερο βρεγματικό λόβιο, 

αμφοτερόπλευρα στη νήσο, στα βασικά γάγγλια, στο θάλαμο και στην 

παρεγκεφαλίδα. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση που 

αφορούσε στη μέγιστη αντίληψη και πυροδότηση του ρυθμού, σε ρυθμούς της τάξης 

των 100-120 bpm (500-600 ms), καθώς οι προαναφερθείσες περιοχές και κυρίως η 

συμπληρωματική κινητική περιοχή, τα βασικά γάγγλια και οι προκινητικές περιοχές 

εμφάνισαν μέγιστη ενεργοποίηση στα 600 ms σε σύγκριση με το ρυθμό των 1500ms 

ο οποίος ήταν πιο αργός. Ακόμη, η έρευνα έδειξε ότι βραδύτεροι ρυθμοί προκαλούν 

μείωση στην αντιληπτική ικανότητα του εγκεφάλου για αναγνώριση του ρυθμού. 

Αυτό εξηγείται βάσει της μειωμένης λειτουργικής δραστηριότητας στα βασικά 

γάγγλια, στο θάλαμο, καθώς και στις προκινητικές και συμπληρωματικές κινητικές 

περιοχές. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αντίληψη του ρυθμού βασίζεται σε ένα 

δίκτυο που περιλαμβάνει το ραβδωτό σώμα και το θάλαμο (striato-thalamo-cortico 

network) του οποίου η εμπλοκή στην αντίληψη του ρυθμού μειώνεται για ρυθμούς 

κάτω των 600ms. Τέλος, η ανώτερη κροταφική έλικα φαίνεται να συμβάλλει στο 

μετασχηματισμό ακουστικών ερεθισμάτων σε κινητικά, ιδιότητα απαραίτητη για το 

συγχρονισμό της ρυθμικής κίνησης με ένα εξωτερικό ακουστικό ερέθισμα (Parncutt, 

1994; Large, 2000; Macar,Coull &Vidal, 2006).  

Όσον αφορά τη ρυθμική αγωγή (τέμπο), αυτή αποτελεί μια βασική ιδιότητα της 

ρυθμικής μουσικής η οποία συμβάλλει στην εκφραστικότητα της μουσικής αλλά και 

στην επιρροή της στην επαγόμενη από αυτήν διάθεση. Σε μια μελέτη 

νευροαπεικόνισης (EEG) των Tian et al., (2013), προτάθηκε ότι διαφορετικές 

συχνοτικές συνιστώσες μπορεί να εκπροσωπούν διαφορετικές εγκεφαλικές 

λειτουργίες σε σχέση με το ρυθμό και το μέτρο. Τα εγκεφαλικά κύματα θ (theta) στις 

πρόσθιες μέσες περιοχές είναι συνδεδεμένα με την επαγόμενη από τη μουσική 
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συναισθηματική διέγερση. Τα α (alpha) εγκεφαλικά κύματα σε βρεγματικές και 

ινιακές περιοχές αμφοτερόπλευρα είναι συνδεδεμένα με την μουσική αντίληψη της 

ρυθμικής αγωγής (τέμπο), ενώ η δραστηριότητα των β εγκεφαλικών κυμάτων (beta) 

σε σωματοαισθητικές περιοχές είναι συνδεδεμένη με την πυροδότηση κινήσεων που 

επάγει το μουσικό μέτρο και ο ρυθμός.  

Τέλος, η παραπάνω έρευνα δομήθηκε βάσει της ύπαρξης 4 συνθηκών από μουσικά 

μέτρα. Η πρώτη συνθήκη περιελάμβανε την καταγραφή της εγκεφαλικής λειτουργίας 

σε μουσικό μέτρο το οποίο αναφερόταν ως απόλυτα διαφοροποιημένο και 

χαρακτηριζόταν από 138 παλμούς ανά λεπτό (bpm), η δεύτερη συνθήκη 

περιελάμβανε της καταγραφή της εγκεφαλικής λειτουργίας σε μουσικό μέτρο το 

οποίο αναφερόταν ως μέτρια αυξημένο και χαρακτηριζόταν από 78 παλμούς ανά 

λεπτό (bpm), η τρίτη συνθήκη περιελάμβανε την καταγραφή της εγκεφαλικής 

λειτουργίας σε μουσικό μέτρο το οποίο χαρακτηριζόταν από 52 παλμούς ανά λεπτό 

(bpm) και ήταν και το αυθεντικό μουσικό μέτρο του μουσικού ερεθίσματος, ενώ η 

τέταρτη συνθήκη για την οποία καταγράφηκε η εγκεφαλική λειτουργία ως απάντηση 

στην ύπαρξη του, χαρακτηριζόταν από 26 παλμούς ανά λεπτό (bpm) και αναφερόταν 

ως μέτρια μειωμένο. Ως αποτελέσματα η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η δράση 

των θ εγκεφαλικών κυμάτων αυξήθηκε όταν η διέγερση από το μουσικό ρυθμό 

μειώθηκε, η δράση των α εγκεφαλικών κυμάτων αμφοτερόπλευρα στις βρεγματο-

ινιακές περιοχές ήταν υψηλότερη στο μη διαφοροποιημένο μέτρο, ενώ η δράση των β 

εγκεφαλικών κυμάτων δεν άλλαξε ανάμεσα στις διαφοροποιήσεις του μουσικού 

μέτρου (tempo) (Janata, Grafton, 2003;  Palva, Palva, 2007). 
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2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Για πολλά χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι οι νευρώνες δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της ανάπτυξης και μόνο. Αυτό σήμαινε πρακτικά 

ότι με την πάροδο του χρόνου και την συνακόλουθη εκφύλιση- καταστροφή των 

νευρώνων κανένας νέος νευρώνας δεν αναπληρωνόταν. Σύγχρονες μελέτες έχουν 

δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου χαρακτηρίζεται 

από πλαστικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το νευρικό σύστημα έχει την ικανότητα να 

αλλάζει τη δομή και τη λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ως απόκριση 

στην ποικιλομορφία του περιβάλλοντος (Kolb, & Gibb, 2014). 

Υπάρχουν 3 μορφές πλαστικότητας, η συναπτική πλαστικότητα, η νευρογένεση, 

και η αντισταθμιστική πλαστικότητα.  

Όσον αφορά την συναπτική πλαστικότητα, αυτή λαμβάνει χώρα όταν 

παρουσιάζεται μια νέα εμπειρία ή μια εμπειρία μάθησης με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος 

να δημιουργεί ένα νέο νευρωνικό κύκλωμα. Τα νευρωνικά κυκλώματα λειτουργούν 

ως διαδρομές για την επικοινωνία μεταξύ νευρώνων. Οι νευρώνες συνδέονται μεταξύ 

τους με συνδέσεις που ονομάζονται συνάψεις, οι οποίες μπορούν να αναγεννηθούν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ζωής κριθεί απαραίτητο. Έτσι, κάθε νέα γνώση που 

προστίθεται στον εγκέφαλο, μέσω της επαναλαμβανόμενης πρακτικής, κάνει την 

συναπτική διαβίβαση μεταξύ των νευρώνων που συμμετέχουν στην κατάκτηση αυτής 

της γνώσης, να ενισχύεται. Η άρτια επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων υποδεικνύει 

ότι τα ηλεκτρικά σήματα ταξιδεύουν αποτελεσματικά κατά μήκος της 

νεοδημιουργηθείσας διαδρομής. Ως αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων 

ενισχύεται και η νόηση γίνεται ολοένα και πιο γρήγορη, πράγμα που σημαίνει ότι η 

συναπτική πλαστικότητα είναι η λειτουργία κλειδί στην οποία ο εγκέφαλος οφείλει 

την ευπλαστότητα του (Kolb, Muhammad, Gibb, 2011). 

Η νευρογένεση από την άλλη είναι η ιδιότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί νέους 

νευρώνες. Σε παλαιότερες εποχές οι επιστήμονες δεν αποδέχονταν ότι οι νευρώνες 

που καταστρέφονταν μπορούσαν να αντικατασταθούν από άλλους. Τα τελευταία 

χρόνια η ύπαρξη της νευρογένεσης έχει αποδειχθεί πειραματικά. Θεμέλιος λίθος στη 

διαδικασία της νευρογένεσης αποτελούν τα βλαστικά κύτταρα ( οδοντωτή έλικα, 

ιππόκαμπος). Ένα βλαστικό κύτταρο διαιρείται σε ένα βλαστικό κύτταρο και ένα 

26 
 



κύτταρο που μετασχηματίζεται σε ένα νέο νευρώνα με νευράξονα και δενδρίτες  και 

ο οποίος έχει την ικανότητα να μεταναστεύει σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές 

του εγκεφάλου. Ακόμη, ένα πολύ ισχυρό έναυσμα για την εκκίνηση της 

νευρογένεσης θεωρείται ο ξαφνικός θάνατος νευρώνων, όπως σε περιπτώσεις οξέος 

εγκεφαλικού επεισοδίου (Kolb, Muhammad, Gibb, 2011). 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά την αντισταθμιστική πλαστικότητα των συνάψεων του 

εγκεφάλου, αυτή βασίζεται σε μια παρατήρηση της επιστημονικής κοινότητας 

σχετικά με τις πολύ καλές επιδόσεις ηλικιωμένων σε γνωστικές δοκιμασίες. 

Αποδείχθηκε ότι μερικοί ηλικιωμένοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες περιοχές που 

χρησιμοποιούσαν και νεότεροι, όμως χρησιμοποιούσαν και περιοχές του εγκεφάλου 

τους οι οποίες δεν χρησιμοποιούνταν ούτε από τους νέους, ούτε από τους 

ηλικιωμένους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν νοητικούς 

πόρους ως μια στρατηγική αντιστάθμισης. Έτσι ενεργοποιούνται διαφορετικές 

νευρωνικοί οδοί και στα 2 ημισφαίρια με σκοπό την αντιμετώπιση ελλειμμάτων που 

σχετίζονται με την εκφύλιση των νευρώνων λόγω ηλικίας (Kolb, Muhammad, Gibb, 

2011). 

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η μουσική εκπαίδευση  έχει σημαντική 

επίδραση στην λειτουργική και δομική οργάνωση του εγκεφάλου. Η μουσική 

εκπαίδευση συνήθως ξεκινάει σε μικρή ηλικία, ενώ απαιτείται η απόκτηση και η 

συντήρηση ενός μεγάλου εύρους δεξιοτήτων τις οποίες ο μουσικός εξασκεί για όλη 

του τη ζωή. Στο παρελθόν, οι περισσότερες έρευνες είχαν εστιάσει στο πως η 

μουσική επιδρά στον υγιή εγκέφαλο. Μεταγενέστερες έρευνες όμως παρουσίασαν 

δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η παραγωγή μουσικής αυξάνει την πλαστικότητα του 

εγκεφάλου προκειμένου να αντιμετωπιστούν νευρολογικά ελλείμματα, όπως 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. νόσος Parkinson, αυτισμός κλπ) και επίκτητες 

βλάβες εγκεφάλου, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο (Kolb, Mychasiuk, Muhammad, 

Gibb, 2013). 
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2.1 Οι ευαίσθητες περίοδοι μάθησης και η σημασία τους 

 

Αρχικά, οι διαφοροποίηση η οποία εμφανίζεται σε διαφορετικούς πληθυσμούς 

ανθρώπων αναφορικά με τις δεξιότητες και το ταλέντο που διαθέτουν σε συνδυασμό 

με τις δομικές και λειτουργικές εγκεφαλικές διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα μιας 

μακρόχρονης αλληλεπίδρασης εγγενών προϋπαρχόντων εγκεφαλικών μηχανισμών 

και εμπειρίας. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι εμφανής περισσότερο κατά την διάρκεια 

των ευαίσθητων περιόδων της ανάπτυξης ενός ατόμου. Με τον όρο “ευαίσθητοι 

περίοδοι” ορίζουμε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης όπου συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν τον 

εγκέφαλο προκαλώντας μακράς διάρκειας διαφοροποιήσεις στο φλοιό  (Bischof, 

2007 ; Kral and Eggermont, 2007).  Παραδείγματα ευαίσθητων περιόδων μπορούν να 

αντληθούν  από περιπτώσεις εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ή από περιπτώσεις 

κατάκτησης της γλώσσας από άτομα με κοχλιακά εμφυτεύματα. Τόσο στην πρώτη 

όσο και στην δεύτερη περίπτωση, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι όσο πιο νωρίς 

ηλικιακά αρχίσει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ή η τοποθέτηση του κοχλιακού 

εμφυτεύματος, τόσο πιο μεγάλα ποσοστά γλωσσικής επάρκειας προκύπτουν 

μελλοντικά. (Johnson and Newport, 1989).   

Πρόσφατες μελέτες νευροαπεικόνισης έχουν δείξει ότι και η μουσική εκπαίδευση 

επηρεάζει τον εγκέφαλο δραστικότερα κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων περιόδων. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι οι μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν σε πρώιμο 

ηλικιακά στάδιο την μουσική εκπαίδευση παρουσίασαν βελτιωμένα κινητικά και 

ακουστικά συστήματα στον εγκέφαλο τους, ενώ οι αντιληπτικές δεξιότητες του 

ρυθμού και του τονικού ύψους ήταν καλύτερες σε σύγκριση με τους μη μουσικούς 

(Bailey and Penhune, 2010; Kraus et al., 2009).  

Στη συνέχεια, κρίνεται απαραίτητο να διαχωριστούν και να αποσαφηνιστούν οι 

έννοιες της “κρίσιμης περιόδου” και της “ευαίσθητης περιόδου”.  Έτσι, ως κρίσιμη 

περίοδος ορίζεται μια αυστηρά γενετικά και ενδογενώς προκαθορισμένη περίοδος  

κατά τη διάρκεια της οποίας συγκεκριμένες συμπεριφορές και το νευρωνικό τους 

υπόστρωμα δεν αναπτύσσονται κανονικά αν δεν υπάρξει ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. 

(Knudsen, 2004).  Για παράδειγμα σε μια μελέτη σε γάτες των Hubel and Wiesel 

(1965), αποδείχθηκε ότι οι γάτες στις οποίες είχε στερηθεί η όραση από το ένα μάτι 

κατά τους πρώτους μήνες μετα τη γέννηση τους δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν 

διοφθάλμια όραση ακόμα και όταν το παρεμποδισμένο μάτι απελευθερώθηκε. Σε 
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νευρωνικό επίπεδο η κυτταρική συνδεσιμότητα άλλαξε και μετα το πέρας της 

κρίσιμης περιόδου δεν μπορεί να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. 

Επιπροσθέτως, έρευνες σε εκ γενετής κωφά παιδιά στα οποία σε ένα επόμενο 

στάδιο της ζωής τους τοποθετήθηκαν κοχλιακά εμφυτεύματα έδειξαν ότι δεν θα 

μπορούσαν ποτέ στο μέλλον να αποκτήσουν κανονικές φλοιικές αποκρίσεις σε 

ακουστικά ερεθίσματα, εκτός αν η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γινόταν κατά την 

κρίσιμη περίοδο των 3-4 ετών (Sharma et al., 2009). 

Αντίθετα, ως ευαίσθητη περίοδος ορίζεται μια περίοδος, κατά τη διάρκεια εξέλιξης 

του ανθρώπου, κατά την οποία τα νευρικά συστήματα είναι ιδιαίτερα απαντητικά σε 

αισθητικά ερεθίσματα και άρα είναι περισσότερο ευάλωτα σε συμπεριφορικές ή 

φλοιικές αλλαγές, ενώ επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία. Επίσης, οι 

ευαίσθητοι περίοδοι μπορεί με τη δράση συγκεκριμένων ερεθισμάτων να 

συμβάλλουν στην αύξηση της πλαστικότητας συγκεκριμένων εγκεφαλικών δομών 

τόσο σε νευρωνικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο.  Για παράδειγμα,  άτομα στα 

οποία τοποθετήθηκαν κοχλιακά εμφυτεύματα πριν το 3 έτος της ηλικίας τους 

ανέπτυξαν καλύτερα τις ακουστικές δεξιότητες τους αναφορικά με την επεξεργασία 

της γλώσσας σε σύγκριση με άλλα άτομα στα οποία τοποθετήθηκαν μετά το 5 έτος 

της ηλικίας τους. (Nicholas & Geers, 2007).  Επιπροσθέτως, οι τελευταίοι μπορούν 

και αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο με αυτούς στους 

οποίους είχε τοποθετηθεί η συσκευή κατά την ευαίσθητη περίοδο. Στη συνέχεια, τα 

περισσότερα δεδομένα για τις ευαίσθητες περιόδους στους ανθρώπους προέρχονται 

από τον τομέα της κατάκτησης της γλώσσας. Μελέτες περίπτωσης έχουν δείξει ότι 

άτομα στα οποία έχει στερηθεί η γλωσσική διέγερση κατά την περίοδο της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας απέτυχαν στην κατάκτηση της γλώσσας, ακόμα και μετά από έντονη 

έκθεση σε γλωσσικά ερεθίσματα (Penhune, 2011). Παρόμοιες έρευνες σε παιδιά τα 

οποία είχαν υποστεί εκτομή του γλωσσικά κυρίαρχου αριστερού ημισφαιρίου, 

έδειξαν ότι αν αυτή η εκτομή είχε συμβεί σε πρώιμο ηλικιακά στάδιο τότε τα παιδιά 

μπορούσαν να αναπτύξουν κανονικά στο μέλλον γλωσσικές ικανότητες. Ακόμη, στη 

βάση αυτού ο Lenneberg 1967, πρότεινε ότι υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος για την 

νευρωνική πλαστικότητα αναφορικά με την κατάκτηση της γλώσσας η οποία αρχίζει 

από την βρεφική ηλικία και τελειώνει στην εφηβεία. Παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι αυτή η περίοδος είναι περισσότερο ευαίσθητη περίοδος, παρά 
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κρίσιμη, καθώς ακόμη και σε περιπτώσεις υπερβολικής αποστέρησης ικανοτήτων, τα 

βασικά στοιχεία της γλώσσας αναπτύσσονται με συνέπεια. (Penhune, 2011). 

 

Αναφορικά με την μουσική εκπαίδευση, έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια 

χρονική περίοδος, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κρίσιμη ή ευαίσθητη. 

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο κατά την ηλικιακή ωρίμανση συνδέεται 

με μια ευρύτερη δυναμική υποκείμενων αλλαγών σε γνωστικές και κινητικές 

δεξιότητες (Casey et al., 2005; Shaw et al., 2008). Μελέτες νευροαπεικόνισης έχουν 

δείξει διαφορές στην δομή και την λειτουργία του εγκεφάλου ανάμεσα σε μουσικούς 

και μη μουσικούς, ενώ αυτές οι διαφορές οφείλονται στα χρόνια εκπαίδευσης ενός 

μουσικού (Foster and Zatorre, 2009). Ως αποτέλεσμα οι μουσικοί οι οποίοι ξεκινούν 

την μουσική εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα 

πλαστικότητας σε ακουστικές και κινητικές περιοχές σε αντίθεση με αυτούς που 

ξεκίνησαν αργότερα. Για παράδειγμα, σε μια έρευνα των Schlaug et al. (1995), 

αποδείχθηκε ότι οι επαγγελματίες μουσικοί είχαν μεγαλύτερο πρόσθιο μεσολόβιο από 

τους μη μουσικούς και ότι οι μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν την εκπαίδευση τους σε 

πρώιμο ηλικιακά στάδιο (πριν το 7ο έτος) εμφάνισαν μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε 

αυτήν την περιοχή σε σχέση με μουσικούς οι οποίοι ξεκίνησαν αργότερα. 

Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι οι επαγγελματίες πιανίστες εμφανίζουν αυξημένη 

πυκνότητα λευκής ουσίας σε κινητικές οδούς, ενώ αυτή η πυκνότητα φάνηκε να 

εξαρτάται από τον αριθμό ωρών καθημερινής εξάσκησης αυτών των μουσικών  μέχρι 

το 11ο έτος της ηλικίας τους. Αναφορικά με το ακουστικό σύστημα, η μουσική 

εκπαίδευση επηρεάζει την επεξεργασία μουσικών συγχορδιών, την αντίληψη τονικού 

ύψους, ενώ οι αποκρίσεις του εγκεφαλικού στελέχους φάνηκαν να έχουν αναλογική 

συσχέτιση αναφορικά με την χρονική περίοδο έναρξης της εκπαίδευσης ( Lee et al., 

2009).  

Σε μία έρευνα των Watanabe et al., (2007) , σε επαγγελματίες μουσικούς 

αποδείχθηκε ότι οι μουσικοί οι οποίοι είχαν αρχίσει την εκπαίδευση τους σε πρώιμο 

ηλικιακά στάδιο απέδωσαν καλύτερα στην αναπαραγωγή ρυθμικών ακολουθιών σε 

σχέση με αυτούς που είχαν αρχίσει αργότερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι υπάρχει μια ευαίσθητη περίοδος κατά την ανάπτυξη του ατόμου στην οποία η 

μουσική εκπαίδευση μπορεί να έχει μακρόχρονες επιδράσεις στις επιδόσεις των ίδιων 

μουσικών στην ενήλικη ζωή. Ακόμη, είχε επιβεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν 
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διέφεραν σε γνωστικό επίπεδο και άρα η διαφοροποίηση στις επιδόσεις ανάμεσα στις 

δυο αυτές κατηγορίες μουσικών δεν οφειλόταν σε διαφορές στις γνωστικές τους 

δεξιότητες, αλλά στην διαφορετική χρονική περίοδο έναρξης της εκπαίδευσης.  

Παρόλα αυτά, εκτός από το χρονικό διάστημα έναρξης της εκπαίδευσης είναι πολύ 

σημαντικοί και άλλοι παράγοντες όπως εγγενείς δεξιότητες στη μουσική, τα κίνητρα, 

το οικογενειακό μουσικό ιστορικό και υπόβαθρο ή γενικές μουσικές δεξιότητες, οι 

οποίες επηρεάζονται και καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες. 

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ευαίσθητες περίοδοι για την 

εκμάθηση μουσικών δεξιοτήτων βασίζονται σε κάποιους συγκεκριμένους 

υποκείμενους εξελικτικούς μηχανισμούς. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο οι οποίες 

σηματοδοτούν την ωρίμανσή του συμβαίνουν κυρίως κατά την παιδική ηλικία, αλλά 

συνεχίζονται και κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή. Αρχικά, κατά την γέννηση και μέχρι 

τους 15 πρώτους μήνες ζωής οι συνάψεις του εγκεφάλου ενός βρέφους αυξάνονται 

συνεχώς ανάλογα με την εγκεφαλική περιοχή. Με την κορύφωση του αριθμού των 

συνάψεων για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο επέρχεται μια ακόλουθη μείωση 

στον αριθμό των συνάψεων, σε αντίθεση με τη λευκή ουσία, η οποία αυξάνει καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το μέγεθος του εγκεφάλου 

μετά την ηλικία των 5 ετών δεν αλλάζει ουσιαστικά, η λευκή ουσία συνεχίζει να 

αυξάνει μέχρι την ηλικία των 20 ετών (Casey et al., 2000; Penhune, 2011).  Επίσης, 

μελέτες νευροαπεικόνισης οι οποίες εξέτασαν εξελικτικές αλλαγές  αναφορικά με την 

ποσότητα της φαιάς και λευκής ουσίας στον εγκέφαλο έδειξαν ότι οι αυξήσεις της 

λευκής ουσίας είναι διαφορετικές ανάλογα με την ηλικία και την εγκεφαλική περιοχή. 

Έτσι, οι αισθητικές και κινητικές περιοχές εμφανίζουν αυξήσεις νωρίτερα, ενώ οι 

μετωπιαίες και κροταφο-βρεγματικές συνειρμικές περιοχές αργότερα (Gogtay et al., 

2004; Sowell et al., 2004).  

Αναφορικά με τον ακουστικό φλοιό, αυτός διαθέτει μια ασυνήθιστα μακρά 

περίοδο αναπτυξιακής πλαστικότητας σε σύγκριση με άλλα αισθητικά συστήματα, 

ενώ κάποια χαρακτηριστικά της οργάνωσής του είναι σε ένα μεγάλο βαθμό γενετικά 

προκαθορισμένα. Για παράδειγμα, μια υποτυπώδης τονοτοπική οργάνωση στον 

εγκέφαλο, με μια συνακόλουθη αμφιωτική ευαισθησία, οι οποίες εξελίσσονται χωρίς 

την παρουσία κάποιου ηχητικού ερεθίσματος (Tillein et al., 2006). Επιπροσθέτως, 

ανάμεσα στις ηλικίες 1-5 ετών λαμβάνει χώρα μια τεράστια ανάπτυξη στον αριθμό 

των συνάψεων στον ακουστικό φλοιό. Αυτές οι συνδέσεις διεγείρονται είτε άμεσα 
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βάσει αισθητηριακών πληροφοριών, είτε μέσω ανατροφοδότησης από άλλες 

εγκεφαλικές περιοχές, ενώ οι συνδέσεις που δεν διεγείρονται εξαλείφονται άμεσα. 

Αναφορικά με τη συνδεσιμότητα των συσχετιζόμενων συνδέσεων και εγκεφαλικών 

περιοχών, αυτή βελτιώνεται με την αύξηση της μυελίνωσης των ακουστικών ινών, η 

οποία σε αντίθεση με την μυελίνωση άλλων συστημάτων (π.χ. οπτικό σύστημα) 

φτάνει τα ενήλικα επίπεδα μυελίνωσης στο 5ο έτος της ηλικίας ενός ατόμου (Moore 

and Linthicum, 2007; Kinney et al., 1988).  Η ωρίμανση όμως του ακουστικού 

φλοιού δεν σταματάει εδώ, καθώς κατά την χρονική περίοδο 5-12 ετών συνεχίζεται η 

ωρίμανση των φλοιικών συνδέσεων οι οποίες αυξάνουν την συνδεσιμότητα περιοχών 

που σχετίζονται με ανώτερες λειτουργίες ακουστικής επεξεργασίας (Moore and 

Linthicum, 2007). Με βάση τα παραπάνω ο ακουστικός φλοιός διαθέτει μια μάλλον 

μακρά περίοδο πλαστικότητας, η οποία ενδέχεται να διευκολύνει την κατάκτηση της 

γλώσσας και της μουσικής.  

Σε μια μελέτη των Kral and Eggermont (2007), υποστηρίχθηκε ότι η εμπειρία 

διαπλάθει το φλοιό μέσω των από κάτω προς τα πάνω διεργασιών (bottom-up) 

καθοδηγούμενη από τον τύπο και την συχνότητα συγκεκριμένων ακουστικών 

χαρακτηριστικών στο περιβάλλον. Από την άλλη, η από πάνω προς τα κάτω 

διεργασίες (top-down) επίσης διαπλάθουν το φλοιό διαμέσου ανατροφοδότησης από 

ανώτερες λειτουργικά περιοχές, όπως αυτές που εμπλέκονται σε μνημονικές ή 

γλωσσικές δεξιότητες. Έτσι, η υψηλότερου επιπέδου επεξεργασία πληροφοριών 

αποδίδει συμπεριφορική σημασία σε ένα ακουστικό ερέθισμα το οποίο και 

συνδυάζεται με άλλες αισθητικές λεπτομέρειες.  

Η επίδραση της “από πάνω προς τα κάτω” και “από κάτω προς τα πάνω” 

επεξεργασίας είναι μεγαλύτερη κατά την χρονική περίοδο από 1-5 ετών, πράγμα που 

σημαίνει ότι και τα επίπεδα πλαστικότητας είναι αυξημένα εκείνη την περίοδο. 

Παρόλα αυτά, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια περίοδος περαιτέρω ανάπτυξης από το 5-

12 έτος, πράγμα που ενδέχεται να σημαίνει ότι υπάρχουν πάνω από μια ευαίσθητες 

περίοδοι αναφορικά με τη μουσική εκπαίδευση (Penhune, 2011).  Για παράδειγμα, 

δεξιότητες όπως η απόλυτη ακοή (absolute pitch) απαιτεί έναρξη της εκπαίδευσης σε 

πρώιμο ηλικιακά στάδιο, ενώ η δεξιότητα του ρυθμικού συγχρονισμού μπορεί να 

συνεχίσει να εξελίσσεται και στην μετέπειτα ζωή, καθώς η συνεχιζόμενη μυελίνωση 

των δεματίων βελτιώνει τη συνδεσιμότητα ανάμεσα σε ακουστικό και κινητικό 

φλοιό. 
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Επιπροσθέτως, οι πλούσιες ακουστικές και κινητικές εμπειρίες, όταν τα νευρικά 

και συμπεριφορικά συστήματα δεν έχουν περάσει ακόμα στο στάδιο της ωρίμανσης, 

μπορούν να προάγουν την διαρκή βελτίωση διαφόρων εγκεφαλικών λειτουργιών. 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, κατά την διάρκεια μιας ευαίσθητης περιόδου τα 

νευρικά συστήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε συναφή ερεθίσματα και άρα 

περισσότερο ευάλωτα σε αλλαγές όταν διεγερθούν. Ακόμη, έχει προταθεί ότι η 

μουσική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης περιόδου μπορεί να 

διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα  κυκλώματα αντιδρούν σε πρόσθετες 

και μελλοντικές εμπειρίες τόσο κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης περιόδου, όσο και 

μετά το πέρας αυτής (Knudsen, 2004; Kral and Eggermont, 2007; Penhune, 2011). 

Στη συνέχεια, σε μια έρευνα των Ragert et al., (2004) η οποία εξέτασε επαγγελματίες 

πιανίστες σε δοκιμασίες απτικής διάκρισης αποδείχθηκε ότι η μουσική εκπαίδευση 

μπορεί να βελτιώσει ή και να αυξήσει την πλαστικότητα του εγκεφάλου σε ενήλικες. 

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι οι πιανίστες εκτός από το ότι διέθεταν 

χαμηλότερο ουδό αισθητηριακής διάκρισης από τους μη- πιανίστες, αυτή τους η 

διαφορά μπορούσε να ενταθεί ακόμα περισσότερο με επιπρόσθετη εκπαίδευση.  

Συνοψίζοντας, επειδή η μουσική εκπαίδευση απαιτεί ένα ανώτερο επίπεδο 

αισθητικοκινητικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην 

καθοδήγηση της πλαστικότητας συγκεκριμένων εγκεφαλικών περιοχών κατά τη 

διάρκεια μιας προκαθορισμένης περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται ως “ευαίσθητη”. 

Έτσι, η μουσική εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει τόσο την κινητοποίηση των “από 

κάτω προς τα πάνω” διεργασιών με την επίδραση συγκεκριμένων αισθητηριακών 

εμπειριών σε αυτές, όσο και των “από πάνω προς τα κάτω” μέσω της 

ανατροφοδότησης από άλλα συστήματα.  
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2.2 Μουσική εκπαίδευση και πλαστικότητα 

Οι μουσικοί οι οποίοι έχουν γίνει δέκτες διαρκούς και επαρκούς εκπαίδευσης στον 

τομέα της μουσικής, αλλά έχουν και την ανάλογη πρακτική εμπειρία στην 

αναπαραγωγή ενός μουσικού οργάνου, είναι οι καταλληλότεροι για την μελέτη της 

πλαστικότητας.  

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου και η χρήση αυτού ακολουθώντας την 

μουσική σημειογραφία από την οποία δομείται μια παρτιτούρα είναι μια απαιτητική 

διεργασία  και παρέχει στον μουσικό μια πολυαισθητηριακή εμπειρία. Ακόμα, έχει 

επιβεβαιωθεί από μελέτες νευροαπεικόνισης ότι η αναπαραγωγή μιας μουσικής 

ακολουθίας βασίζεται και εξαρτάται από την αλληλεπίδραση της μουσικής αντίληψης 

και της κίνησης , διαμεσολαβούμενες από αισθητικές και κινητικές περιοχές του 

εγκεφάλου (Zatorre et al., 2007). Για παράδειγμα, ένας βιολονίστας πρέπει να 

εκτελέσει ένα μεγάλο αριθμό πολύπλοκων δεξιοτήτων, όπως η οπτική ανάλυση και 

μετάφραση της μουσικής σημειογραφίας, αλλά και ο μετασχηματισμός αυτών των 

πληροφοριών σε ρυθμικά συντονισμένες και ακριβείς κινήσεις των χεριών. Επίσης, 

ένας βιολονίστας οφείλει να μπορεί να συντονίζει τις πολυαισθητηριακές 

πληροφορίες με την δραστηριότητα και των δυο χεριών του, να αναπτύξει δεξιότητες 

λεπτής κινητικότητας στο μη επικρατές άνω άκρο, ενώ παράλληλα πρέπει να 

ακολουθεί το μέτρο της μουσικής ακολουθίας και να ανταποκρίνεται στην ακουστική 

ανατροφοδότηση της εκτέλεσης του, ώστε να ακολουθεί του κανόνες τονικότητας 

που υποδεικνύονται από την παρτιτούρα.  

Η μουσική εκπαίδευση έχει σημαντική επίδραση στην λειτουργική και δομική 

οργάνωση του εγκεφάλου. Η πρώτη έρευνα η οποία μελέτησε διαφορές στην 

εγκεφαλική δομή μεταξύ μουσικών και μη  μουσικών, εντόπισε ότι η πρόσθια 

περιοχή του μεσολόβιου ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους μουσικούς (Schlaug et 

al., 1995). Σε μια άλλη έρευνα, μουσικοί οι οποίοι είχαν ξεκινήσει την μουσική τους 

εκπαίδευση σε ηλικία μικρότερη των 7 ετών, εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερο 

μεσολόβιο σε σχέση με μουσικούς οι οποίοι είχαν αρχίσει την εκπαίδευση αργότερα. 

Επίσης, σημαντική διαφοροποίηση εμφανίστηκε και τις κινητικές περιοχές, με την 

κεντρική αύλακα να εμφανίζεται βαθύτερη και στα 2 ημισφαίρια, ενώ η διαφορά 

ήταν πιο αισθητή στο δεξιό ημισφαίριο σε μουσικούς όταν συγκρίθηκαν με μη 

μουσικούς. Αυτή η διαφοροποίηση του μεγέθους-βάθους της κεντρικής αύλακας 
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δικαιολογείται από την εκτεταμένη χρήση του μη κυρίαρχου άνω άκρου κατά την 

αναπαραγωγή ενός μουσικού οργάνου (Amunts et al., 1997). Επιπροσθέτως, 

αναφορικά με το μέγεθος του μεσολόβιου, αυτό παρουσίασε μια θετική συσχέτιση 

μεταξύ του μεγέθους του πρωτοταγή κινητικού φλοιού και της χρονικής περιόδου 

έναρξης εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου. Σε μια έρευνα των Bangert et al., 

(2006), εντοπίστηκαν διαφορές στη δομή του εγκεφάλου σε μουσικούς οι οποίοι 

αναπαρήγαγαν διαφορετικά μουσικά όργανα. Πιο συγκεκριμένα, το σημείο ωμέγα 

(omega sign) του προκεντρικού φλοιού ήταν πιο διακριτό στο αριστερό ημισφαίριο 

των πιανιστών σε αντίθεση με τους μουσικούς εγχόρδων στου οποίους ήταν πιο 

διακριτό στο δεξί ημισφαίριο. Το σημείο ωμέγα στον προκεντρικό φλοιό σχετίζεται 

με την αναπαράσταση των κινήσεων των δακτύλων και των χεριών. Ακόμη, μια 

εγκεφαλική περιοχή η οποία συμβάλλει στη διαφοροποίηση μεταξύ ειδικών και 

αρχάριων μουσικών είναι το κροταφικό πεδίο (δευτεροταγής ακουστικός φλοιός) το 

οποίο καταλαμβάνει το οπίσθιο επίπεδο της άνω κροταφικής έλικας (Zatorre et al., 

1998; Schlaug, 2001). Η ασυμμετρία αυτής της δομής φαίνεται να έχει άμεση 

συσχέτιση με την ικανότητα αντίληψης του απόλυτου τονικού ύψους ή αλλιώς της 

απόλυτης ακοής. Πιο πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι μουσικοί που κατέχουν 

την ικανότητα αντίληψης εννοιών απόλυτου τονικού ύψους (απόλυτη ακοή) 

παρουσίασαν ισχυρή συνδεσιμότητα μεταξύ του οπίσθιου άνω κροταφικού λοβού και 

μιας περιοχής του μέσου κροταφικού λοβού ή οποία σχετίζεται με την κατηγορική 

αντίληψη. Αυτές οι συνδέσεις, υποδεικνύουν μια διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που 

κατέχουν την απόλυτη ακοή και σε αυτούς που δεν την κατέχουν ανάλογα με την 

χρονική περίοδο έκθεσής τους στη μουσική εκπαίδευση και ερεθίσματα ( πρώιμη- 

όψιμη). Στη συνέχεια, άλλες περιοχές οι οποίες εμφανίζουν ανατομικές 

διαφοροποιήσεις σε εγκεφαλικές δομές μεταξύ μουσικών και μη μουσικών είναι η 

έλικα του Heschl, η περιοχή Broca, ο κατώτερος μετωπιαίος λοβός, η παρεγκεφαλίδα 

και περιοχές του άνω βρεγματικού λόβιου (Schlaug, 2015). Εκτός από τις 

διαφοροποιήσεις δομών του εγκεφάλου, μελέτες νευροαπεικόνισης (MEG) έχουν 

δείξει ότι η μουσική εκπαίδευση έχει συσχετιστεί και με την διεύρυνση της 

λειτουργικής αναπαράστασης των χεριών και των δακτύλων στον εγκέφαλο. Πιο 

συγκεκριμένα, η αναπαράσταση των χεριών και των δακτύλων σε μουσικούς 

αποδείχθηκε ότι είναι ευρύτερη σε σχέση με τους μη μουσικούς (Pantev et al., 2001), 

και επίσης οι μουσικοί διαθέτουν μεγαλύτερο εύρος αναπαραστάσεων για την 

τονικότητα από ότι οι μη μουσικοί. Σε μια άλλη έρευνα μουσικοί οι οποίοι είχαν 
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εξοικειωθεί και κατακτήσει την ικανότητα αναπαραγωγής ενός μουσικού οργάνου σε 

πρώιμο ηλικιακά στάδιο (<7 ετών) παρουσίασαν ευρύτερες φλοιικές 

αναπαραστάσεις, ενώ αυτή η διεύρυνση ήταν εμφανής μόνο για πολύπλοκους ως 

προς την συχνότητα τόνους και όχι για μονοσυχνοτικούς τόνους (Pantev et al., 1998).  

Επιπροσθέτως, όσον αφορά την μέθοδο νευροαπεικόνισης βάσει της οποίας 

καταγράφηκαν οι περισσότερες λειτουργικές και φλοιικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

ειδικών και μη ειδικών αυτή ήταν η μαγνητική τομογραφία (MRI) και κυρίως η 

λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI). Ακόμη, παρατηρήθηκαν διαφορές στην 

νευρωνική δραστηριότητα διάφορων περιοχών του εγκεφάλου όταν ζητήθηκε από τα 

υποκείμενα να εκτελέσουν δοκιμασίες οι οποίες σχετίζονταν με την διάκριση των 

χαρακτηριστικών μιας μουσικής ακολουθίας, με την μνήμη εργασίας τους , αλλά και 

με την παραγωγή ενός μουσικού κομματιού. Παρά την ετερογένεια των διαφορετικών 

αυτών δοκιμασιών η περιοχή που ενεργοποιήθηκε σε όλες αυτές τις δοκιμασίες ήταν 

ο οπίσθιος άνω κροταφικός λοβός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κωδίκευση της 

φασματοχρονικής επεξεργασίας και το μετασχηματισμό ενός ακουστικού 

ερεθίσματος σε κίνηση (Warren et al., 2005; Schlaug, 2015). Σε μια έρευνα των Ellis 

et al., (2013) αποδείχθηκε ότι πράγματι ο αριστερός άνω κροταφικός λοβός είναι 

υπεύθυνος για την μουσική εκπαίδευση, αναφορικά με τις ώρες εξάσκησης. 

Επιπλέον, μοντέρνες τεχνικές νευροαπεικόνισης παρέχουν την δυνατότητα 

εξερεύνησης του εγκεφάλου των μουσικών. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει δομική και 

λειτουργική εξειδίκευση σε αρκετές αισθητικές κινητικές και ανώτερες λειτουργικά 

περιοχές. Αυτές οι εξειδικεύσεις είναι αποτέλεσμα της μουσικής εκπαίδευσης, ενώ η 

κατάκτηση της δεξιότητας αναπαραγωγής ενός μουσικού οργάνου αποτελεί την 

απόρροια και όχι το αίτιο της εξειδίκευσης. 

Ειδικότερα, ένας επαγγελματίας παίκτης πιάνου μπορεί να παράγει πάνω από 1800 

νότες το λεπτό με τέτοια ακρίβεια που καμία άλλη παράμετρος της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς δεν μπορεί να ξεπεράσει (Munte, Altenmuller, Jancke, 2002). Βασική 

προϋπόθεση για αυτήν την ακρίβεια είναι ο άριστος κινητικός έλεγχος και 

συντονισμός των δακτύλων. Έτσι, ο άριστος έλεγχος των δακτύλων είναι ήσσονος 

σημασίας για μουσική παράσταση, ενώ ανάλογης σημασίας είναι και η ικανότητα 

συγχρονισμού της αισθητικοκινητικής επεξεργασίας των τελεστών (π.χ. χέρια, μυς). 

Ο συγχρονισμός ανάμεσα στα χέρια είναι η απλούστερη περίπτωση 
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αισθητικοκινητικού συγχρονισμού και απαιτεί εκτεταμένη νευρωνική μετάδοση 

ανάμεσα στα 2 ημισφαίρια. Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι 

ενδοημισφαιρικές συνδέσεις είναι ενισχυμένες στους μουσικούς.  

Επιπροσθέτως, υπάρχουν έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι μουσικοί οι οποίοι 

διαθέτουν αυτήν την δεξιότητα- ικανότητα εμφανίζουν μια υπερβολή στην 

καθιερωμένη αριστερόστροφη ασυμμετρία αυτής της περιοχής η οποία 

δημιουργήθηκε από μια μείωση στον φλοιικό όγκο στο δεξιό ημισφαίριο και μια 

αντισταθμιστική αύξηση στο αριστερό (Schlaug, Jancke, Huang, Steinmetz, 1995; 

Keenan , Thangaraj, Halpern, Schlaug, 2001). Παράλληλα, είναι γνωστό ότι η 

αναπαραγωγή μιας μουσικής ακολουθίας προστάζει το ζευγάρωμα μουσικής και 

κίνησης. Στη βάση αυτού δύο πρόσφατες μελέτες νευροαπεικόνισης (fMRI) 

συνέκριναν την ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφάλου όταν μουσικοί άκουγαν ένα 

μουσικό κομμάτι, χωρίς να εμπλέκονται στην αναπαραγωγή αυτού, με την αντίστοιχη 

ενεργοποίηση σε μουσικούς οι οποίοι αναπαρήγαγαν ένα μουσικό κομμάτι χωρίς την 

αντίστοιχη ακουστική ανατροφοδότηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε 

αλληλοεπικάλυψη στην ενεργοποίηση των περιοχών που ενεπλάκησαν, δηλαδή του 

προκινητικού φλοιού, της συμπληρωματικής κινητικής περιοχής και του κροταφικού 

πεδίου. Ακόμη, μελέτες μαγνητοεγκεφαλογραφήματος έδειξαν ότι η καθαρή ακρόαση 

γνώριμης μουσικής προκάλεσε ενεργοποίηση του πρωτοταγή κινητικού φλοιού 

(Haueisen, Knosche, 2001). Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις 

αντιδράσεις του εγκεφάλου αναφορικά με τις νότες που είχαν αναπαραχθεί 

χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και το μικρότερο δάκτυλο του χεριού. Παρομοίως, 

όταν πιανίστες άκουσαν μια μουσική ακολουθία στην οποία είχαν εξασκηθεί, 

εμφάνισαν μεγαλύτερη διεγερσιμότητα στον κινητικό τους φλοιό, σε αντίθεση με τη 

μειωμένη έως μηδενική διεγερσιμότητα που παρατηρήθηκε όταν ήρθαν σε ακουστική 

επαφή με μια μελωδική ακολουθία για τρομπέτα ή μια μελωδική ακολουθία στην 

οποία δεν είχαν εξασκηθεί. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, η μουσική αντίληψη 

και η κίνηση φαίνεται να διαθέτουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης μια μουσικής ακολουθίας. Κατά συνέπεια, η μουσική θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί προς αποκατάσταση κινητικών ελλειμμάτων, όπως σε περιπτώσεις 

κινητικής απώλειας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.  

Στη συνέχεια, οι μουσικοί εκτός από την ικανότητα συγχρονισμού της μουσικής 

αντίληψης και κίνησης, οφείλουν να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να 
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μεταφράζουν σε κινήσεις τη μουσική σημειογραφία, μια ικανότητα που εντοπίζεται 

στον αριστερό κατώτερο μετωπιαίο φλοιό. Επίσης, διαφορές ανάμεσα σε μουσικούς 

και μη μουσικούς εμφανίστηκαν στην ενεργοποίηση του άνω βρεγματικού φλοιού και 

της κάτω κροταφικής έλικας. Σε μια έρευνα λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας μη 

ειδικοί εκπαιδεύτηκαν για διάστημα 3 μηνών ώστε να αποκτήσουν την δεξιότητα να 

διαβάζουν τη μουσική σημειογραφία και να παίζουν πιάνο. Αυτοί οι μουσικά μη 

καταρτισμένοι ενήλικες παρουσίασαν διαφορετικές λειτουργικές αλλαγές ανάλογα με 

τον τρόπο που καλούνταν να αναγνώσουν τη μουσική σημειογραφία. Για 

παράδειγμα, όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν ένα μουσικό 

κομμάτι μόνο σε ότι αφορά το τονικό του ύψος, αλλαγές που σχετίζονταν με τη 

μάθηση παρατηρήθηκαν στον άνω βρεγματικό φλοιό. Παρόμοιες αλλαγές 

παρατηρήθηκαν στον κροταφικό φλοιό όταν ζητήθηκε στα υποκείμενα να διαβάσουν 

μια μουσική ακολουθία μόνο σε ότι αφορά το ρυθμό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πριν 

η ανάγνωση, η αντίληψη και η μετάφραση της μουσικής σημειογραφίας γίνει μια 

συμπαγής, αυτόματη και ενοποιημένη στο χώρο και στο χρόνο λειτουργία, οι 

διαφορετικές ιδιότητες της μουσικής δέχονται επεξεργασία από διαφορετικές 

περιοχές κατά την πρώιμη περίοδο της εκμάθησης αυτής της συγκεκριμένης 

δεξιότητας.  

Αναφορικά με το ρόλο των ευαίσθητων περιόδων ανάπτυξης και την επίδραση που 

έχει σε αυτές η μουσική εκπαίδευση, βρέθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ των 

εγκεφαλικών διαφοροποιήσεων και της ηλικίας έναρξης της μουσικής εκπαίδευσης. 

Μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν να εκπαιδεύονται πριν το 7ο έτος της ηλικίας τους 

έδειξαν βελτιωμένη απόδοση σε δοκιμασίες πολύπλοκων ρυθμικών ερεθισμάτων, σε 

σχέση με μουσικούς που ξεκίνησαν να εκπαιδεύονται αργότερα. Μια ερμηνεία για 

αυτήν την διαφοροποίηση είναι ότι η μουσική εκπαίδευση σε πρώιμο ηλικιακά 

στάδιο μπορεί να συμπίπτει με τις εξελικτικά προγραμματισμένες διαρθρωτικές 

αλλαγές στον εγκέφαλο. Σε μια μελέτη μαγνητικής τομογραφίας διάχυσης (DTI) σε 

πιανίστες με σκοπό την αξιολόγηση της ακεραιότητας των διόδων λευκής ουσίας, 

βρέθηκε ότι διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές σχετίζονται με την μουσική 

εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της παιδικής, εφηβικής και ενήλικης ζωής. Η 

εκπαίδευση κατά την παιδική ηλικία συνδέθηκε με την δομική ακεραιότητα των 

παραπάνω διόδων στην έσω κάψα και στο μεσολόβιο, ενώ η εκπαίδευση κατά την 

εφηβεία συνδέθηκε με την δομική οργάνωση του μεσολόβιου και του σπληνίου.     
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Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι η μάθηση κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων 

εξελικτικά περιόδων όχι μόνο επηρεάζει την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 

δεξιότητας αλλά μπορεί να καθορίσει το πώς ο εγκέφαλος θα αντιδράσει σε 

μελλοντικές διαδικασίες μάθησης. Αυτή η θεώρηση καλείται μετα-πλαστικότητα και 

έχει μελετηθεί από μια πληθώρα ερευνών πάνω σε μουσικούς οι οποίοι ξεκίνησαν την 

μουσική εκπαίδευση σε πρώιμο αναπτυξιακά στάδιο. Πιο συγκεκριμένα, η εντατική 

εμπειρία εκμάθησης μιας δεξιότητας κατά την διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου 

νευρωνικής ανάπτυξης και εξέλιξης, συντονίζει και βελτιώνει την απόκριση των 

κυκλωμάτων του εγκεφάλου, αναφορικά με την άμεση επεξεργασία ερεθισμάτων και 

πληροφοριών, ενώ διαποτίζει αυτά τα κυκλώματα με την ικανότητα προσαρμογής σε 

μελλοντικά καινούριες εμπειρίες (Knudsen , 2004). 
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2.3 Πλαστικότητα και Φαιά ουσία 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα της συνεχούς και έντονης 

εκπαίδευσης για την κατάκτηση μια δεξιότητας στην δομή του εγκεφάλου έχουν 

παρατηρηθεί σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στον 

ιππόκαμπο των οδηγών ταξί, στις κροταφικές περιοχές και στην αριστερή οπίσθια 

διαβρεγμάτια αύλακα των ζογκλέρ, στην παρεγκεφαλίδα των παικτών μπάσκετ, αλλά 

και στις πρόσθιες και βρεγματικές περιοχές ατόμων που ασχολούνται εντατικά με τη 

σωματική άσκηση. 

Όπως έχει προαναφερθεί, αναφορικά με την μουσική εκπαίδευση, αυτή απαιτεί 

πολύπλοκες πολυτροπικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου αισθητικών και 

μνημονικών διαδικασιών και κινητικές δεξιότητες. Η μουσική εκπαίδευση δεν 

επηρεάζει μόνο τις συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου, αλλά 

προκαλεί και μεγέθυνση εγκεφαλικών δομών που σχετίζονται με ακουστικές, 

κινητικές και οπτικοκινητικές δεξιότητες. Σε μία μελέτη των Hyde et al., (2009), 

αποδείχθηκε ότι μετά από 15 μήνες μουσικής εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία οι 

φλοιικές δομές που σχετίζονται με την κίνηση και την ακοή μεγεθύνθηκαν 

σημαντικά. Παρόλα αυτά η μουσική εκπαίδευση επηρεάζει και περιοχές οι οποίες 

σχετίζονται με τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες της μνήμης, του συναισθήματος 

και των εκτελεστικών λειτουργιών. Έτσι, σε μια έρευνα των James et al., (2014), 

μελετήθηκε η επίδραση που είχε η μουσική εξειδίκευση στη φαιά ουσία μουσικών, 

αρχάριων μουσικών και μη μουσικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν αλλαγές στις 

περιοχές φαιάς ουσίας για δοκιμάσιες που εμπλέκουν ανώτερες γνωστικές 

λειτουργίες. Οι Groussard et al., (2014), στην έρευνα τους για τη μελέτη της 

δυναμικής διαφοροποίησης των περιοχών φαιάς ουσίας βρήκαν θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης και των αλλαγών στην φαιά ουσία 

σε περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητες σε σχέση με 

τη μουσική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Ένα σημαντικό εύρημα στην συγκεκριμένη 

έρευνα ήταν ότι οι τροποποιήσεις της φαιάς ουσίας που σχετίζονται με τη μουσική 

εκπαίδευση διαφέρουν από εγκεφαλική δομή σε εγκεφαλική δομή. Αυτές οι 

τροποποιήσεις είναι φανερές σε αρχάριους μουσικούς, αλλά στους επαγγελματίες 

μουσικούς ήταν εντονότερες. Πιο συγκεκριμένα, οι τελευταίοι εμφάνισαν έντονες 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους αρχάριους μουσικούς και τους μη μουσικούς στις 

δεξιές μέσες και άνω μετωπιαίες περιοχές, στον ιππόκαμπο, ενώ δομικές αλλαγές 

40 
 



παρατηρήθηκαν στην οπίσθια έλικα του προσαγωγίου και στις συμπληρωματικές 

κινητικές περιοχές. (Hyde et al., 2009 ; Groussard et al., 2014) 

Στη συνέχεια, αλλαγές στην φαιά ουσία παρατηρήθηκαν στην αριστερή άνω 

κροταφική έλικα, στον αριστερό οπίσθιο φλοιό του προσαγωγίου, στον δεξιό φλοιό 

της νήσου, στην δεξιά συμπληρωματική κινητική περιοχή, στην δεξιά άνω και μέση 

μετωπιαία έλικα, και στον αριστερό πρόσθιο ιππόκαμπο. 

 

Η αριστερή άνω κροταφική έλικα είναι η δομή στην οποία η συγκέντρωση, όσον 

αφορά την πυκνότητα, της φαιάς ουσίας είναι μεγαλύτερη στους επαγγελματίες 

μουσικούς σε σύγκριση με τους μη μουσικούς (James et al., 2014). Αυτή η αυξημένη 

πυκνότητα της φαιάς ουσίας καταδεικνύει μια άμεση επίδραση της μουσικής 

εκπαίδευσης σε αυτήν την περιοχή. Μελέτες νευροαπεικόνισης έχουν αποδείξει ότι η 

επεξεργασία των μουσικών ερεθισμάτων βασίζεται στην αμφοτερόπλευρη 

ενεργοποίηση των άνω κροταφικών περιοχών, ενώ η αριστερή στη μουσική 

σημασιολογική μνήμη. (Groussard et al., 2010, 2014). Οι μουσικοί εξελίσουν 

σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους την ικανότητα αποκωδικοποίησης 

και απομνημόνευσης των αντιληπτικών χαρακτηριστικών μιας μελωδίας προκειμένου 

να δημιουργηθεί μια σταθερή αναπαράσταση για κάθε μουσική συνάντηση. 

Επιπροσθέτως, προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι κροταφικές δομές 

εμπλέκονται στην αναγνώριση των γνωστών ή μαθημένων μελωδικών ακολουθιών, 

ενώ υποστηρίζουν ότι σε αυτήν την περιοχή έχει συσταθεί  ένα μουσικό αρχείο το 

οποίο συγκροτεί τις μουσικές αντιληπτικές μνήμες. (Peretz et al., 2009)  Αυτό το 

αρχείο εμπλουτίζεται με την εκπαίδευση και εξάσκηση σε μουσικές ακολουθίες, αλλά 

και από απλή ακρόαση αυτών.  

 

Σε μία ενδιαφέρουσα έρευνα νευροαπεικόνισης των Groussard et al., 2014, 

παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου της φαιάς ουσίας στον αριστερό οπίσθιο  φλοιό του 

προσαγωγίου κατά 23,5% σε σχέση με τους μη μουσικούς.  Αυτή η αύξηση 

ερμηνεύεται ως συνέπεια της ενοποίησης αισθητικών πληροφοριών, κυρίως οπτικών, 

και συναισθηματικού περιεχομένου κατά τη διαδικασία εκμάθησης και κατάκτησης 

δεξιοτήτων ανάγνωσης της μουσικής σημειογραφίας. Ακόμη, μελέτες μουσικής 

μνήμης έχουν δείξει ότι αυτή η περιοχή ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια δοκιμασιών 

οι οποίες αποτελούνται από οικείες μουσικές ακολουθίες, πράγμα που υποδεικνύει 
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ένα παράγοντα αυτοβιογραφικής μνήμης ο οποίος σχετίζεται με μουσικά 

αποσπάσματα. (Ford, Addis, & Giovanello, 2011; Satoh, Takeda, Nagata, 

Shimosegawa, & Kuzuhara, 2006)  

 

Όσον αφορά το δεξιό φλοιό της νήσου, παρατηρήθηκε αύξηση της ποσότητας της 

φαιάς ουσίας ανάλογα με την διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης, χωρίς όμως να 

υπάρχει κάποια συσχέτιση αναφορικά με το επίπεδο επάρκειας των μουσικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά, υπήρξε διαφοροποίηση ανάμεσα σε 

μουσικούς και μη μουσικούς της τάξεως του 14.6%. Ακόμη, παρατηρήθηκε μια 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ενεργοποίηση της νήσου και την ένταση του 

ενθουσιασμού που παράχθηκε σε μουσικούς οι οποίοι άκουσαν τα αγαπημένα τους 

μουσικά κομμάτια κλασικής μουσικής (Blood & Zatorre, 2001). Οι μουσικοί, λοιπόν, 

κατά την  διάρκεια της εκπαίδευσης τους εξελίσσουν και την συναισθηματική τους 

ευαισθησία, εκτός της εξέλιξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αντίληψη 

μουσικών εννοιών, σημειογραφίας, και  αναπαραγωγής μουσικών οργάνων. Με βάση 

τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι η νήσος εκπροσωπεί τα συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά της μουσικής επεξεργασίας, ενώ η εξέλιξη της ικανότητας αντίληψης 

του συναισθηματικού παράγοντα, ο οποίος εμπεριέχεται σε μια μουσική ακολουθία, 

είναι αποτέλεσμα της μουσικής εκπαίδευσης. 

 

Από την άλλη,  παρατηρήθηκε αύξηση της φαιάς ουσίας κατά 26% στην δεξιά 

συμπληρωματική κινητική περιοχή σε μουσικούς σε σύγκριση με μη μουσικούς, μόνο 

σε περιπτώσεις μακρόχρονης εκπαίδευσης, 15 ετών και άνω. Μελέτες λειτουργικής 

νευροαπεικόνισης (fMRI) έχουν δείξει ότι η συμπληρωματική περιοχή των 

επαγγελματιών μουσικών εμπλέκεται στην επανάληψη στοιχείων τονικού ύψους και 

χρόνων ενός μουσικού κομματιού και κατά την διάρκεια αναπαραγωγής αυτού, αλλά 

και κατά την παθητική ακρόαση του. Ακόμη, οι ίδιες μελέτες υποστηρίζουν ότι η 

συμπληρωματική κινητική περιοχή εκπροσωπεί και περιπτώσεις μελωδικού και 

ρυθμικού αυτοσχεδιασμού από τους μουσικούς (Brown et al., 2013; Groussard et al., 

2014). Επίσης, έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι μετα από πολυετή εξάσκηση και 

εκπαίδευση των επαγγελματιών μουσικών η ενεργοποίηση της συμπληρωματικής 

κινητικής περιοχής εμφανίζεται μειωμένη. Αυτό οφείλεται στην κινητική 

αυτοματοποίηση και εξειδίκευση των μουσικών (James et al., 2014). 
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Επιπροσθέτως, αναφορικά με την ποσότητα της φαιάς ουσίας στην δεξιά άνω και 

μέση μετωπιαία έλικα σε μουσικούς, αυτή φαίνεται να είναι αυξημένη κατά 25% σε 

αυτές τις περιοχές σε σύγκριση με τους μη μουσικούς. Σε μια έρευνα των Babiloni et 

al., (2012), ερευνήθηκαν οι περιοχές οι οποίες ενεργοποιούνται όταν οι μουσικοί 

συμμετείχαν σε μουσικά σύνολα (ορχήστρες) και προτάθηκε ότι γνωστική 

ενσυναίσθηση η οποία είναι κρίσιμη για την συνύπαρξη μιας πλειάδας μουσικών, οι 

οποίοι καλούνται να συντονιστούν προς αναπαραγωγή μιας μουσικής ακολουθίας, 

εκπροσωπείται από τις περιοχές κατά Brodmann 10 και 11. Η περιοχή Brodmann 10 

καλείται πρόσθιος προμετωπιαίος φλοιός (anterior prefrontal cortex) ο οποίος 

σχετίζεται με τη ανάκληση μνημών και με τις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η 

δημιουργία στρατηγικής (Knowlton, B. J.,Morrison, R. B., Hummel, J. E., Holyoak, 

K. J.,2012). Η περιοχή Brodmann 11 είναι μέρος του κογχομετωπιαίου φλοιού και 

εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων, στην αντίληψη της ανταμοιβής, στο σχεδιασμό 

κινήσεων, και στην μεταφορά πληροφοριών στην μακρόχρονη μνήμη (Kringelbach, 

M., 2004). Έτσι, ενδέχεται η σταδιακή τροποποίηση στον δεξιό άνω και μέσο 

μετωπιαίο λοβό να οφείλεται στο γεγονός ότι για την ομαλή και αποδοτική 

συνύπαρξη μουσικών σε ένα μουσικό σύνολο απαιτείται η δεξιοτεχνία του ενός 

μουσικού να συγχρονίζεται με την δεξιοτεχνία κάποιου από το σύνολο ή και όλων, 

πράγμα το οποίο κατακτάται με την πολυετή εξάσκηση (Groussard et al., 2014). 

Επίσης, μια άλλη περιοχή στην οποία έχει παρατηρηθεί σταδιακά αυξανόμενη 

ποσότητα φαιάς ουσίας ανάλογα με τη διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης είναι η 

περιοχή του αριστερού πρόσθιου ιππόκαμπου. Η διαφοροποίηση της ποσότητας της 

φαιάς ουσίας σε αυτήν την περιοχή ήταν κατά 17.8% μεγαλύτερη στους μουσικούς 

σε σχέση με τους μη μουσικούς. Αυτή η δομή είναι στενά συνδεδεμένη με 

εξαρτώμενες από το περιεχόμενο επεισοδιακές και αυτοβιογραφικές μνήμες, πράγμα 

το οποίο σημαίνει ότι οι μουσικοί δημιουργούν συγκεκριμένες μνήμες, οι οποίες 

σχετίζονται με δικές τους μουσικές εμπειρίες (Burgess, Maguire, & O’Keefe, 2002). 

Όμως, οι μνήμες που σχηματίζονται από τους μουσικούς είναι συνήθως πιο 

λεπτομερείς, ζωηρές και εμπεριέχουν έντονο το συναισθηματικό παράγοντα σε 

σύγκριση με μη μουσικούς ή αρχάριους μουσικούς (Groussard et al., 2014). 

Σε μία μελέτη των Rajah, Kromas, Han, and Pruessner (2010),  η οποία βασίστηκε 

στην ποσότητα φαιάς ουσίας στο πρόσθιο τμήμα του ιππόκαμπου παρατηρήθηκε 

αυτή η δομή εμπλέκεται στην σύνδεση χωρικών και χρονικών λεπτομερειών με 
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πληροφορίες για αντικείμενα που σχετίζονται με μουσικά σχετιζόμενες  πρακτικές 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή ανάκλησης τέτοιων πληροφοριών. Για 

παράδειγμα, μια διαδικασία που απαιτεί αυτή την εμπλοκή του ιππόκαμπου είναι η 

ανάγνωση μιας παρτιτούρας. Συμπληρωματικά, διαφοροποιήσεις στην ποσότητα της 

φαιάς ουσίας στον ιππόκαμπο παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις μάθησης. 

Για παράδειγμα, αύξηση στην ποσότητα της φαιάς ουσίας στον ιππόκαμπο έχει 

παρατηρηθεί σε οδηγούς ταξί του Λονδίνου, σε φοιτητές ιατρικής κατά την περίοδο 

των εξετάσεων, αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται 

σε διαδικασίες συνεχιζόμενης εκμάθησης δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

μουσική εκπαίδευση και πρακτική μπορεί να επηρεάσει την νευρογένεση στον 

αριστερό ιππόκαμπο, ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο μουσικής εκπαίδευσης ή την 

ηλικία, ενώ μπορεί να προκαλέσει και μια αύξηση των μνημονικών ικανοτήτων. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η νευρωνική πλαστικότητα κάποιων δομών του 

εγκεφάλου (δεξιά άνω και μέση μετωπιαία έλικα, και αριστερός πρόσθιος 

ιππόκαμπος) εκκινεί μόλις ένα άτομο αρχίσει την μουσική εκπαίδευση, αναφορικά 

όμως με τις διαφοροποιήσεις στην ποσότητα της φαιάς ουσίας σε κάποιες άλλες 

δομές (αριστερή άνω κροταφική έλικα, αριστερός οπίσθιος φλοιός του προσαγωγίου, 

δεξιός νησιωτικό φλοιός, δεξιά συμπληρωματική κινητική περιοχή)  αυτές απαιτούν 

αρκετά χρόνια εξάσκησης. Έτσι, οι λόγοι για τους οποίους διαμορφώνονται 

διαφορετικές δυναμικές ως προς την νευρωνική πλαστικότητα συγκεκριμένων 

εγκεφαλικών δομών είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι αυτές οι συγκεκριμένες 

εγκεφαλικές περιοχές μπορεί να διαφέρουν ως προς τις εγγενείς ιδιότητες 

πλαστικότητας τους, ενώ ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι διαφορετικές δυναμικές 

διαφοροποίησης μπορεί να αντανακλούν την εμπλοκή διαφορετικών γνωστικών 

λειτουργιών σε διαφορετικές ηλικίες κατά τη διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης.  

Τέλος,  τα αποτελέσματα των ερευνών τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αποδείξει ότι 

η μακροπρόθεσμη μουσική εκπαίδευση και η συνακόλουθη αισθητικοκινητική 

εκμάθηση δεξιοτήτων μπορούν να αποδειχθούν ισχυρά ερεθίσματα για 

νευροπλαστικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές μπορούν συμβούν στον αναπτυσσόμενο 

και ανεπτυγμένο εγκέφαλο επιδρώντας στην λευκή και φαιά ουσία, αλλά και σε 

φλοιϊκές και υποφλοιϊκές δομές. Οι ενεργητικές μουσικές δραστηριότητες οδηγούν σε 

μια ισχυρή σύζευξη της αντίληψης και της δράσης διαμεσολαβούμενες από 

αισθητηριακές και κινητικές περιοχές του εγκεφάλου, ενώ μπορούν να επηρεάσουν 
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σημαντικά τους σταθμούς αναμετάδοσης του ήχου  στο εγκεφαλικό στέλεχος και στο 

θάλαμο (Schlaug, 2015; Kolb, Mychasiuk,Muhammad, Gibb, 2013). 
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3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει πως τόσο η λειτουργία του εγκεφάλου όσο 

και οι εγκεφαλικές δομές του συνίστανται σε ένα «δίκτυο» εξειδικευμένων μονάδων, 

οι οποίες διαθέτουν την ικανότητα να επεξεργάζονται συγκεκριμένα ερεθίσματα, 

όπως αυτά της μουσικής. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κατασκευασμένος με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι ευέλικτος στη δημιουργία νέων δικτύων νευρώνων, οι οποίοι θα 

μπορούν να αντιδρούν στη βίωση των νέων εμπειριών του οργανισμού. Το νευρικό, 

το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα συνεργάζονται και συνιστούν τα τρία 

κυρίαρχα συστήματα της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. Τέλος, αν και 

υποστηρίζεται πως η δραστηριότητα των νευρώνων εξαρτώνται από τις προδιαθέσεις  

του δεξιού ή του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου αναφορικά με την αντίληψη 

της μουσικής, εντούτοις είναι κοινώς αποδεκτό πως η λειτουργία που σχετίζεται με 

την εκτίμηση των μουσικών ήχων από το σύνολο των ανθρώπων, εντοπίζεται σε ένα 

ευρύτερο αριθμό εγκεφαλικών δομών (Welch, 2009).  

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα σύστημα βιολογικών δομών στον ανθρώπινο 

οργανισμό το οποίο τον προστατεύει από ασθένειες. Προκειμένου αυτό το σύστημα 

να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει ένα μεγάλο αριθμό 

παραγόντων/ μικροοργανισμών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως παθογόνοι, και να τους 

διακρίνει από τον υγιή ιστό του οργανισμού. Ανοσία είναι η κατάσταση προστασίας 

του οργανισμού απέναντι σε ουσίες (αντιγόνα) και ξένους οργανισμούς, ενώ 

διακρίνεται σε έμφυτη και προσαρμοστική. Η έμφυτη και η προσαρμοστική ανοσία 

λειτουργούν συνεργικά, καθώς η ενεργοποίηση των έμφυτων ανοσολογικών 

αποκρίσεων παράγει σήματα τα οποία επάγουν τις ακόλουθες προσαρμοστικές 

ανοσολογικές αποκρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, το φαγοκύτταρο προσλαμβάνει το ξένο 

υλικό και σχηματίζει πεπτιδικά αντιγόνα τα οποία εκθέτει στην επιφάνεια του. Αυτά 

τα αντιγόνα ενεργοποιούν τα κύτταρα Τ, τα οποία είτε παρέχουν βοήθεια στα Β 

κύτταρα είτε ενεργοποιούν τα κυτταροτοξικά κύτταρα Τ για να καταστρέψουν 

μολυσμένα κύτταρα. Επιπλέον, τα φαγοκύτταρα συμμετέχουν στην φλεγμονή 

παράγοντας κυτοκίνες οι οποίες προσελκύουν Τ και Β κύτταρα στην περιοχή της 
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μόλυνσης. Τέλος, στους ανθρώπους ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός και άλλοι 

παρόμοιοι φραγμοί διαχωρίζουν το περιφερικό από το νευροανοσοποιητικό σύστημα 

το οποίο προστατεύει τον εγκέφαλο (Beck & Habicht, 1996). 

Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύστημα αδένων οι οποίοι εκκρίνουν ορμόνες 

στην αιματική κυκλοφορία αλλά και στο εξωκυττάριο περιβάλλον του ανθρώπινου 

σώματος. Το ενδοκρινικό σύστημα αποτελείται από πολλαπλούς εξειδικευμένους 

πληθυσμούς κυττάρων, οι οποίοι οργανώνονται σε αδένες που βρίσκονται διάσπαρτοι 

σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Οι βασικοί ενδοκρινείς αδένες είναι η υπόφυση, το ήπαρ, 

το πάγκρεας, οι ωοθήκες, οι όρχεις, ο θυρεοειδής αδένας, ο παραθυρεοειδής αδένας, 

τα επινεφρίδια και ο θύμος. Ο υποθάλαμος είναι το νευρωνικό κέντρο ελέγχου για 

όλα τα ενδοκρινή συστήματα. Οι ενδοκρινείς αδένες ρυθμίζουν τη λειτουργία των 

νευρώνων, των μυών, σπλαχνικών μυών, των εξωκρινών αδένων (πέψη), ενώ 

συμβάλλουν στον έλεγχο σημαντικών μεταβολικών οδών (σύνθεση, αποθήκευση, και 

απελευθέρωση υδατανθράκων και λιπιδίων). Οι ορμόνες που εκκρίνονται κυρίως 

κάτω από την επίδραση της μουσικής είναι οι ορμόνες του μυελού των επινεφριδίων, 

όπως η ντοπαμίνη, η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη. Αυτές κατατάσσονται στις 

κατεχολαμίνες, και εκκρίνονται από το μυελό των επινεφριδίων και πιο συγκεκριμένα 

από τα χρωμιόφιλα κύτταρα (Hartenstein, 2006; Marieb, 2014). 

 

3.1 Μουσική και ανοσοποιητικό σύστημα 

Ο ήχος και κατά προέκταση η μουσική, μελετώνται όχι μόνο στο πλαίσιο της 

επίδρασή τους στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, αλλά και στις διεργασίες που 

προκαλούν εντός του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αρκετές μελέτες των τελευταίων 

δεκαετιών καταδεικνύουν τις επιπτώσεις των μουσικών σχημάτων στον ανθρώπινο 

οργανισμό (Scherer & Zentner, 2001; Lundqvist, et al., 2009), καθώς επίσης και τις 

φυσιολογικές αντιδράσεις του, οι οποίες διακρίνονται από τις γνωσιακές. Η ακρόαση 

της μουσικής είναι πιθανό να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα, κάτι το οποίο 

μπορεί να διαπιστωθεί μέσω της αύξησης των επιπέδων των πρωτεϊνών που έρχονται 

αντιμέτωπα με ποικίλες μικροβιακές μολύνσεις. Η επίδραση της μουσικής δύναται να 

ισορροπήσει την παραγωγή των ορμονών εκείνων που σχετίζονται με τη διάθεση, π.χ. 

η κορτιζόλη, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

θεραπευτικά με βάση βιοχημικά δεδομένα (Ball, 2010).  
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Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι οι επιδράσεις της μουσικής στο ανθρώπινο σώμα και 

στα επιμέρους συστήματά του, πρέπει να ερευνώνται σε συνδυασμό με σχετικές 

αρχές της νευρολογίας, της βιοχημείας και της φυσιολογίας, προκειμένου να 

εξαχθούν ρεαλιστικά συμπεράσματα. Όπως παρατηρεί ο Diserens,  τόσο οι άνθρωποι 

όσο και τα ζώα, αντιδρούν σε ποικίλα μουσικά και ακουστικά ερεθίσματα, ενώ 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε αρκετές λειτουργίες του οργανισμού, όπως για 

παράδειγμα στην κυκλοφορία του αίματος, την αρτηριακή πίεση, κ.ά. (Diserens, 

1923). 

Τα αντισώματα τα οποία εκκρίνονται από τα λευκά κύτταρα του αίματος μας, τα 

οποία στη συνέχεια τα αποδίδουν σε αυτά που ονομάζονται Β-κύτταρα, αποτελούν 

ένα συγκεκριμένο τύπο κυττάρου που έχει την ιδιότητα να αναζητά και να βρίσκει 

τους ξένους εισβολείς και να τους θυμάται, δημιουργώντας καταγραφές, ακόμα και 

μετά την εξάλειψη του από το σώμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μελλοντική 

πιθανότητα να καταστρέψουν το σύστημα για δεύτερη φορά (Lane, 1994).  

Οι ανοσολογικές αποκρίσεις σε γενικές γραμμές κατηγοριοποιούνται ως έμφυτες ή 

προσαρμοστικές. Το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα αντιπροσωπεύει την πρώτη 

γραμμή άμυνας ενάντια στη μόλυνση και περιλαμβάνει κύτταρα και πρωτεΐνες που 

είναι μη ειδικά για συγκεκριμένα αντιγόνα, όπως τους φυσικοί φονείς (ΝΚ) και τα 

φαγοκύτταρα. Το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα παρέχει μια ειδική 

απόκριση, κατά την οποία τα κύτταρα ενδύονται με την μνήμη συγκεκριμένων 

παθογόνων οργανισμών/στοιχείων (Piazza, et al., 2010). Το άγχος και η γήρανση 

έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο στο ανοσοποιητικό σύστημα όσο και στις αποκρίσεις 

του συστήματος, ενώ οδηγούν σε αποδυνάμωση των αμυνών κατά των νέων 

παθογόνων και αυξάνουν τη συστημική φλεγμονή. Θετικά συναισθήματα, όπως η 

αισιοδοξία,  και ερεθίσματα που προκαλούν τέτοιου είδους συναισθήματα όπως το 

χιούμορ και το γέλιο, μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές επιδράσεις της ηλικίας 

και του άγχους. Δεδομένου ότι η μουσική βελτιώνει τη διάθεση και μειώνει το στρες, 

αποτελεί αντικείμενο ερευνών οι οποίες  υποστηρίζουν ότι μπορεί επίσης να 

βελτιώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού (Rosenkranz, et al, 2003).  

Από την άλλη πλευρά, αξιοποιώντας τις αναπτυσσόμενες μεθόδους της τεχνικής 

ανάλυσης των χημικών ουσιών εντός του ανθρώπινου σώματος, όπως η 

ανοσορροφητική δοκιμασία συνδεδεμένη με το ένζυμο ELISA, έχουν γίνει αρκετές 

48 
 



προσπάθειες προκειμένου οι ουσίες αυτές να αξιολογηθούν βάσει του είδους ή του 

μεγέθους των εσωτερικών επιδράσεων και διαφοροποιήσεων που προκαλούνται από 

τη μουσική. Οι ουσίες αυτές συχνά αξιολογούνταν στις μελέτες που πραγματεύονταν 

το στρες. Οι νέες μελέτες επισημαίνουν πως συχνά παρατηρείται ενεργοποίηση των 

επινεφριδίων του συμπαθητικού συστήματος. Σε μια πρόσφατη μελέτη, η διενέργεια 

της οποίας στόχευε στην αξιολόγηση των φυσιολογικών επιδράσεων της μουσικής,  

αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα γύρω από τη σημαντικότερη ίσως ανοσοποιητική ουσία, 

την ανοσοσφαιρίνη Α, η οποία είναι γλυκοπρωτεΐνη και υπάρχει μέσα στον ορό και 

άλλα διάφορα εκκριτικά υγρά, όπως το σάλιο, το μητρικό γάλα, και στις ρινικές, 

γαστρεντερικές, βρογχικές, και ουρογεννητικές εκκρίσεις (Tsujita & Morimoto, 

1999).  

 Η ουσία αυτή διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την υγεία μας, όπως για 

παράδειγμα στην πρόληψη των βακτηριδίων τον σχηματισμό αποικιών, στην 

εξουδετέρωση των τοξινών και των ενζύμων που παράγονται από τα βακτήρια, και 

στην αναστολή των  παθογόνων ιών που διεισδύουν στα επιθηλιακά κύτταρα. 

Επομένως, η ανοσοσφαιρίνη Α λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας από μια γρίπη 

ή άλλη μολυσματική ασθένεια της ανώτερης αναπνευστικής οδού (Jemmott & 

McClelland, 1989).  

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, αξιολογήθηκε κατά πόσο η μουσική, ως ένας 

χαλαρωτικός παράγοντας, επέδρασε στη συγκέντρωση της ανοσοσφαιρίνης Α στον 

οργανισμό. Το δείγμα αποτέλεσαν έξι υγιείς άρρενες φοιτητές, ηλικίας 25-33 ετών. 

Τα άτομα αυτά συμμετείχαν σε ένα ψυχολογικό τεστ, και εν συνεχεία εκτέθηκαν σε 

μουσική ή θόρυβο, ή απλά έμειναν σιωπηλοί για επτά λεπτά  σε ένα σκοτεινό και 

ηχομονωμένο δωμάτιο. Η μουσική που επιλέχθηκε χαρακτηρίστηκε από αργό τέμπο, 

και ήταν κατά κύριο λόγο ορχηστρική. Ο θόρυβος ήταν η αποκαλούμενη 

αμμοθύελλα. Δείγματα σάλιου ελήφθησαν με βαμβάκι, πριν και μετά το τεστ, και 

μετά τη μουσική, το θόρυβο, ή τη σιωπή. Κάθε θέμα υποβλήθηκε σε 3 τύπους 

πειράματος υπολογισμού της μουσικής, υπολογισμού του θορύβου και υπολογισμού 

της σιωπής. Η συγκέντρωση της ανοσοσφαιρίνης Α μετρήθηκε μέσω της 

ανοσοδοκιμασίας του ενζύμου και παρατηρήθηκε πως μειώθηκε σημαντικά μετά το 

ψυχολογικό τεστ, ενώ αυξήθηκε σημαντικά μετά την ακρόαση της μουσικής (Ader, 

Felton & Cohen, 2001).  
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Οι επιδράσεις της μουσικής στον ανθρώπινο νου και το σώμα, όπως 

προαναφέρθηκε, έχουν μελετηθεί χρησιμοποιώντας την ψυχολογική και σωματική 

μεταβολή των φυσιολογικών δεικτών. Ωστόσο, ενώ τα αποτελέσματα τα οποία 

προέρχονται από ψυχολογικές μελέτες, κυρίως με τη χρήση υποκειμενικών 

ερωτηματολογίων, φαίνεται να είναι αξιόπιστα και έγκυρα, παρόλα αυτά οι 

επιπτώσεις της μουσικής στους φυσιολογικούς δείκτες, που υποτίθεται ότι έπρεπε να 

καταλήγουν σε αντικειμενικά συμπεράσματα, είναι λιγότερο συνεπή (Knight & 

Rickard, 2001).  

Οι μελέτες αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν την μέτρηση της ανοσοσφαιρίνης Α, 

είναι λιγότερο συνεπείς, ίσως επειδή το μέγεθος του δείγματος ήταν μάλλον 

περιορισμένος. Εντούτοις, ορισμένες μελέτες αξιολόγησαν τις επιδράσεις της 

μουσικής κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής κατάστασης, αλλά πρέπει να επισημανθεί 

πως εισήγαγαν ένα μουσικό κομμάτι ως ένα ενιαίο ακουστικό ερέθισμα. Η μουσική 

μπορεί να κάνει κάποιο να χαλαρώσει όταν βρίσκεται κάτω από στρεσογόνες 

καταστάσεις, αλλά η ίδια μουσική μπορεί και να ερεθίσει κάποιον που κάνει κάποια 

εργασία και να αποσπάσει τη συγκέντρωσή του. Μάλιστα, μια μελέτη ανέφερε ότι το 

στρες που προκαλείται από την αύξηση της ανοσοσφαιρίνης Α αποτράπηκε όταν 

άτομα εκτέθηκαν στη χαλαρωτική μουσική, ενώ παρατηρήθηκε η αύξησή αυτής όταν 

τα υποκείμενα εκτέθηκαν στην ίδια μουσική χωρίς την συνοδεία αγχωτικής εργασίας 

(Bittman, et al., 2001). Ως εκ τούτου, για τη διερεύνηση της επίδρασης της μουσικής 

στους φυσιολογικούς δείκτες, μπορεί να είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στο 

πλαίσιο, δηλαδή  στις καταστάσεις που ενεπλάκησαν στα θέματα, στις εμπειρίες που 

τα υποκείμενα βίωσαν πριν από τη θεραπεία, και ούτω καθεξής.  

Έρευνες σημαντικών επιστημόνων έχουν καταδείξει πως μόλις 50 λεπτά ακρόασης 

έντονης μουσικής (π.χ. trance) είναι ικανά να αυξήσουν τα επίπεδα των αντισωμάτων 

στον οργανισμό. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως τα επίπεδα των ορμονών του στρες, τα 

οποία αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώθηκαν μετά την ακρόαση της 

μουσικής. Τα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα κλήθηκαν να αναπαράξουν μια 

μελωδική ακολουθία με ένα μουσικό όργανο παράλληλα με την ακρόαση αυτής της 

μελωδικής ακολουθίας. Τα αποτελέσματα έκριναν ευεργετικό το συνδυασμό αυτό 

αναφορικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (Uedo, et al., 2004).  
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Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Sussex και του Ινστιτούτου Max Planck 

της Γερμανίας, επισήμαναν πως τα ευρήματά τους αποδεικνύουν πως η μουσική 

δύναται να αξιοποιηθεί, προκειμένου να ανακτηθούν σημαντικές λειτουργίες των 

ασθενών στο περιβάλλον ενός νοσοκομείου, ή να οδηγηθούν σε πιο άμεση 

αποκατάσταση της ισορροπίας του οργανισμού τους. Μια επόμενη μελέτη 

αναφερόταν στην επίδραση της διαδικασίας του να παίζει κάποιος μουσική, την ώρα 

που ο ασθενής βρίσκεται υπό αναισθησία. Μια τέτοια επιλογή, δύναται να επιδράσει 

σημαντικά στη μείωση των επιπέδων των επιβλαβών ορμονών του στρες, οι οποίες 

θέτουν σε κίνδυνο την ανοσοποιητική λειτουργία του οργανισμού (Thaut, et al., 

2009). 

Ο εμπειρογνώμονας της νευρογνωστικής του Ινστιτούτου Max Planck, Ronny 

Enk, δήλωσε πως η ευχάριστη κατάσταση που μπορεί να προκληθεί από τη μουσική 

οδηγεί σε ειδικές φυσιολογικές αλλαγές που τελικά προκαλούν τη μείωση του στρες 

ή την άμεση βελτίωση του ανοσοποιητικού. Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως τα 

διάφορα είδη της μουσικής δύνανται να επηρεάσουν σε διαφορετικό βαθμό τα 

επίπεδα του άγχους ή τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε έρευνα που 

διεξήχθη σε 300 άτομα, τα οποία κλήθηκαν να ακούσουν χαρούμενη ή χορευτική 

μουσική ή τυχαία συλλογή από ήχους, παρατηρήθηκε πως τα επίπεδα της κορτιζόλης, 

της ορμόνης του στρες, ελαττώθηκαν σημαντικά σε αυτούς που άκουγαν τη 

χορευτική μουσική συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Μετά την ακρόαση, τα επίπεδα 

της ανοσοσφαιρίνης αντισώματος Α, η οποία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του 

ανοσοποιητικού συστήματος, ήταν εμφανώς αυξημένα. Ακόμη, επισημάνθηκε ότι 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση των διαφορετικών ειδών 

μουσικής, η οποία οδηγεί στην παρατήρηση της τροποποίησης της φυσιολογικής και 

ανοσοποιητικής λειτουργίας του οργανισμού,  θα πρέπει να προσμετρείται όχι μόνο η 

ίδια η φύση της μουσικής αλλά ίσως και η προσωπική εκτίμηση του ακροατή 

(Thoma, et al., 2013).  

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους ερευνητές δείχνουν ότι η μουσική 

αυξάνει τόσο την  ανοσοσφαιρίνη Α, ένα αντίσωμα που διαδραματίζει έναν κρίσιμο 

ρόλο στην ανοσία των βλεννογόνων ( βλεννογόνος του γαστρεντερικού σωλήνα, του 

ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, του ουροποιογεννητικού συστήματος, 

βλεννογόνοι των εξωκρινών αδένων), όσο και τον αριθμό των φυσικών φονικών 
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κυττάρων, δηλαδή των κυττάρων που επιτίθενται όταν εισβάλλουν στον οργανισμό 

μικρόβια και βακτήρια (Lane, 1994). 

Οι επιστημονικές έρευνες συνεχίζουν να αναδεικνύουν συνεχώς ολοένα και νέα 

ευρήματα σχετικά με την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και τη σύνδεση των 

επιμέρους συστημάτων του. Σχετικές μελέτες αποδεικνύουν το μέγεθος της 

επίδρασης της αντίληψης της μουσικής, όπως αυτή πραγματοποιείται από το 

αυτόνομο νευρικό σύστημα, και κατά προέκταση ]από το ενδοκρινικό, καθώς επίσης 

και από το ανοσοποιητικό. Συγκεκριμένα, πρόσφατες έρευνες, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν στη βάση εργαστηριακών μελετών, κατέδειξαν πως οι εγκεφαλικές 

δομές  συνδέονται με το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω λεμφαγγείων, τα οποία μέχρι 

τώρα δεν ήταν διακριτά από τους επιστήμονες. Τα αγγεία αυτά του λεμφικού 

συστήματος, το οποίο ανήκει στο ανοσοποιητικό, συνοδεύουν ένα κεντρικό αιμοφόρο 

αγγείο στην πορεία του προς τους ρινικούς κόλπους. Αυτές οι δομές εκφράζουν όλα 

τα μοριακά χαρακτηριστικά των λεμφικών ενδοθηλιακών κυττάρων, είναι σε θέση να 

μεταφέρουν υγρό και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος από το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, και να συνδέονται με τους βαθείς τραχηλικούς λεμφαδένες. Η 

περιοχή αυτή, είναι γεγονός πως με μεγάλη δυσκολία είναι διακριτή κατά τη 

διεξαγωγή των απεικονιστικών μεθόδων (Louveau, et al., 2015). 

Η ανακάλυψη αυτή ενέχει τεράστια σημασία τόσο για την έρευνα συγκεκριμένων 

νευρολογικών διαταραχών και τη θεραπεία τους όσο και για τη μελέτη του τρόπου, 

μέσω του οποίου το ανοσοποιητικό σύστημα σε συνδυασμό με τις δομές του 

εγκεφάλου, επηρεάζονται από τα διάφορα ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα τη 

μουσική. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο καθηγητής Κίπνις, ο οποίος ηγήθηκε της 

σχετικής έρευνας, τα ευρήματα αυτά αλλάζουν άρδην τις αντιλήψεις της ιατρικής 

κοινότητας σχετικά με τη διάδραση των δύο συστημάτων, ήτοι του ανοσοποιητικού 

και του νευρικού. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τον εγκέφαλο ως ένα τυπικό ιστό, 

αναφορικά πάντοτε με τη σύνδεσή του με το περιφερειακό ανοσοποιητικό σύστημα 

μέσω των λεμφαγγείων που ανευρίσκονται στα μηνίγγια. Τα συγκεκριμένα 

λεμφαγγεία ανευρίσκονται στο πίσω μέρος μιας  κεντρικής αρτηρίας του εγκεφάλου, 

η οποία εκτείνεται έως τα ιγμόρεια,. Οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα 

πως τα λεμφαγγεία αυτά είναι σε θέση να «αξιολογούν»  και να απομακρύνουν 

ουσίες, οι οποίες θεωρούνται υπεύθυνες για την πρόκληση συγκεκριμένων 

νευρολογικών παθήσεων (Schwartz, et al., 2013). 
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Επιπλέον, σύγχρονες έρευνες συντελούν στην κατανόηση του τρόπου, με τον 

οποίο το άγχος επιδρά σε άμεσο χρόνο στις εγκεφαλικές δομές, μέσω της 

ενεργοποίησης  του υποθάλαμου, του υποφυσιακού και του επινεφριδικού άξονα. Η 

διαδικασία δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου άξονα συντελεί στη σύνδεση του 

ανοσοποιητικού συστήματος με το νευρικό. Όσον αφορά στην ανατομία του 

εγκεφάλου, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως το μέρος αυτό του ανθρώπινου 

σώματος δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δομών που να σχετίζονται με το 

ανοσοποιητικό σύστημα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα όργανα. Ωστόσο, διαθέτει τους 

κατάλληλους μηχανισμούς, προκειμένου να προστατευτεί από διαφόρων ειδών 

φλεγμονές αλλά και να αντιδρά σε μηνύματα που μεταδίδονται από το ανοσοποιητικό 

σύστημα και τους αλλοιωμένους ιστούς που συμπεριλαμβάνονται στο 

νευροενδοκρινικό και ανοσολογικό δίκτυο (Σακαλάκ, 2004).  

Τα ερεθίσματα και οι αντιδράσεις οι οποίες πυροδοτούνται μέσω της μουσικής 

προκαλούν την ενεργοποίηση   του  αυτόνομου  νευρικού  συστήματος, οι οποίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με τις διεργασίες που πραγματοποιούνται εντός  

του  ανοσοποιητικού  συστήματος.  Τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις των 

μουσικών σχημάτων  στο  ανοσοποιητικό  σύστημα  αξιολογούνται και 

ερμηνεύονται  μέσω  των αλλαγών που συντελούνται στα επίπεδα της  

ανοσοσφαιρίνης  Α (Levitin  & Chanda , 2013).    

H μουσική αφορά έχει αξιοποιηθεί στην αντιμετώπιση του πόνου και του 

ψυχοσωματικού άγχους, την ενίσχυση ατόμων που πάσχουν από καρδιαγγειακά 

νοσήματα, καρκίνο ή Αλτσχάιμερ, κ.ά. Με την εφαρμογή της μουσικής ως 

θεραπευτικό μέσο ενισχύεται η ενεργοποίηση των δομών του εγκεφάλου που 

οδηγούν τον άνθρωπο στην απόκτηση θετικής στάσης και σκέψης, και παράλληλα 

ενισχύεται το ανοσοποιητικό  του σύστημα. Η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται 

συχνά, με σκοπό την ανακούφιση από τον πόνο, τη μείωση του άγχους και τη 

θωράκιση του ανοσολογικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού (Scarteli, 

1991). Επιπρόσθετα, η μουσική δύναται ενίοτε να αυξήσει τις τιμές των κυττάρων Τ, 

δηλαδή των λεμφοκυττάρων τα οποία είναι υπεύθυνα για την ενίσχυση της 

ανοσοποιητικής ισχύος του ανθρώπινου οργανισμού έναντι των ασθενειών, και 

συγκεκριμένα του ιού HIV, της λευχαιμίας, της ιλαράς, κ.ά. (Campbell, 2011). 
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Οι ενδορφίνες αποτελούν ορμόνες, οι οποίες απελευθερώνονται από τον αδένα της 

υπόφυσης, και δύνανται ακόμα και να περιορίσουν τον πόνο. Οι ενδορφίνες 

ενεργοποιούνται από τα ερεθίσματα της μουσικής και επιτρέπουν στον ανθρώπινο 

οργανισμό να εκκρίνει τις ορμόνες αυτές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως ένα φυσικό 

αναισθητικό και θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η απελευθέρωση των 

ενδορφινών είναι σε θέση ακόμα και να περιορίσουν τη χορήγηση φαρμακευτικής 

αγωγής. Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν πως τα ανεπαρκή επίπεδα οξυγόνου 

στο αίμα είναι δυνατόν να προκαλέσουν ως ένα βαθμό ανεπάρκεια του 

ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ συγκεκριμένα είδη μουσικής θεωρείται πως 

μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οξυγόνωσης των κυττάρων (Campbell, 

2011). 

Ανάμεσα στις αναφορές για τα οφέλη της μουσικής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται σχετικά με τη συμβολή αυτής στον περιορισμό του φόβου, των 

συνεπειών από τη βίωση στρεσογόνων καταστάσεων ή τη λήψη αντίστοιχων 

μηνυμάτων, και γενικότερα στην αντιμετώπιση του άγχους. Πιο συγκεκριμένα, 

επιστημονικές έρευνες έχουν τεκμηριώσει το γεγονός ότι η ακρόαση μουσικής η 

οποία έχει εξαρχής προεπιλεχθεί, είναι δυνατόν να ελαττώσει τα επίπεδα των 

ορμονών του στρες και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στη βελτίωση των 

αιμοδυναμικών λειτουργιών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων 

που πραγματοποιούνται σε νευροορμονικό επίπεδο μεταξύ του εγκεφάλου και της 

καρδιάς (Scarteli, 1991; Σακαλάκ, 2004).  

Σημαντικές επιστημονικές μελέτες επικροτούν τη χρήση της μουσικής για την 

ενίσχυση της ανοσίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ισχυρής επιρροής της στα 

συναισθήματα. Η μουσική χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα να αλλάξει τη διάθεση 

και την συναισθηματική κατάσταση. Είναι επίσης γνωστό ότι, οι ψυχικές και 

συναισθηματικές καταστάσεις μπορούν να τροποποιήσουν τη δραστηριότητα αλλά 

και την ισορροπία του  αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ). Το ANΣ, με τη 

σειρά του, είναι σε θέση να ρυθμίζει σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας του 

ανοσοποιητικού συστήματος, τόσο μέσω της άμεσης νεύρωσης των λεμφοειδών 

ιστών όσο και μέσω των ρυθμιστικών αναφορικά με την επιρροή του στις 

ανοσορυθμιστικές ορμόνες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συναισθημάτων έχει 

επισημανθεί από μια σειρά μελετών που δείχνουν ότι τα αρνητικά συναισθήματα 

όπως ο θυμός και η εχθρικότητα προκαλούν την τόνωση της δραστηριότητας του 
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συμπαθητικού, αυξάνουν την αναλογία κορτιζόλης/ DHEA και καταστέλλουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ οι θετικές συναισθηματικές καταστάσεις, όπως η 

ενίσχυση της δραστηριότητας του παρασυμπαθητικού συστήματος, αυξάνουν τη 

φυσιολογική συνοχή, μειώνουν το ποσοστό κορτιζόλης/ DHEA και ενισχύουν την 

ανοσία (McCraty, 1999).  

 

Έρευνες των τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι οι φυσιολογικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις της μουσικής, οι οποίες ενσωματώνουν συγκεκριμένα ρυθμικά σχήματα 

προκειμένου να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους, διευκολύνουν την εμπειρία των 

παρατεταμένων θετικών συναισθηματικών καταστάσεων και ενισχύουν τα οφέλη των 

παρεμβάσεων αναφορικά με τη διαχείριση του άγχους. Χρησιμοποιώντας τη μουσική 

συνδυαστικά με ένα συναισθηματικό πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης, αποδεικνύεται πως 

προκαλείται αύξηση τη DHEA, μείωση της κορτιζόλης, βελτίωση της ισορροπίας και 

της συνοχής του ΑΝΣ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η φυσιολογική λειτουργία του 

ανοσοποιητικού και ενδοκρινικού συστήματος, και κατ’ επέκταση η φυσιολογική 

λειτουργία όλου του ανθρώπινου οργανισμού. Επιπλέον, η μουσική έχει αποδειχθεί 

ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και των αρνητικών συναισθημάτων, 

καθώς και στην αύξηση των θετικών όχι μόνο σε υγιείς πληθυσμούς αλλά και σε 

άτομα που πάσχουν από άγχος, κατάθλιψη, πανικό, αρρυθμίες, διαβήτη και χρόνια 

κόπωση (Davis & Thaut, 1989; McCraty, 1999).  

Επιπρόσθετα, υπάρχουν αξιόπιστες έρευνες, οι οποίες έχουν καταστήσει σαφές ότι 

οι δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, και οι αντίστοιχες παρατηρήσεις 

αναφορικά με τις διεργασίες του εγκεφάλου, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

εκδήλωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Αν και η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων δεν είναι πάντοτε εφικτή, εντούτοις, φλεγμονώδεις καταστάσεις 

συνδέονται με την εμφάνιση της κατάθλιψης. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική 

κοινότητα ερευνά με μεγάλη προσοχή τη σύνδεση της λειτουργίας του 

ανοσοποιητικού συστήματος με την εμφάνιση ασθενειών ψυχιατρικού ενδιαφέροντος 

(Sluzewska, et al., 1996).  

Συγκεκριμένα για την κατάθλιψη, διαπιστώθηκε πως η διαδικασία της φλεγμονής, 

όπως και η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, συντελούν σημαντικά στην παθοφυσιολογία σε 

περιπτώσεις «βαριάς» κατάθλιψης. Είναι γενικά αποδεκτό πως σε καταστάσεις 
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άγχους ή κατάθλιψης, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ανοσοποιητικό, το 

ενδοκρινολογικό και κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ευκρινής (Anisman , Merali & 

Hayley, 2008). Ειδικότερα στο ανοσοποιητικό σύστημα, διαπιστώνεται μείωση της 

λειτουργίας των κυτταροκτόνων κυττάρων και της φαγοκυττάρωσης από τα 

ουδετερόφιλα, ενώ παράλληλα παρατηρείται αύξηση της λειτουργίας των 

μονοκυττάρων και των μακροφάγων, των θετικών πρωτεϊνών οξείας φάσεως, των 

ανοσοσφαιρινών Α και Μ, καθώς και των C3 και C4. 

Ουσιαστικά, οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες μέσω της ενεργοποίησης του 

υποθαλαμοϋποφυσιακού άξονα, της τροποποίησης του  μεταβολισμού των 

νευροδιαβιβαστών της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης, καθώς επίσης και πρόκλησης 

νευρογένεσης εντός του εγκεφάλου, αποτελούν τους κύριους παράγοντες εκδήλωσης 

της ψυχικής αυτής ασθένειας (Capuron & Dantzer, 2003). Η αντικαταθλιπτική αγωγή 

δύναται σε μεγάλο βαθμό να προκαλέσει την ελάττωση των επιπέδων συγκέντρωσης 

των φλεγμονωδών κυτταροκινών, ωστόσο πρόσφατες έρευνες ενισχύουν την άποψη 

πως η ακρόαση συγκεκριμένων ειδών μουσικής μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην 

ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος, και κατά προέκταση να περιορίσουν τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης (Maes, 1995).  

 

3.2 Μουσική και νευρο-ενδοκρινικό σύστημα 

Οι νευρωνικές επιδράσεις της μουσικής, είτε εκούσιες ή ακούσιες, είναι καθολικές 

στον ανθρώπινο πληθυσμό. Ανεξάρτητα από τις μουσικές δεξιότητες, οι άνθρωποι 

είναι ενωμένοι μέσω παρόμοιων νευρωνικών αντιδράσεων με το παιχνίδι, το 

τραγούδι, και τη μουσική. Η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς 

σκοπούς εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί, με τους οποίους η 

μουσική μπορεί να βελτιώσει την ανθρώπινη ευημερία, ιδίως σε ότι αφορά το στρες, 

παραμένουν ακόμα ασαφείς. Το άγχος ορίζεται ως «σωματική, πνευματική ή 

συναισθηματική πίεση ή ένταση». Παρόλα αυτά, το άγχος δεν είναι πάντα επιβλαβές, 

αλλά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις  να οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας.  Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της εγκεφαλικής 

λειτουργίας, ενώ η αντίληψη και πρόσληψή της πραγματοποιείται μέσω αρκετών 

περιοχών του εγκεφάλου (Miluk-Kolasa, et al., 1994). 
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Αναφορικά με το ενδοκρινικό σύστημα, αυτό βρίσκεται σε σύνδεση με το νευρικό 

διαμέσου της μεταφοράς των ορμονών σε διάφορα κύτταρα, δημιουργώντας με τον 

τρόπο αυτό μια φυσική λειτουργία και αλληλεπίδραση. Οι ορμόνες του ενδοκρινικού 

συστήματος συντελούν στην ανατροφοδότηση του εγκεφάλου και στον καθορισμό 

της νευρικής επεξεργασίας, ενώ παράλληλα συντονίζουν το σώμα και τον οργανισμό 

σε σχέση με την αντίδρασή του σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Συγκεκριμένες 

ορμόνες, όπως για παράδειγμα οι αναπαραγωγικές, συντελούν στην ανάπτυξη του 

νευρικού συστήματος (VanderArk & Ely, 1993). 

 Πιο συγκεκριμένα, όταν ο οργανισμός βιώνει μια κατάσταση άγχους, τα 

επινεφρίδια παράγουν κορτιζόλη και αδρεναλίνη (επινεφρίνη), οι οποίες είναι 

ευρύτερα γνωστές με την ονομασία «ορμόνες του στρες». Στην περίπτωση αυτή, το 

ήπαρ παράγει περισσότερο σάκχαρο, το οποίο εφοδιάζει τον οργανισμό με την 

απαραίτητη ενέργεια, ώστε να αντιδράσει. Όταν ο ανθρώπινος οργανισμός βιώνει μια 

αγχωτική κατάσταση, αυτόματα ενεργοποιεί τα ενεργειακά αποθέματά του για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που ερμηνεύει ως κίνδυνο. Συγκεκριμένα, το 

συμπαθητικό νευρικό σύστημα «αναγκάζει» τα επινεφρίδια να απελευθερώσουν 

αδρεναλίνη (επινεφρίνη) και κορτιζόλη, προκειμένου ο οργανισμός να είναι έτοιμος 

να απομακρύνει την «απειλή» ή έστω να την αποφύγει.  

Οι δύο αυτές  ορμόνες αυξάνουν τον καρδιακό παλμό και την αρτηριακή πίεση. 

Όταν παρέλθει ο κίνδυνος, το νευρικό σύστημα επανέρχεται στα φυσιολογικά 

επίπεδα λειτουργίας του (Miluk-Kolasa, et al., 1994). 

Ο άνθρωπος είναι σε θέση να προβλέπει και να συγχρονίζει μουσικά σχήματα και 

ήχους, να τα κατανοεί και να τα εσωτερικεύει. Ακόμη και όταν δεν υπάρχει παρόν 

πρότυπο, όπως ο ήχος από ένα ρολόι που χτυπάει σε σταθερά χρονικά διαστήματα, ο 

εγκέφαλος μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό του. Μέσω αυτού του προτύπου, μπορεί 

να επαναφέρει τα συνδεόμενα συστήματα στα φυσιολογικά τους επίπεδα, 

περιορίζοντας το φόβο και τον κίνδυνο που οδηγούν σε αύξηση των ορμονών του 

άγχους (Möckel, et al, 1994).  

Οι φυσιολογικές επιδράσεις του στρες ρυθμίζουν από πάνω προς τα κάτω τις 

διεργασίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό 

διαδραματίζουν διάφορες δομές του μεταιχμιακού συστήματος, ενώ τα μηνύματά 

διαβιβάζονται σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, τον υποθάλαμο. Ο υποθάλαμος 
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είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με δύο κύρια συστήματα του στρες, τον άξονα 

υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, τα οποία 

λειτουργούν συνεργατικά συντονίζοντας τις διάφορες ψυχολογικές και φυσιολογικές 

διεργασίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ομοιόστασης του 

οργανισμού που έχει προσβληθεί από την εμπειρία του άγχους (Tsigos & Chrousos, 

2002). Ο κύριος συντελεστής του πρώτου άξονα είναι η κορτιζόλη, η επονομαζόμενη 

και ως ορμόνη του στρες. Η συγκέντρωσή της μετράται και αξιολογείται, 

προκειμένου να υπάρχει ένας δείκτης για την ενεργοποίηση του άξονα. Οι σιελογόνοι 

άλφα-αμυλάσης αποτελούν ένα νέο βιοχημική δείκτη σχετικά με τη δραστηριότητα 

του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Και οι δύο παράμετροι λαμβάνονται υπόψη 

στον τομέα της έρευνας για το στρες, καθώς σε αντίθεση με τους πιο παραδοσιακούς 

δείκτες που προέρχονται από το αίμα (π.χ. αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη), μπορούν 

εύκολα να αξιολογηθούν αφού αντλούνται ως δείγμα από το σάλιο (Bosch, et al., 

2011).  

 Σε γενικές γραμμές, ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων και η 

διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος με την συνακόλουθη έκκριση 

επινεφρίνης παίζουν σημαντικό ρόλο στις φυσιολογικές και βιοχημικές λειτουργίες 

του ανθρώπινου εγκεφάλου ως παράγοντες πρόκλησης στρες. Το συμπαθητικό 

σύστημα καθίσταται πιο ενεργό σε περιόδους στρες, ενώ παρεμβαίνει μεταξύ των 

νευρωνικών και ορμονικών αντιδράσεων  κατά τη διάρκεια μιας αγχογόνου 

κατάστασης. Επιπλέον, επιταχύνει τη δραστηριότητα της καρδιάς και εμπλέκεται 

στην έκκριση της αδρεναλίνης και της νοραδρεναλίνης (νορεπινεφρίνης) από τα 

επινεφρίδια. Σε μια μελέτη από τους Conrad et al. (2007), σε καρκινοπαθείς 

τελευταίου σταδίου έγινε μια προσπάθεια για τον εντοπισμό των μηχανισμών της 

μουσικής οι οποίοι προκαλούν χαλάρωση. Πιο συγκεκριμένα, πέντε ασθενείς είχαν 

εκτεθεί σε σονάτες του Μότσαρτ κατά την πρώτη μετεγχειρητική ώρα. Πέντε 

ασθενείς στην ομάδα ελέγχου δεν είχαν εκτεθεί σε οποιαδήποτε μουσική μετά την 

επέμβαση.  Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι η μέση αρτηριακή πίεση αυξήθηκε στην 

ομάδα ελέγχου, αλλά μειώθηκε στην ομάδα μουσικής. Οι ασθενείς της ομάδας 

μουσικής δεν χρειάστηκαν παραπάνω δόση ηρεμιστικών φαρμάκων. Επιπλέον, τα 

επίπεδα της αυξητικής ορμόνης παρέμειναν αμετάβλητα σε ελέγχους, αλλά 

αυξήθηκαν μετά την ακρόαση της μουσικής κατά 60%. Τα επίπεδα της αδρεναλίνης 

παρέμειναν αμετάβλητα, αλλά μειώθηκαν σημαντικά μετά την ακρόαση της μουσικής 
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κατά 55%. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι η επίδραση της μουσικής αναφορικά με 

την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης της υπόφυσης μπορεί να είναι ιδιαζούσης 

σημασίας για τις καταπραϋντικές δράσεις της μουσικής. 

Σε μια έρευνα των Gerra, et al. (1998), συγκρίθηκαν οι νευροχημικές επιδράσεις 

της κλασσικής μουσικής (60-100 bpm) σε σύγκριση με την μουσική techno (130-200 

bpm), ενώ τα υποκείμενα της συγκεκριμένης έρευνας δεν ανέφεραν κάποια 

προτίμηση σε κάποιο από τα επιλεγμένα μουσικά είδη. Η μουσική techno αύξησε τα 

επίπεδα της κορτιζόλης στο πλάσμα, της αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης, της 

προλακτίνης, της αυξητικής ορμόνης, αλλά και της νορεπινεφρίνης. Παράλληλα, 

αύξησε την δραστηριότητα του άξονα υποθαλάμου- υπόφυσης- επινεφριδίων και του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Από την άλλη, η χαλαρωτική κλασική μουσική 

δεν απέφερε την αναμενόμενη μείωση στην δραστηριότητα του άξονα υποθαλάμου- 

υπόφυσης- επινεφριδίων και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Επίσης, σε μια 

έρευνα η οποία περιλάμβανε έκθεση των υποκειμένων σε βίαια βιντεοπαιχνίδια τα 

οποία διέθεταν μουσική υπόκρουση techno, ροκ ή metal μουσικής επισημάνθηκε ότι 

οι αλλαγές στα επίπεδα της νορεπινεφρίνης, β-ενδορφίνης και της αυξητικής 

ορμόνης, κατά την ακρόαση των παραπάνω ειδών μουσικής, ήταν αρνητικά 

συσχετιζόμενα με συμπεριφορές αποφυγής βλάβης και θετικά συσχετιζόμενα με την 

αναζήτηση καινούριων χαρακτηριστικών (Hebert, Beland, Dionne-Fournelle, Crete, 

Lupien, 2005).  

Επιπροσθέτως, η μουσική έχει αποδειχθεί πως αναφορικά με το στρες, επηρεάζει 

ευεργετικά τις φυσιολογικές, τις γνωστικές , και συναισθηματικές διεργασίες . Έτσι, η 

υιοθέτηση της ακρόασης μουσικής ως ένα μέσο μη επεμβατικής και ιδιαίτερα 

αποδεκτής παρέμβασης, έχει λάβει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του άγχους 

και θεμάτων υγείας που σχετίζονται με το στρες και τις ορμόνες που εκκρίνονται 

κάτω από στρεσογόνες καταστάσεις (Nater, et al., 2006). 

Έρευνα για τις δυνητικά ευεργετικές επιδράσεις της μουσικής ακρόασης στον 

άξονα  υποθάλαμου-υπόφυσης-επινεφρίδιων, υποδεικνύει αλλαγές στα επίπεδα της 

κορτιζόλης όταν η ακρόαση της  μουσικής λαμβάνει χώρα πριν ή και κατά τη 

διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων που θεωρούνται αγχωτικές (μειώσεις και χαμηλότερες 

αυξήσεις της κορτιζόλης) και μετά από τέτοιες επεμβάσεις (μεγαλύτερες μειώσεις 

στην κορτιζόλη) (Nilsson,  Unosson & Rawal, 2005). Οι λίγες εργαστηριακές μελέτες 
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που στις οποίες βασίζονται τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν αντιφατικά ευρήματα, 

όμως επισημαίνεται ότι η μουσική ήταν αποτελεσματική στην καταστολή της 

αύξησης της κορτιζόλης, ή σε μείωση των επιπέδων της κορτιζόλης μετά από ένα 

στρεσογόνο παράγοντα σε σύγκριση με μια κατάσταση ελέγχου,  αυτή της μη 

έκθεσης στη μουσική. Ωστόσο, κάποιες άλλες έρευνες δεν κατάφεραν να αποδείξουν 

την ουσιαστική επίδραση της μουσικής στα επίπεδα της κορτιζόλης. Κατά συνέπεια, 

δεν μπορούν να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα για το αν ή πώς η μουσική ακρόαση 

επιδρά ουσιαστικά στο στρες (Suda, et al., 2008).  

Μια σειρά από κλινικές και εργαστηριακές μελέτες αποκάλυψαν ότι ακούγοντας 

μουσική μπορεί να περιοριστεί η δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος. 

Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα από την ακρόαση της μουσικής δεν αναφέρονται 

συστηματικά. Για παράδειγμα, ακούγοντας μουσική μπορεί να ξεκινήσει μια 

πληθώρα γνωστικών διεργασιών στον εγκέφαλο, ενώ θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η 

μουσική επηρεάζει επίσης και τις γνωστικές διεργασίες που σχετίζονται με το στρες 

και, κατά συνέπεια, τις φυσιολογικές αποκρίσεις. Δεδομένου ότι η ακρόαση μουσικής 

μπορεί να προκαλέσει δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με 

την εμπειρία των έντονων συναισθημάτων, ίσως να μπορεί επίσης να ρυθμίζει τα 

επίπεδα του άγχους που προκαλούνται από την αντίστοιχη εμπειρία. Πράγματι, η 

μείωση του άγχους μετά την ακρόαση μουσικής αποτελεί ένα από τα πιο συχνά 

πορίσματα που αναφέρονται σε σχετικές μελέτες. Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι καθολικά 

αποδεδειγμένο πως επιτυγχάνεται μείωση του άγχους μέσω της μουσικής ακρόασης 

αυτής καθ’ εαυτής (Peretz & Zatorre, 2005).  

Ο υποθάλαμος αποτελεί το μέσο, με το οποίο τα ερεθίσματα της μουσικής 

μεταλαμπαδεύονται στα υπόλοιπα εγκεφαλικά κέντρα. Ο θάλαμος περιβάλλεται από 

το κέντρο των αισθημάτων, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το ενδοκρινικό 

σύστημα. Κατά προέκταση, οι επιδράσεις της μουσικής είναι διακριτές στην 

αναπνοή, στην κυκλοφορία του αίματος και στις εκκρίσεις των διαφόρων αδένων, 

ενώ ο υποθάλαμος ρυθμίζει το μεταβολισμό, τον ύπνο, την αφύπνιση και άλλες 

σωματικές λειτουργίες. Επιπλέον, όταν κατά την ακρόαση της μουσικής η προσοχή 

επικεντρώνεται στη μελωδία, το ρυθμό ή σε άλλα δομικά χαρακτηριστικά, φαίνεται 

να ενεργοποιούνται οι γνωστικές λειτουργίες του αριστερού ημισφαιρίου. Αντίθετα, 

αν η προσοχή δεν επικεντρώνεται σε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά στο σύνολο 

60 
 



του μουσικού έργου, τότε ενεργοποιούνται οι διαισθητικές λειτουργίες του δεξιού 

ημισφαιρίου (Αντωνακάκης, 2000). 

Ουσιαστικά, ο ρυθμός της μουσικής φαίνεται πως είναι ο παράγοντας που 

καθορίζει την επίδραση της μουσικής στις εγκεφαλικές δομές. Ο ρυθμός ουσιαστικά 

επιδρά στις ενστικτώδεις λειτουργίες του δομικά αρχέγονου τμήματος του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Έρευνες που διεξήχθησαν στα πλαίσια νευροανατομικών 

παρατηρήσεων, κατέδειξαν πως οι κοχλιακοί πυρήνες μεσολαβούν στην πορεία του 

ακουστικού νεύρου και συγκεκριμένα στο σημείο γέφυρας-στελέχους του εγκεφάλου 

(brain stem), ενώ διαπιστώθηκε πως βρίσκονται πολύ κοντά με ιδιαζούσης σημασίας 

αυτόνομους πυρήνες, οι οποίοι λειτουργούν ως κέντρα ρύθμισης της αναπνοής και 

της κυκλοφορίας (dorsal motor nucleus, vagal nucleus, nucleus ambiguous) (Juslin, 

2000).  

Είναι επιστημονικά αποδεκτό πως τα μουσικά ερεθίσματα διαφοροποιούνται σε 

σχέση με τα γλωσσικά ως προς τον τρόπο νευρωνικής επίδρασης στον εγκέφαλο του 

ανθρώπου, γεγονός που καταδεικνύεται από μελέτες σε ασθενείς που έχουν υποστεί 

σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.  Συγκεκριμένα, πολλοί από αυτούς είναι σε θέση να  

αντιδρούν σε μουσικά ερεθίσματα, παρόλο που έχουν απολέσει την ικανότητα της 

ομιλίας. Επιπρόσθετα, διάφοροι ερευνητές επισημαίνουν πως η συστηματική 

ακρόαση της μουσικής ήδη από την παιδική ηλικία, είναι δυνατόν να προκαλέσει την 

ανάπτυξη ποικίλων νευρωνικών οδών, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

ενισχυτικά και προστατευτικά σε περιπτώσεις βλαβών του νευροενδροκρινικού 

συστήματος (Barnes, 1995).  

Μελέτη που διεξήχθη στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, κατάφερε να 

συνδέσει τα  αποτελέσματα ψυχoµετρικών αναλύσεων σχετικά με την αντίληψη του 

στρες, µε αυτά που προήλθαν από τα αποτελέσματα των αιμοδυναμικών και 

νευροορμονικών μεταβολών τα οποία  παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ακρόασης 

προεπιλεγμένης μουσικής. Το σύνολο του δείγματος το οποίο μελετήθηκε, και το 

οποίο αποτελείτο από ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, υποβλήθηκε σε 

εργαστηριακές εξετάσεις τόσο πριν όσο και μετά την ακρόαση της μουσικής, ενώ 

πραγματοποιήθηκε διαρκής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής 

συχνότητας και διεξάχθηκε ηλεκτροκαρδιογράφημα. Βασικός σκοπός, η μέτρηση της 

αδρεναλίνης, της νοραδρεναλίνης, της προλακτίνης και της κορτιζόλης, οι οποίες 
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σχετίζονται με το στρες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως η ακρόαση της μουσικής 

λειτούργησε θετικά στη μείωση των επιπέδων των συγκεκριμένων ορμονών. Επίσης, 

διαπιστώθηκε πως τα επίπεδα της κορτιζόλης και της προλακτίνης έτειναν να 

αυξηθούν σημαντικά ύστερα  από δοκιμασία πρόκλησης επεισοδίου ανακοπής, ενώ η 

τάση αυτή αποφεύχθηκε με την ακρόαση της μουσικής, η οποία απέτρεψε την άνοδο 

των επιπέδων των συγκεκριμένων νευροορµονών. Η εν λόγω έρευνα εν τέλει 

κατέληξε πως η μουσική ακρόαση, εκτός των άμεσων οφελών που έχει στις δομές 

του εγκεφάλου, λειτουργεί και ανασταλτικά στην ανάπτυξη στρεσογόνων 

καταστάσεων (ΕΕΛΙΑ, 2012; Μπίνα, 2013).  

Υπάρχουν πολλές μελέτες, κυρίως κατά την τελευταία πενταετία, οι οποίες έχουν 

ασχοληθεί με το ζήτημα του κατά πόσο η ίδια η μουσική αλλάζει πραγματικά τις 

συγκεντώσεις των ορμονών που απελευθερώνονται κατά το στρες. Οι περισσότερες 

από αυτές έχουν επικεντρωθεί στη μέτρηση των επιπέδων της κορτιζόλης πριν και 

μετά την έκθεση σε διαφορετικά είδη μουσικής (Möckel, et al., 1994). 

Άλλες έρευνες ασχολήθηκαν με τη μέτρηση των επιπέδων των ορμονών του στρες 

σε καταστάσεις ασθενών που υποβάλλονταν σε διάφορες ιατρικές εξετάσεις ή 

επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων άκουγαν μουσική. Πιο συγκεκριμένα, τα 

δεδομένα μιας έρευνας ήταν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να μειωθούν τα 

επίπεδα της κορτιζόλης, ή πιο συγκεκριμένα να επιτευχθεί η αποτροπή αυξημένης 

απελευθέρωσης αυτής της ορμόνης του στρες, σε συνδυασμό με επεμβατικές 

διαγνωστικές και χειρουργικές διαδικασίες. Η γαστροσκόπηση αποτελεί μια τέτοια 

διαγνωστική τεχνική, η οποία περιλαμβάνει την από του στόματος εισαγωγή ενός 

καθετήρα στο στομάχι σε υπό εγρήγορση ασθενείς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 

οδυνηρή κατάσταση, τόσο ώστε οποιεσδήποτε προσεγγίσεις που θα μειώσουν το 

άγχος να κρίνονται απαραίτητες. Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία διεξάχθηκε με 

μια ομάδα ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση, τους δόθηκε η 

ευκαιρία να επιλέξουν και να ακούσουν το είδος της μουσικής που προτιμούν, ενώ η 

ομάδα ελέγχου δεν άκουσε καθόλου μουσική. Η ομάδα ελέγχου έδειξε μια μεγάλη 

αύξηση στα επίπεδα της κορτιζόλης, και ACTH στο αίμα τους. Αντίθετα, η ομάδα 

που επέλεξε να ακούσει τη μουσική εμφάνισε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 

απελευθέρωσης των ορμονών αυτών (Weinberger, 1997).  
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Σε μια παρόμοια προσέγγιση, στην προκειμένη περίπτωση κατά την αναφορά 

ενδεχόμενης χειρουργικής επέμβασης, ο Miluk-Kolasa και άλλοι,  μέτρησαν τα 

επίπεδα της κορτιζόλης σε ασθενείς την ώρα που τους ενημέρωναν πως θα 

υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση την επόμενη ημέρα. Η μία ομάδα έλαβε μια 

ώρα μουσικής παρέμβασης αμέσως μετά το άκουσμα των ανεπιθύμητων ειδήσεων, 

ενώ η άλλη ομάδα δε συμμετείχε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Οι μελετητές 

διαπίστωσαν ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη χειρουργική επέμβαση 

παρήγαγαν μια αύξηση 50% στα επίπεδα κορτιζόλης μέσα σε 15 λεπτά και στις δύο 

χειρουργικές ομάδες. Οι ασθενείς που δεν άκουσαν τη μουσική παρουσίασαν 

υψηλότερο επίπεδο της κορτιζόλης μια ώρα αργότερα σε σχέση με την άλλη ομάδα, η 

οποία είχε επιστρέψει στην αρχική τιμή. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται πως η 

μουσική μειώνει σημαντικά τη διάρκεια έκκρισης της κορτιζόλης κατά τη βίωση μιας 

αγχωτικής κατάστασης. Έτσι αποδεικνύεται ότι τα επίπεδα της ορμόνης του στρες 

μπορούν να μειωθούν μέσω της έκθεσης σε μουσική μέσα σε νοσοκομειακό 

περιβάλλον (Miluk-Kolasa, et al, 1994). 

Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι η μουσική μπορεί να αυξήσει καθώς και να 

μειώσει τις ορμόνες του στρες, ενώ αυτό δεν πρέπει να συμβεί κάτω από συνθήκες 

υψηλής δραστηριότητας ή άθληση. Στο σύνολό τους, τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι 

δεν υπάρχει απλή σχέση ανάμεσα στη μουσική και τις ορμόνες του στρες. Δεν είναι 

μόνο ένα ζήτημα τι είδους μουσικής αναπαράγεται, αλλά επίσης και οι γνωστικές και 

άλλες ψυχικές δραστηριότητες που το άτομο φέρει. Αυτό φαίνεται να είναι ένα 

θεμελιώδες ζήτημα στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της μουσικής, των 

ορμονών και του εγκεφάλου. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν οι μακροπρόθεσμες 

συνέπειες της μουσικής εμπειρίας. Η αυξημένη απελευθέρωση των ορμονών του 

στρες μπορεί να ενισχύσει τις αναμνήσεις για γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την 

εποχή ή λίγο πριν (Welch, 2009).  

Υγιή άτομα συχνά επιλέγουν τη μουσική, αλλά συχνά χωρίς την κατανόηση του 

πώς ή γιατί ορισμένα είδη μουσικής τους επηρεάζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αν μια 

επιλογή παράγει ορισμένα σημεία διέγερσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος, 

όπως η αυξημένη αναπνοή και ο καρδιακός ρυθμός, το άτομο θα μπορούσε 

ενδεχομένως να εξισορροπήσει με τη μουσική τα αυξημένα επίπεδα της κορτιζόλης, 

της αδρεναλίνης και  των άλλων ορμονών του στρες (Möckel, et al., 2014).  
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Είναι γεγονός πως οι εγκεφαλικές δομές του ανθρώπινου οργανισμού είναι 

διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να 

επεξεργάζονται τους ήχους και τη μουσική σε άμεσο χρόνο, ακόμα και πριν από τη 

γλώσσα. Επιστημονικές μελέτες των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την ανάγκη 

διερεύνησης, όχι μόνο των οργανικών παραγόντων οι οποίοι συντελούν στην 

επίδραση της μουσικής αλλά και των εκάστοτε μουσικών μεταβλητών, των 

προσωπικών παραγόντων και των εξωτερικών συνθηκών, εκείνων που σε μεγάλο 

βαθμό καθορίζουν μια συγκεκριμένη κατάσταση ακρόασης των μουσικών σχημάτων.  

Οι Gabrielsson και Lindstrom (2001), διαπίστωσαν πως οι αντιδράσεις είναι 

δυνατόν να προκύψουν από διάφορα είδη μουσικής, ενώ επισήμαναν πως οι 

συναισθηματικές επιδράσεις οι οποίες επηρεάζουν το ανοσοποιητικό και το 

ενδοκρινικό σύστημα, τείνουν να μη διαφοροποιούνται αναφορικά με το είδος της 

μουσικής. Τα μουσικά χαρακτηριστικά , τα οποία συχνά αναφέρονται να επηρεάζουν 

με κάποιο τρόπο τη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων του οργανισμού και τις 

δομές του εγκεφάλου, είναι η ένταση, ο ρυθμός, η πυκνή υφή, ο ρυθμός, η μελωδία 

και η αρμονία. Εν συνεχεία, οι Sloboda & Juslin (2001),  διαπίστωσαν πως τα δάκρυα 

και ο «κόμπος» στο λαιμό τείνουν να εκδηλώνονται ως αντίδραση σε απότομες 

αλλαγές της αρμονίας, γεγονός που συνδέει την αύξηση του καρδιακού ρυθμού με 

την πρόκληση καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Ο Hargreaves (1987), μέσα από σχετική μελέτη του, εξήγαγε το συμπέρασμα πως  

η προτίμηση σε ένα καινούριο ερέθισμα παρατηρείται σε αρχικό στάδιο ως αρνητική. 

Όσο το μουσικό ερέθισμα καθίσταται πιο οικείο, η προτίμηση γίνεται ολοένα και πιο 

θετική, «φτάνοντας το αποκορύφωμα σε ένα ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης, ενώ 

στη συνέχεια η αύξηση της εξοικείωσης καταλήγει στη μείωση της προτίμησης, η 

οποία εν τέλει γίνεται αρνητική όταν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα εξοικείωσης». 

Επιπλέον, ο McClellan (1991), υποστήριξε πως η συνεχής ακρόαση του ίδιου 

είδους μουσικής είναι δυνατόν να αυξήσει το βαθμό της επίδρασής της  και να 

δημιουργήσει μια μόνιμη αλλαγή στον άνθρωπο. Σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της 

επίδρασης διαδραματίζει και η συναισθηματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το 

άτομο κατά την διάρκεια της ακρόασης, όπως και επιμέρους στοιχεία που σχετίζονται 

με την προσωπικότητά του (Gabrielsson, 2001). Ο Farnsworth (1969), από την 

πλευρά του επισημαίνει πως η επίδραση της μουσικής είναι μεγαλύτερη και 
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εμφανέστερη όταν αυτή έχει κάποιο νόημα για τον ακροατή. Ο ίδιος αναφέρει, 

επίσης, πως οι φυσικοί παράγοντες, όπως οι ακουστικές συνθήκες, η ζωντανή ή 

ηχογραφημένη μουσική, ο χώρος, η θέση του ακροατή οι καιρικές συνθήκες, κ.ά.,  

επιδρούν σημαντικά.  

Εκτός από τις ανεπαρκείς μελέτες που διερευνούν τις επιδράσεις της μουσικής στο 

στρες το οποίο προκαλείται από την κορτιζόλη, υπάρχει μια σειρά μεθοδολογικών 

περιορισμών που μπορεί να ευθύνεται για τις μεγάλες διαφορές στην ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Ο κύριος λόγος για αυτή την απόκλιση στη βιβλιογραφία μπορεί να 

σχετίζεται με το γεγονός πως πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε ένα κλινικό πλαίσιο, 

εισάγοντας ετερογένεια και μελετώντας διάφορα δείγματα ασθενών. Εκτός από την 

πολύτιμη προσπάθεια ενός μικρού αριθμού μελετών για να διερευνηθεί η επίδραση 

της μουσικής ακρόασης σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον, αυτές οι έρευνες 

έπασχαν από μεθοδολογικές αδυναμίες, όπως το μικρό μέγεθος του δείγματος και την 

έλλειψη έγκυρης ενεργοποίησης του στρεσογόνου παράγοντα (Lam et al., 2009).  

Επιπλέον, δεδομένου ότι το στρες, καθώς και η συμπεριφορά απέναντι στη 

μουσική,  διαφέρει αναφορικά με το πώς οι συγκινήσεις ρυθμίζονται γενικά, θα 

πρέπει πάντα να ελέγχονται τα γνωρίσματα της ρύθμισης της συγκίνησης, ιδιαίτερα 

στις έρευνες που εξετάζουν την επίδραση της μουσικής σχετικά με το στρες. Τέλος, η 

μεγάλη πλειοψηφία των ερευνών έχει χρησιμοποιήσει μόνο μία ομάδα ελέγχου , ενώ 

συνήθως δεν εξετάζεται αν η θετική επίδραση της μουσικής οφείλεται στη φύση της 

ίδιας της μουσικής ή σε μια κατευναστική, μη μουσική, ακουστική διέγερση. Κατά 

συνέπεια, δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί η συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα 

της μουσικής ακρόασης αναφορικά με το στρες (Thoma et al., 2011). 
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4.  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Η μουσική, μια απίθανη και θεϊκή ευλογία για τους ανθρώπους, έχει γιατρέψει τον 

ανθρώπινο νου και την ψυχή από αρχαιοτάτων χρόνων. Η μουσική ως μια μορφή 

αφηρημένης και πρωτόγονης τέχνης είχε και έχει προεκτάσεις και επιρροές τόσο στην 

κουλτούρα, όσο και στην ψυχή των ανθρώπων. Η μουσική αποτελούσε πάντα το 

μέσο έκφρασης συναισθημάτων ήδη από την απαρχή της ανθρώπινης ύπαρξης 

εκφράζοντας κυρίως συναισθήματα χαράς, απόγνωσης, θυμού και αγάπης.  

Στην ινδιάνικη κουλτούρα και ιατρική παράδοση ( αγιουβερδική ιατρική)  

επικρατούσε η άποψη ότι η μουσική μπορεί να φέρει ισορροπία στις ενέργειες του 

σώματος, την αέρινη (vata dosha), την πύρινη (pitta dosha) και την υδάτινη 

ενέργεια(kapha dosha), ενώ παράλληλα πιστευόταν ότι δρα σε συγκεκριμένα κέντρα 

ενέργειας (chakras) και έχει θεραπευτικές ικανότητες (Sundar, 2007). Ακόμη, έχει 

υποστηριχθεί ότι στην αρχαία Ελλάδα η μουσική χρησιμοποιούνταν για την 

χαλάρωση των ψυχικά ασθενών. Διάφοροι φιλόσοφοι της Δύσης από τον Πυθαγόρα, 

τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, μέχρι τον Σοπενχάουερ και το Νίτσε είχαν 

αναγνωρίσει τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής, ενώ είχαν ισχυρή πίστη στην 

θεραπεία διάφορων ασθενειών μέσω αυτού του είδους θεραπευτικής προσέγγισης. 

Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης εφάρμοζε τη λεγόμενη ψυχοκάθαρση και όπως 

χαρακτηριστικά είχε αναφέρει «αυτοί οι οποίοι πάσχουν από ανεξέλεγκτα 

συναισθήματα θα επέστρεφαν στην φυσιολογική τους κατάσταση αφού είχαν ακούσει 

μουσική, η οποία ανύψωνε τις ψυχές τους στην έκσταση».  

Αναφορικά με το νεότερο δυτικό κόσμο η μουσικοθεραπεία υπάγεται στον κλάδο 

της εναλλακτικής ιατρικής και χρησιμοποιείται για την θεραπεία ενός ευρύτερου 

φάσματος διαταραχών όπως το Alzheimer, το AIDS, ο αυτισμός, το τραύμα, η 

εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες, μαθησιακές διαταραχές, καρδιαγγειακές 

διαταραχές, ενώ χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία ψυχιατρικών ασθενειών από 

αγχώδεις διαταραχές έως σχιζοφρένεια. Έτσι, η μουσικοθεραπεία έχει οριστεί ως μια 

συμπεριφορική επιστήμη η οποία ασχολείται με τη χρήση συγκεκριμένων τύπων 

μουσικής και με την δυνατότητα της να προκαλεί αλλαγές στην συμπεριφορά, στα 
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συναισθήματα και στην φυσιολογία του ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία της Μουσικής (World Federation of Music) έχει δώσει ένα πιο 

ικανοποιητικό ορισμό ο οποίος είναι ευρύτερα αποδεκτός. Σύμφωνα λοιπόν με την 

ΠΟΜ, μουσικοθεραπεία είναι «η χρήση της μουσικής και/ή μουσικών στοιχείων 

(ήχος, ρυθμός, μελωδία και αρμονία) από έναν καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή σε 

ένα πελάτη ή σε ένα σύνολο ανθρώπων, σε μια διαδικασία σχεδιασμένη έτσι ώστε να 

διευκολύνει και να προάγει την επικοινωνία, τις σχέσεις, τη μάθηση, την 

κινητοποίηση, την έκφραση, την οργάνωση καθώς και άλλους σχετικούς 

θεραπευτικούς στόχους, με σκοπό να συναντήσουν φυσικές, συναισθηματικές, 

ψυχικές, κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες (Solanki, Zafar, Rastogi, 2013). Η 

μουσικοθεραπεία έχει σκοπό την ανάπτυξη δυναμικών και/ή την επαναφορά 

λειτουργιών του ατόμου έτσι ώστε αυτός ή αυτή να μπορεί να επιτύχει καλύτερη 

ενδοατομική και διαπροσωπική ολοκλήρωση και κατά συνέπεια μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής μέσω της πρόληψης και της αναμόρφωσης ή θεραπείας» (World 

Federation of Music, 1996). 

Έτσι, η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικός παράγοντας, ως 

ισότιμος εταίρος σε μια ιατρική θεραπεία  και ως πρωτογενής παρέμβαση σε μια 

ιατρική κατάσταση (π.χ. καταστολή πόνου). 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές υποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική 

επιδρά και αλλάζει συναισθήματα και συμπεριφορές, αλλά ο ακριβής μηχανισμός 

παραμένει ασαφής. Φυσιολογικώς η μουσική φαίνεται να επιδρά μόνο στην 

ακουστική αντίληψη, αλλά οι αισθητηριακές εκφάνσεις μεταφέρονται σε ολόκληρο 

τον εγκέφαλο. Η ακρόαση μουσικής δημιουργεί ένα καταρράκτη γνωστικών και 

συναισθηματικών εκδηλώσεων με συγκεκριμένο νευρωνικό υπόβαθρο, ενώ η 

μουσική θεωρείται ως μια από τις πιο ισχυρές μορφές ακουστικού ερεθισμού στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο (Sacks, 2006). Η μουσική, επίσης, επιδρά στο άτομο δια μέσου 

του συμπαθητικού συστήματος. Σύμφωνα με την ψυχοφυσιολογική θεωρία 

συγκεκριμένοι τύποι μουσικής αυξάνουν την χαλάρωση του ατόμου, ενώ επάγονται 

συγκεκριμένες αποκρίσεις στο συμπαθητικό και νευροενδοκρινικό σύστημα με 

αποτέλεσμα την μείωση του άγχους, των καρδιακών παλμών, του αναπνευστικού 

ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης (Hsu & Lai, 2004).  Επίσης, η μουσική έχει 

αποδειχθεί ότι συμβάλει στην συνεργική λειτουργία των δυο εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων με την ενεργοποίηση βιοχημικών και ηλεκτρικών μνημονικών υλικών 
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κατά μήκος του μεσολόβιου.  Σύμφωνα με μελέτες, οι οποίες έγιναν με σκοπό την 

ανεύρεση των επιδράσεων της μουσικής στην φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος 

και εγκεφάλου, η έκθεση στη μουσική μπορεί να παράξει συγκεκριμένες 

νευροενδοκρινικές αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα οι οποίες ενισχύουν τα θεραπευτικά 

της αποτελέσματα. Ακόμη, πιθανολογείται ότι η επίδραση της μουσικής στον πόνο, 

στην μνήμη και στη διάθεση οφείλεται στην απελευθέρωση ενδογενών οπιοειδών από 

την υπόφυση, ενώ έχει αποδειχθεί ότι η μουσική αυξάνει τα επίπεδα 

φαινυλαιθυλαμίνης στον εγκέφαλο, μιας νευροαμίνης η οποία επηρεάζει τη διάθεση 

(Kaminski and Hall, 1996). Επιπροσθέτως, υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν δείξει 

ότι η ακρόαση της μουσικής επάγει μια μείωση στα κορτικοστεροειδή των 

επινεφριδίων, στην ορμόνη απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης και στην 

αδρενοκορτικοτροπική ορμόνη, οι οποίες εκκρίνονται όταν υπάρχουν στρεσογόνες 

αποκρίσεις σε κάποιο ερέθισμα. 

 

4.1 Κατάθλιψη 

Ο ρόλος της μουσικής στην θεραπεία ποικίλων διαταραχών έχει προεκτάσεις και 

σε διαταραχές της διάθεσης όπως είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια από τις 

πιο συχνές διαταραχές και προσβάλει 4-10% του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι το 

40% των γυναικών και 20% των ανδρών βρίσκονται σε κίνδυνο στο να προσβληθούν 

από κατάθλιψη και να λάβουν θεραπεία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. 

Μερικοί από τους παράγοντες επικινδυνότητας είναι το ιστορικό κατάθλιψης στην 

οικογένεια, το γυναικείο φύλο, η παιδική κακοποίηση ή παραμέληση, ο στεσογόνος 

τρόπος ζωής, και η χρόνια ασθένεια. Επιπροσθέτως, οι βασικοί τύποι θεραπείας της 

κατάθλιψης είναι η φαρμακοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία, και η 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία (Esfandiari &Mansouri, 2014). 

Η μουσική μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό ανοσοενισχυτικό ή μια μορφή 

εναλλακτικής θεραπείας για άτομα με κατάθλιψη.  Έρευνες έχουν δείξει ότι η 

ακρόαση της μουσικής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βοηθάει στη μείωση 

των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους ενήλικες. Η καθημερινή ακρόαση μουσικής 

σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών δεν φαίνεται να διαφέρει σημαντικά στα 

αποτελέσματα της σε σχέση με την εβδομαδιαία, ενώ επισημαίνεται ότι η συνεδρία 

ακρόασης της μουσικής πρέπει να επαναλαμβάνεται για τουλάχιστον 3 εβδομάδες 
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προκειμένου να προκύψουν αποτελέσματα (Chan et al., 2011). Επιπροσθέτως, η 

μουσικοθεραπεία μπορεί να αποβεί βοηθητική και σε καταθλιπτικούς ασθενείς οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ύπνο, ενώ η αποτελεσματικότητα αυτής της 

μορφής θεραπείας στη βελτίωση του ύπνου προσιδιάζει με αυτή της ύπνωσης.  Οι 

ασθενείς με κατάθλιψη οι οποίοι συνδυάζουν τη βασική τους θεραπεία 

(ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία, ψυχιατρική συμβουλευτική) με τη 

μουσικοθεραπεία  έχει αποδειχθεί ότι βιώνουν μια μεγαλύτερη μείωση των 

συμπτωμάτων της κατάθλιψης και του άγχους σε σχέση με αυτούς που 

ακολουθούσαν μόνο κάποια κλασικού τύπου θεραπεία (Solanki, Zafar, Rastogi, 

2013). Ακόμη, επισημαίνεται ότι προκειμένου η μουσική να μπορέσει να έχει 

θεραπευτική δράση θα πρέπει οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας να διαρκούν για ένα 

συγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση χρονικό διάστημα και να μην περιορίζονται  στη 

μία συνεδρία ή να διαρκούν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. διάστημα μιας 

εβδομάδας).  Τα αποτελέσματα της σύντομης έκθεσης ενός καταθλιπτικού ατόμου 

στη μουσική δεν μπορούν να είναι τόσο ισχυρά όσο αυτά της μακροχρόνιας έκθεσης, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι η θεραπευτική δράση της μουσικής λειτουργεί 

συσσωρευτικά. Έτσι τα επίπεδα της κατάθλιψης μειώνονται σταδιακά, ενώ η 

στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της μουσικοθεραπείας στη μείωση 

αυτών, επιτυγχάνεται 2-3 εβδομάδες μετά την παρέμβαση (Chang, Chen, Huang, 

2008; Harmat, Takacs, Bodizs, 2008). Επίσης, οι επιδράσεις της ακρόασης της 

μουσικής φάνηκε ότι παρέμεναν ακόμη και μετά τον τερματισμό των συνεδριών 

μουσικοθεραπείας.  

Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των ερευνών δεν έχει διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων ειδών μουσικής αναφορικά με τις ενδεχόμενες 

διαφορές στην θεραπευτική τους ισχύ. Σε μια έρευνα των Tornek, et al. (2003), η 

οποία διενεργήθηκε σε μητέρες με κατάθλιψη, συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα της 

ροκ μουσικής και της κλασικής μουσικής στην μείωση των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων, και  δεν βρέθηκε κάποια διαφορά, ενώ και τα δύο είδη μουσικής ήταν 

εξίσου αποτελεσματικά. Αναφορικά με την επιλογή της μουσικής στην οποία θα 

εκτεθούν οι ασθενείς, αυτή συνήθως επιλέγεται από τους θεραπευτές, όμως έχει 

εξελιχθεί ως κοινή πρακτική οι θεραπευόμενοι να επιλέγουν τον τύπο της μουσικής 

που θα ήθελαν να εκτεθούν (Solanki, Zafar, Rastogi, 2013). Τα αποτελέσματα αυτών 

των ερευνών έδειξαν ότι η ακρόαση της μουσικής, η οποία επιλέχθηκε από τα 
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υποκείμενα, εμφάνισε μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας αναφορικά με τη 

μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με την ομάδα που εκτέθηκε σε 

μουσική επιλεγμένη από τους ερευνητές. Ακόμη,  στην περίπτωση κατά την οποία οι 

θεραπευόμενοι επέλεγαν την μουσική που ήθελαν να ακούσουν, έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι η θεραπεία των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ήταν 

αποτελεσματικότερη (Chan,  Wong, Thayala, 2010). Αυτό το φαινόμενο μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι αυτοί οι θεραπευόμενοι ήταν περισσότερο 

κινητοποιημένοι στο συγκεκριμένο μελωδικό ερέθισμα σε σχέση με ένα μελωδικό 

ερέθισμα που δεν τους άρεσε ή τους ήταν αδιάφορο (Solanki, Zafar, Rastogi, 2013). 

Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της μουσικής στην αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, δεν υπάρχει μια ευρέως αποδεκτή πρακτική ως 

προς την εφαρμογή των μουσικών/μελωδικών ερεθισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, δεν 

έχει οριστεί το χρονικό διάστημα μιας αποτελεσματικής μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης, το συχνοτικό φάσμα στο οποίο ανταποκρίνονται αυτά τα ερεθίσματα, ή 

το είδος της μουσικής στο οποίο θα πρέπει να εκτίθενται οι ασθενείς. Έτσι, λόγω της 

ετερογένειας η οποία χαρακτηρίζει την εφαρμογή των μουσικοθεραπευτικών μέσων 

και πρακτικών  η δυνατότητα εξαγωγής οριστικών συμπερασμάτων είναι 

περιορισμένη.  

Σε μια έρευνα των Hsu & Lai (2004), ασθενείς οι οποίοι νοσούσαν από μείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή εκτέθηκαν σε ήπια μουσική (μουσική δωματίου, μουσική 

Μπαρόκ, μουσική country, ακρόαση ήχων περιβάλλοντος, παραδοσιακή κινέζικη 

μουσική, και παραδοσιακή μουσική της Ταιβάν) για μισή ώρα κάθε μέρα και για 

χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. Οι ασθενείς αυτοί σημείωσαν μια σημαντική 

βελτίωση της συνολικής τους κλινικής εικόνας, αναφορικά με την ένταση των 

συμπτωμάτων τους,  σε σχέση με αυτούς που δεν εκτέθηκαν σε κάποιο μουσικό 

ερέθισμα. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων υπήρξε μια δοσοεξαρτώμενη 

απόκριση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, όμως παρά τη σημαντική 

βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών πάνω από τους μισούς από αυτούς (54 

ασθενείς συνολικά) εξακολουθούσαν να έχουν μια ήπια κατάθλιψη μετά το πέρας 

των 2 εβδομάδων. Οι ασθενείς εκτίθονταν στην ήπια μουσική κάθε μέρα στις 6 το 

απόγευμα, ενώ η βελτίωση της κλινικής τους εικόνας επήλθε μετά από 1 εβδομάδα. 

Οι ασθενείς οι οποίοι μαζί με τις μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες λάμβαναν και 

αντικαταθλιπτική θεραπεία είχαν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Στην 
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συγκεκριμένη έρευνα η αποτελεσματικότητα της μουσικής στη μείωση των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε νοσηλευόμενους ασθενείς αποδόθηκε στην 

χαλάρωση του σώματος μέσω της ήπιας μουσικής, η οποία προκάλεσε μείωση των 

κυκλοφορούντων επίπεδων ενδορφινών και άρα βελτίωση της διάθεσης (Gerra et al., 

1998). 

Ακόμη, σε μια έρευνα των Esfandiari & Mansouri (2014), αποδείχθηκε ότι η 

κλασική μουσική και η μουσική μπαρόκ, όχι μόνο μειώνουν την συχνότητα των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων αλλά εγείρουν ευεργετικά συναισθήματα και μειώνουν 

συνολικά τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Η μουσική προσφέρει ένα απλό πλην 

αποτελεσματικό τρόπο θεραπείας της ανηδονίας, η οποία χαρακτηρίζει τους 

καταθλιπτικούς ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, ένας αριθμός νευροχημικών ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της ντοπαμίνης, συμμετέχουν στην δημιουργία 

συναισθημάτων ευχαρίστησης, στην ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων και στη 

μείωση καταθλιπτικών καταστάσεων. Τα μειωμένα επίπεδα ντοπαμίνης στον 

εγκέφαλο και ο μειωμένος αριθμός υποδοχέων της ντοπαμίνης αποτελούν δύο από 

τους βασικότερους συντελεστικούς παράγοντες της κατάθλιψης (Nestler et al., 2002).

  

4.2 Άνοια 

Η άνοια είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία οφείλεται στον προοδευτικό 

θάνατο εγκεφαλικών κυττάρων και χαρακτηρίζεται από έκπτωση της γνωστικής 

λειτουργικότητας του ατόμου και της μνήμης. Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι 

πάσχουν από άνοια σε όλο τον κόσμο είναι 44 εκατομμύρια και υπολογίζεται ότι θα 

τριπλασιαστεί στα 135 εκατομμύρια το 2050 (Alzheimer’s Disease International, 

2013). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι άνοιας και πολλές διαφορετικές αιτίες 

που την προκαλούν, τα περισσότερα είδη άνοιας όμως προκαλούνται από το 

Alzheimer (Alzheimer’s disease). Τα διαγνωστικά κριτήρια για την άνοια τύπου 

Alzheimer είναι τα μνημονικά ελλείμματα και το λιγότερο ένα γνωστικό έλλειμμα 

όπως η αφασία (γλωσσικά ελλείμματα) με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιας μορφής 

κοινωνική ή επαγγελματική δυσλειτουργία. 

Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία θεραπεία για την άνοια, πράγμα 

που την κάνει να χαρακτηρίζεται ως ανίατη και χρόνια ασθένεια. Παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλές φαρμακοθεραπευτικές προσεγγίσεις για τη συγκεκριμένη ασθένεια, 
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καμία δεν είναι αποτελεσματική ως προς τη θεραπεία της νόσου, αλλά προκαλεί 

κάποια μορφής ανακούφιση στους ασθενείς με τον περιορισμό κάποιων 

συμπτωμάτων. Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των ιατρογενών προσεγγίσεων 

οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στη διερεύνηση και ανάπτυξη μη 

φαρμακευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της άνοιας 

τύπου Alzheimer, όπως οι μουσικές δραστηριότητες.  

Οι ανοϊκοί ασθενείς έχει φανεί ότι απολαμβάνουν τη μουσική ακόμα και αν 

βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της άνοιας, κατά το οποίο έχουν χαθεί 

οποιεσδήποτε λεκτικές δεξιότητες επικοινωνίας. Η απλή ακρόαση οικείας μουσικής 

από αυτούς τους ασθενείς δημιουργεί θετικές αποκρίσεις όπως το χαμόγελο ή θετικό 

σχολιασμό του μελωδικού ερεθίσματος, ενώ η συμμετοχή τους σε μουσικές 

δραστηριότητες  έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την συμπεριφορά, την διάθεση και τις 

γνωστικές λειτουργίες των ασθενών (Cuddy and Duffin, 2005; Narme et al., 2014). 

Επιπροσθέτως, έχει προταθεί ότι τα άτομα τα οποία παίζουν κάποιο μουσικό όργανο 

εμφανίζουν μειωμένη πιθανότητα στο να εμφανίσουν κάποια μορφής άνοιας στο 

μέλλον, ενώ μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη της έκπτωσης της γνωστικής 

λειτουργικότητας η οποία επάγεται από το γήρας (Baird &Samson, 2015).  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι μουσικές ικανότητες ενός ατόμου μπορούν να 

διατηρηθούν ακόμα και αν οι λεκτικές του ικανότητες είναι ελλειμματικές, πράγμα 

που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για το σχηματισμό μιας παρέμβασης μέσω της 

μουσικής για την ανακούφιση αυτών των ασθενών.  

Αναφορικά με τη μουσική μνήμη των ασθενών με Alzheimer, αυτοί φαίνεται να 

διατηρούν τη μνημονική τους ικανότητα που σχετίζεται με τη μουσική. Για 

παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι τα μνημονικά ελλείμματα είναι χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της άνοιας τύπου Alzheimer, η μνήμη για οικεία τραγούδια φαίνεται να 

διατηρείται, ακόμα και όταν η μνήμη για λεκτικές πληροφορίες ήταν σοβαρά 

εξασθενημένη (Cuddy et al.,2014; Kerer et al., 2013). Επιπλέον, η μουσική μνήμη 

βρέθηκε ότι μπορεί να διατηρηθεί σε σοβαρά περιστατικά αμνησικών ασθενών με 

εκτεταμένες βλάβες στον δεξιό έσω κροταφικό λοβό, στον αριστερό κροταφικό λοβό, 

και στον αριστερό μετωπιαίο και φλοιό της νήσου  (Samson and Peretz, 2005; 

Finke, Esfahani, Ploner, 2012).   Η ικανότητα των ασθενών στην ανάκληση και 

παραγωγή μουσικής (τραγούδι), στην αναπαραγωγή κάποιου μουσικού οργάνου,  ή 
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στη σύνθεση μουσικών κομματιών παραμένει σχεδόν άθικτη ακόμα και στα πολύ 

σοβαρά περιστατικά ασθενών με Alzheimer ή σε περιστατικά πρωτογενούς 

προοδευτικής αφασίας (Pick's disease).  Πιθανολογείται ότι το παραπάνω φαινόμενο 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικών μνημών τα 

όποια επηρεάζονται από το Alzheimer και εξασθενούν με διαφορετικούς τρόπους 

(Baird &Samson, 2015). 

Επιπροσθέτως, η μουσική έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην εξομάλυνση της 

σύγχυσης που προκαλεί η ασθένεια στους ανοϊκούς ασθενείς. Η σύγχυση συναντάται 

σε ποσοστό άνω του 50% στους πάσχοντες από άνοια, ενώ υπάρχει και διάκριση 

αναφορικά με τα είδη της σύγχυσης. Το πρώτο είδος σύγχυσης περιλαμβάνει μη 

επιθετική συμπεριφορά, όπως την περιπλάνηση του ασθενή, το δεύτερο περιλαμβάνει 

έντονη επιθετική συμπεριφορά, ενώ το τρίτο περιλαμβάνει λεκτική σύγχυση, όπως 

φωνασκίες, επανάληψη λέξεων ή λεκτική επιθετικότητα. Η αντιμετώπιση της 

σύγχυσης γίνεται μέσω φαρμακοθεραπείας, όμως αυτού του τύπου η θεραπεία μπορεί 

να αυξήσει τα γνωστικά ελλείμματα, ενώ αυξάνει την πιθανότητα για αγγειακά 

εγκεφαλικά επεισόδια και θάνατο (Baird &Samson, 2015). Έτσι, προκειμένου να 

αποφευχθεί μια αρνητική έκβαση από την φαρμακοθεραπεία των ασθενών με 

σύγχυση διερευνήθηκε μια μη φαρμακολογική παρέμβαση, αυτή της μουσικής. Τα 

αποτελέσματα όμως είναι αμφιλεγόμενα. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μουσική μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της 

σύγχυσης, χωρίς όμως αυτή η επίδραση να έχει μακροπρόθεσμη ισχύ. Από την άλλη, 

υπάρχουν έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η επίδραση της μουσικής η οποία 

παρατηρείται στους ανοϊκούς ασθενείς ήταν αποτέλεσμα περισσότερο της κοινωνικής 

συναναστροφής κατά τη διάρκεια των μουσικοθεραπευτικών συνεδριών, καθώς ήταν 

ομαδικές στο σύνολο των ερευνών, παρά της μουσικής αυτής καθ’ εαυτής (Narme et 

al., 2014).  Στην συνέχεια, οι Hammar, Emami, Gotell, Engstrom (2011), 

παρατήρησαν ότι αν οι φροντιστές των ασθενών τραγουδούσαν κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης τους ή τραγουδούσαν μαζί με αυτούς, τότε οι ασθενείς εμφάνιζαν 

μειωμένα ποσοστά σύγχυσης και επιθετικότητας σε σχέση με αυτούς που λάμβαναν 

τη συμβατική φροντίδα. 

Ακόμη όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μουσική  συμβάλει στη μείωση της 

κατάθλιψης και του άγχους, ενώ αυτού του είδους οι διαταραχές στην διάθεση 
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υπάρχουν και στους ανοϊκούς ασθενείς. Η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση σε αυτού 

του τύπου ασθενείς έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση 

συμπτωμάτων άγχους όταν διαρκούν πάνω από 3 μήνες, ενώ οι ατομικές συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας βρέθηκε ότι διατηρούσαν την αγχολυτική και αντικαταθλιπτική 

τους δράση ακόμα και μετά από οκτώ εβδομάδες μετά την παρέμβαση (Guetin et al. 

2009; Baird &Samson, 2015). Σε μια έρευνα των Narme et al. (2014),  αποδείχθηκε η 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας αναφορικά με τη βελτίωση της 

συναισθηματικής κατάστασης ασθενών μεσαίου σταδίου Alzheimer, η οποία 

αξιολογήθηκε βάσει των εκφράσεων του προσώπου αυτών, από τη γενικότερη 

διάθεση και από το περιεχόμενου του λόγου τους. Παρόλα αυτά, επισημάνθηκε ότι 

δεν υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση στην αποτελεσματικότητα της μουσικής 

παρέμβασης μεταξύ άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων όπως παρεμβάσεων με σκοπό 

την εκμάθηση μαγειρικών ικανοτήτων.  

Οι μουσικές δραστηριότητες έχουν καταγραφεί ως αποτελεσματικό μέσο μη 

φαρμακολογικής παρέμβασης στην βελτίωση πληθώρας γνωστικών λειτουργιών σε 

ασθενείς με άνοια. Η γνωστική λειτουργία η οποία έχει παρατηρηθεί ότι βελτιώνεται 

συνήθως μετά από μια μουσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι η ευφράδεια λόγου. 

Έρευνες έχουν δείξει, ότι ανοϊκοί ασθενείς οι οποίοι εκτέθηκαν σε ένα σύνολο 

μουσικοθεραπευτικών συνεδρίων φάνηκαν να διατηρούν τη γνωστική τους 

λειτουργικότητα, ενώ κάποιοι εμφάνισαν αύξηση αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η 

αξιολόγηση μετά την λήξη την παρέμβασης έδειξε ότι οι μουσικές συνεδρίες 

βελτίωσαν τη γενικότερη γνωστική λειτουργικότητα, την προσοχή, αλλά και ένα 

αριθμό εκτελεστικών λειτουργιών σε σύγκριση με αυτούς που δεν εκτέθηκαν στη 

μουσική παρέμβαση (Baird &Samson, 2015).  Η επίδραση των μουσικών συνεδριών 

συνέχισε να επηρεάζει θετικά τις γνωστικές λειτουργίες των ασθενών ακόμη και 6 

μήνες μετά την παρέμβαση.  

Επιπλέον σύμφωνα με μελέτες, το τραγούδι και η μουσική γενικότερα μπορεί να 

αποτελέσει ένα βοήθημα για την ενίσχυση της μνήμης των ασθενών με άνοια. Σε μια 

έρευνα των Moussard et al., (2012), βρέθηκε ότι οι στίχοι που άδονταν από ασθενείς 

με μεσαίου επιπέδου Alzheimer μαθαίνονταν και ανακαλούνταν καλύτερα από ότι οι 

στίχοι οι οποίοι απαγγέλλονταν όταν εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν 4 εβδομάδες 

μετά την παρέμβαση. Η ικανότητα της καθυστερημένης ανάκλησης και 

μακροπρόθεσμης διατήρησης των στίχων σε αυτού του τύπου τους ασθενείς εξηγείται 
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από το γεγονός ότι η επεξεργασία της μουσικής και της γλώσσας εμφανίζουν μια 

ανατομική και λειτουργική επικάλυψη στον εγκέφαλο των ανθρώπων, ενώ η 

κωδικοποίηση και ενοποίηση του μουσικού υλικού ενισχύεται από το 

συναισθηματικό παράγοντα ο οποίος διατρέχει και χαρακτηρίζει τις μελωδικές 

ακολουθίες. Από την άλλη, πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι 

προηγούμενες έρευνες δεν είχαν κάνει διαχωρισμό μεταξύ μουσικών και μη 

μουσικών με Alzheimer, καθώς αποδείχθηκε ότι οι μουσικοί ήταν αυτοί οι οποίοι 

είχαν μεγαλύτερα ποσοστά ανάκλησης όταν οι στίχοι άδονταν, ενώ οι μη μουσικοί 

απέδιδαν καλύτερα όταν απαγγέλλονταν οι ίδιοι στίχοι (Baird &Samson, 2015).   

Επιπροσθέτως, η μουσική αποτελεί ένα ισχυρό και αποτελεσματικό ερέθισμα για 

την εκμαίευση αυτοβιογραφικών μνημών. Οι μουσικά επαγόμενες αυτοβιογραφικές 

μνήμες συναντούνται σε υγιή άτομα, σε άτομα με σοβαρό εγκεφαλικό τραυματισμό, 

αλλά και σε άτομα με άνοια τύπου Alzheimer. Αναφορικά με τους τελευταίους, 

παρατηρήθηκε ότι η επίδραση της μουσικής δεν έχει να κάνει τόσο με το αν 

διαθέτουν ή όχι μουσική εκπαίδευση, καθώς αποδείχθηκε ότι ακόμα και στα άτομα 

με μηδενική μουσική εκπαίδευση η μουσική αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική 

στην εξαγωγή αυτοβιογραφικών μνημών, αλλά και στην εκμαίευση των 

συναισθηματικών αποκρίσεων οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές τις μνήμες. Έτσι, η 

μουσική αποτελεί ένα ισχυρό ερέθισμα για την επαναβεβαίωση της προσωπικής 

ταυτότητας του ατόμου, αλλά και την ανάκτηση της συνεκτικότητας του με το 

κοινωνικό σύνολο (Baird &Samson, 2015).   

Ακόμη, η εκμαίευση των αυτοβιογραφικών μνημών μέσω της μουσικής 

χαρακτηρίζεται ως ακούσια, πράγμα που τις κάνει να διαθέτουν ισχυρότερο 

συναισθηματικό περιεχόμενο από την εκούσια εκμαίευση. Σύμφωνα με τους Cuddy, 

Sikka,Vanstone (2015),  το νευρωνικό υπόστρωμα των ακούσια ανακληθέντων 

μνημών παραμένει σχετικά άθικτο στους ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer, πράγμα 

που δικαιολογεί την αποτελεσματικότητα της μουσικής στην εξαγωγή και ανάκληση 

τέτοιου είδους μνημονικών ιχνών. 

 

 

4.3 Επιληψία 

Η επιληψία είναι μια ιδιοπαθής νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει 65 

εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ενώ προσβάλλει 1 στα 100 άτομα.  Το 
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χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιληψίας είναι οι  υπερβολικές νευρωνικές 

εκφορτίσεις οι οποίες οδηγούν σε επιληπτικές κρίσεις. Οι εκφορτίσεις αυτές συνήθως 

προκαλούν σπασμούς, μεταβολές του επιπέδου συνείδησης, μεταβολές στην 

γνωστική λειτουργικότητα και στις αισθήσεις. Τα συμπτώματα αυτά εξαρτώνται από 

την εγκεφαλική περιοχή/ δομή στην οποία εντοπίζεται η εκφόρτιση, ενώ αυτές οι 

εκφορτίσεις εντοπίζονται μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (Maguire, 2015). 

Η επιληψία ταξινομείται σε δύο γενικούς τύπους ανάλογα με την 

συμπτωματολογία την οποία εμφανίζει ο ασθενής. Η γενικευμένη επιληψία είναι μια 

κατάσταση κατά την οποία οι κρίσεις είναι αμφίπλευρες στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, 

ενώ η εστιασμένη επιληψία διαθέτει μια πιο σαφέστερα εντοπισμένη επιληπτογόνο 

εστία (Martin, 2011). 

Αναφορικά με την γενικευμένη επιληψία, από αυτήν πάσχει περίπου το 37% των 

επιληπτικών ασθενών, ενώ οι μορφές οι οποίες συναντώνται συχνότερα είναι αυτή 

της τονικοκλονικής επιληψίας (grand mal) και της αφαιρετικής επιληψίας (petit mal).  

Μια τονικοκλονική κρίση μπορεί να διαρκέσει από 1-5 λεπτά, ενώ μετά το πέρας 

αυτής ο ασθενής παρουσιάζει σύγχυση και ελλειμματική αντίδραση σε ερεθίσματα. 

Από την άλλη η αφαιρετική κρίση συμβαίνει στο 10% των ασθενών, και κυρίως σε 

παιδιά, ενώ διαρκεί λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και χαρακτηρίζεται από απώλεια 

επίγνωσης της κρίσης (Martin, 2011). Από την άλλη κάποιες λιγότερο συνηθισμένες 

μορφές κρίσεων είναι αυτές που περιλαμβάνουν ακινητικούς σπασμούς (ξαφνική 

κατάρρευση) και μυοκλονικούς σπασμούς (ξαφνική κάμψη ή έκταση του σώματος).   

Το ενδιαφέρον αναφορικά με τη σύνδεση της επιληψίας και της μουσικής έχει 

εγερθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Η μουσική φαίνεται να έχει ένα διιστάμενο 

χαρακτήρα ως μη φαρμακολογική θεραπεία σε επιληπτικούς ασθενείς, καθώς κάποιοι 

ασθενείς μπορεί να βελτιώσουν την κλινική τους εικόνα μέσω της έκθεσης σε 

μουσική , ενώ σε κάποιους άλλους η μουσική μπορεί να προκαλέσει επιληπτική 

κρίση, οδηγώντας τους σε μουσικοφοβία (Maguire, 2015).  

Η θεραπευτική δυναμική της μουσικής έχει ερευνηθεί αρκετά στο πλαίσιο της 

γνωστικής νευροεπιστήμης. Για παράδειγμα η σονάτα για πιάνο K448 του Μότσαρτ 

έχει αναφερθεί ότι συμβάλλει στην βελτίωση της χωροχρονικής μνήμης εργασίας 

ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (Aoun et al., 2005).  Παρόλα αυτά, τα 
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ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το αν η σονάτα K448 του Μότσαρτ έχει 

αντιεπιληπτική δράση είναι περιορισμένα. 

Σε μια έρευνα των Lin et al. (2010) σε 58 παιδιά από την Ταιβάν με μονόπλευρη 

(partial) επιληψία απέδειξε ότι η συγκεκριμένη σονάτα συνέβαλε στην μείωση των 

εκφορτίσεων (spikes)  κατά 33% κατά την περίοδο ανάμεσα σε δύο επιληπτικές 

κρίσεις όπως καταγράφηκε από το μεσοκριτικό ΗΕΓ (interictal epileptiform 

discharges) στο 81% των ασθενών. Οι μεσοκριτικές επιληπτοειδείς εκφορτίσεις 

περιγράφονται συχνά σε περιστατικά μονόπλευρης επιληψίας, ενώ η παρουσία αυτών 

αποδίδεται στις διεγερτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα γλουταμινεργικά 

νευρωνικά δίκτυα. Από την άλλη, 20% των ασθενών παρουσίασε αύξηση των 

μεσοκριτικών εκφορτίσεων κατά 14%. Ακόμη, οι ασθενείς βρίσκονταν υπό διαρκή 

παρακολούθηση μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κατά τη διάρκεια και μετά την 

έκθεση τους στην σονάτα Κ448. 

Σε μια μεταγενέστερη έρευνα η οποία διενεργήθηκε σε 11 παιδιά από την Ταιβάν 

με επιληψία μη ανταποκρινόμενη σε φαρμακευτική αγωγή (refractory epilepsy) 

ηλικίας 2-14 ετών αποδείχθηκε ότι 73% των ασθενών είχαν 50% μείωση της 

συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων, ενώ δύο από τους ασθενείς απαλλάχθηκαν 

τελείως από τις κρίσεις κατά τη διάρκεια έκθεσης στην μουσική. Η συχνότητα των 

επιληπτικών κρίσεων παρατηρήθηκε για 6 μήνες πριν την έκθεση στη μουσική και 

για 6 μήνες κατά την έκθεση των ασθενών στη σονάτα K448 του Μότσαρτ.  

Επιπροσθέτως, σε μια έρευνα των Bodner et al. (2012) ερευνήθηκε για ένα χρόνο 

η επίδραση της σονάτας K448 σε 73 ασθενείς (ενήλικες και παιδιά) με νευρολογικές 

επιληπτογόνες διαταραχές και επιληψία μη ανταποκρινόμενη σε φαρμακευτική 

αγωγή (refractory epilepsy). Από τους 73 ασθενείς οι 48 συνέστησαν την 

θεραπευτική ομάδα και εκτέθηκαν στην σονάτα παθητικά κατά την διάρκεια του 

βραδινού ύπνου, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με τους 25 της ομάδας ελέγχου. Το 80% των 

ασθενών οι οποίοι εκτέθηκαν στην μουσική του Μότσαρτ εμφάνισαν μείωση στη 

συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων, ενώ το 24% δεν εκδήλωσαν καμία επιληπτική 

κρίση. Η συγκεκριμένη έρευνα απέδειξε τη στατιστικά σημαντική (p= 0.024) 

θεραπευτική επίδραση της μουσικής σε επιληπτικούς ασθενείς, ενώ η μείωση στη 

συχνότητα εμφάνισης κρίσεων ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με ιδιοπαθή 

επιληψία σε σύγκριση με αυτούς με συμπτωματική επιληψία. Ακόμη, κατά τη 
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διάρκεια του επόμενου χρόνου μετά την λήξη της μουσικής παρέμβασης, το 33% των 

ασθενών διατήρησαν τα μειωμένα επίπεδα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων. 

Παρόλα αυτά, οι μηχανισμοί βάσει των οποίων η μουσική του Μότσαρτ επιδρά ως 

αντιεπιληπτική παρέμβαση είναι ακόμα άγνωστοι. Οι νευροεπιστήμονες υποθέτουν 

ότι η συγκεκριμένη σονάτα διαθέτει ένα ξεχωριστό ρυθμό και μια ξεχωριστή συνοχή, 

στην οποία οφείλεται η ενεργοποίηση ενός ευρύτερου νευρωνικού δικτύου και η 

μετέπειτα αντισπασμωδική του δράση. Τα επιρρεπή σε επιληπτικές κρίσεις 

νευρωνικά δίκτυα πιθανολογείται ότι ενεργοποιούνται από συγκεκριμένες 

περιοδικότητες, ενώ άλλες συχνότητες μπορεί να προστατεύσουν τους ασθενείς από 

τις επιληπτικές κρίσεις. Η σονάτα Κ448 φαίνεται να βελτιώνει την χωροχρονική 

μνήμη εργασίας, ενώ η ραχιομετωπιαία ενεργοποίηση η οποία είναι απαραίτητη για 

την μνήμη εργασίας ενδέχεται να έχει αντισπασμωδική επίδραση στα συνδεδεμένα 

δίκτυα (Maguire, 2015).  

Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι και άλλες σονάτες του Μότσαρτ, όπως η Κ545 

επιδρούν με παρόμοιο τρόπο, όπως η Κ448, στον εγκέφαλο των επιληπτικών 

ασθενών, καθώς και οι δύο σονάτες διαθέτουν παρόμοια φασματογραμματικά 

χαρακτηριστικά (Maguire, 2015).   

Επίσης, πιθανολογείται ότι η αντισπασμωδική επίδραση της μουσικής του 

Μότσαρτ μπορεί να οφείλεται στην ενεργοποίηση κατοπτρικών νευρώνων. Σε μια 

έρευνα των Buccino et al. (2005), αποδείχθηκε ότι η ακρόαση της μουσικής μπορεί 

εκτός από την ενεργοποίηση των ακουστικών περιοχών, να ενεργοποιήσει 

κατοπτρικούς νευρώνες οι οποίοι σχετίζονται με την αναπαραγωγή του 

συγκεκριμένου μουσικού κομματιού (π.χ. ρυθμός κρουστών). Έτσι, δημιουργείται μια 

άμεση σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και κινητικών περιοχών στο εγκέφαλο του 

ασθενή, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σε μια μελέτη 

νευροαπεικόνισης διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού η δραστηριότητα των 

κινητικών περιοχών διαφοροποιούνταν όταν το άτομο εκτίθετο σε ακουστικά 

ερεθίσματα. 

Η ντοπαμινεργική διαβίβαση στον εγκέφαλο έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει 

σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της επιληψίας. Όπως είναι ήδη γνωστό η 

έκθεση σε μουσικά/ μελωδικά ερεθίσματα αυξάνει τα επίπεδα της ντοπαμίνης στον 

εγκέφαλο του ατόμου. Σε μια μελέτη τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) 
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φάνηκε ότι η ανεπαρκής πρόσληψη ντοπαμίνης στον μεσεγκέφαλο  ενδέχεται να 

συμβάλλει στην παραγωγή επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς που πάσχουν από 

μυοκλονική επιληψία (Odano et al., 2012).  Έτσι, ένα μουσικό ερέθισμα μπορεί να 

τροποποιήσει τις ντοπαμινεργικές οδούς εντός υποφλοιικών δομών επηρεάζοντας τις 

θαλαμοφλοιικές προβολές στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω έκκρισης 

μεγάλων ποσοτήτων ντοπαμίνης οδηγώντας σε μια μειορύθμιση στους D2 υποδοχείς 

με αποτέλεσμα το ερέθισμα να επάγει αντισπασμωδική δράση (Maguire, 2015).   

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι ο ερεθισμός των D2 ντοπαμινεργικών υποδοχέων 

στον πρόσθιο εγκέφαλο επάγει μια αντισπασμωδική δράση, ενώ ο επιλεκτικός 

ερεθισμός των D1 ντοπαμινεργικών υποδοχέων φάνηκε να μειώνει τον ουδό 

πρόκλησης/ έναρξης επιληπτικών κρίσεων (Starr, 1996).  Η μείωση στην 

συνδεσιμότητα των D2 υποδοχέων στο ραβδωτό σώμα μπορεί να επηρεάσει την 

ανασταλτική τους δράση στις θαλαμοφλοιικές συνδέσεις με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται διέγερση (Deransart et al., 2000). Από την άλλη, η διέγερση των D2 

υποδοχέων μπορεί να λειτουργήσει ως νευροπροστατευτικό, διατηρώντας τη δομή 

και την λειτουργία των νευρώνων, όταν υπάρχει εκφύλιση αυτών λόγω αυξημένου 

γλουταμικού (Bozzi et al., 2000). 

Συνοψίζοντας, όπως διαφαίνεται από τα προαναφερθέντα δεδομένα υπάρχουν 

περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την αντισπασμωδική δράση της 

μουσικής σε επιληπτικούς ασθενείς, ενώ η θεραπευτική δυναμική της μουσικής σε 

οποιασδήποτε μορφής επιληπτική διαταραχή είναι κατά ένα μεγάλο της μέρος μη 

αποδεδειγμένη. Επιπλέον, οι γνώσεις και η κατανόηση της επιστημονικής κοινότητας 

αναφορικά με τους μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στην θετική επίδραση της 

μουσικής σε επιληπτικούς ασθενείς είναι επίσης περιορισμένες.   

 

4.4 Αυτισμός 

Η αυτιστική διαταραχή, όπως περιγράφεται από το Διαγνωστικό και Στατιστικό 

εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) (APA 2013), είναι μια πολύπλοκη 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή η διάγνωση της οποίας γίνεται κυρίως μέσω της 

συμπεριφορικής παρατήρησης. Η αυτιστική διαταραχή εμφανίζεται στις αρχές τις 

παιδικής ηλικίας, ενώ είναι πιθανόν να υπάρχουν ενδείξεις της διαταραχής από τους 
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πρώτους μήνες ζωής ενός ατόμου. Η συγκεκριμένη διαταραχή πλήττει 1 παιδί στα 

750 με 1000 και άρα θεωρείται σπάνια, ενώ τα αγόρια έχουν τέσσερις φορές 

περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυτισμό σε σχέση με τα κορίτσια. Παρόλα 

αυτά, τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά των παιδιών με διαγνωσμένη αυτιστική 

διαταραχή φαίνεται να ακολουθούν μια αύξουσα πορεία (Geretsegger, Elefant, 

Mössler, Gold, 2014). 

Πιο συγκεκριμένα, τα διαγνωσμένα άτομα με αυτιστική διαταραχή, σύμφωνα με 

το DSM-5, διαθέτουν 6 ή περισσότερα συμπτώματα συνολικά ανάμεσα από τρεις 

κατηγορίες ταξινόμησης αυτών. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιγράφει ότι αυτά τα 

άτομα έχουν έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, με έντονη έκπτωση στην 

χρήση μη λεκτικών συμπεριφορών (βλεμματική επαφή, έκφραση προσώπου και 

στάση του σώματος), με αδυναμία ανάπτυξης σχέσεων με συνομήλικους του, με 

έλλειψη αυθόρμητου ενδιαφέροντος να μοιραστεί πράγματα με τρίτους, και με 

έλλειψη συναισθηματικής αμοιβαιότητας. Στη δεύτερη κατηγορία (Β), περιγράφεται 

η έκπτωση στην επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα η καθυστερημένη ή ελλειμματική 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου, στα άτομα που έχουν αναπτύξει σε ένα βαθμό τον 

προφορικό λόγο, η έντονη έκπτωση στην έναρξη ή διατήρηση μιας συζήτησης με 

τρίτους, η ιδιοσυγκρασιακή χρήση της γλώσσας και η έλλειψη αναπτυξιακά 

ανάλογου παιχνιδιού. Στη τρίτη και τελευταία κατηγορία (Γ) περιγράφονται τα 

στερεότυπα μοτίβα συμπεριφοράς όπως η μη φυσιολογική ενασχόληση με 

αντικείμενα και δραστηριότητες, η άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες 

τελετουργίες, οι στερεότυπες κινήσεις προσώπου-σώματος, και η μη φυσιολογική 

ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων (Kring, Davison, Neale, Johnson, 2010).  

Η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί από τους θεραπευτές προκειμένου να 

διευκολύνουν την συμμετοχή αυτών των παιδικών στο κοινωνικό σύνολο και να 

βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες ασθενών με αυτιστική διαταραχή. Η μη 

λεκτική πλευρά της μουσικής χρησιμοποιείται για την δημιουργία μουσικής-

συναισθηματικής επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή και παιδιού (Malloch and 

Trevarthen 2009). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν μια 

τάση προτίμησης προς τα ακουστικά ερεθίσματα, σε σύγκριση με άλλα ερεθίσματα, 

όταν το ακουστικό ερέθισμα παρουσιάζεται με τη μορφή μουσικής. Έτσι, τα άτομα 

αυτά φαίνεται να αλληλεπιδρούν με το ακουστικό ερέθισμα για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα σε σύγκριση με υγιή παιδιά του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου. Επίσης, τα 
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παιδιά με αυτισμό έχει παρατηρηθεί ότι διαθέτουν ανώτερες δεξιότητες διάκρισης και 

ταυτοποίησης του τονικού ύψους ενός μελωδικού ερεθίσματος, αλλά και των 

εναλλαγών αυτών των τονικών υψών σε μια τονική κλίμακα (Simpson & Keen, 

2011). 

 Αναφορικά με τη χρήση της μουσικής ως παρέμβαση για την βελτίωση των 

δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης των παιδιών με αυτιστική διαταραχή, αποδείχθηκε ότι 

η μουσικοθεραπεία σε σύγκριση με την παιγνιδοθεραπεία ήταν αποτελεσματικότερη 

στην βελτίωση της κοινής προσοχής (joint attention) και της συναισθηματικής 

επικοινωνίας. Η μεταβλητή της μουσικοθεραπείας ήταν σημαντικά 

αποτελεσματικότερη στην αύξηση των χαμηλότερων επιπέδων κοινής προσοχής 

(βλεμματική επαφή), ενώ μικρή αλλαγή παρατηρήθηκε στις ανώτερου επιπέδου 

συμπεριφορές προσοχής όπως αυτή της κατάδειξης. Επιπροσθέτως, σε μια έρευνα 

των Wimpory et al. (1995), χρησιμοποιήθηκε μουσική ως μέσον αλληλεπίδρασης 

μεταξύ ενός αυτιστικού παιδιού 3 ετών και της μητέρας του. Αυτή η παρέμβαση είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της βλεμματικής επαφής του παιδιού και τις 

διαδραστικής συμμετοχής στην όλη διαδικασία, ενώ τα αποτελέσματα αυτά 

διήρκησαν και για τους επόμενους 20 μήνες μετά τη λήξη της μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης.  

Ακόμη, η μουσική φαίνεται ότι λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας της 

συμπεριφοράς των παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση ενός κοριτσιού 11 χρονών με αυτισμό η μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση στην οποία εκτέθηκε ατομικά είχε ως αποτέλεσμα την μείωση 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια εξαιρετικά στρεσογόνων επεισοδίων. 

Επίσης, σε μια έρευνα του Pasiali (2004), αφού ορίστηκε μια συμπεριφορά στόχος 

προς επίτευξη, τα αυτιστικά παιδιά εκτέθηκαν σε μια μουσικά εκφερόμενη κοινωνική 

ιστορία (μικρές ιστορίες για την βελτίωση κατανόησης κοινωνικών εννοιών) στην 

οποία περιγραφόταν η επιθυμητή συμπεριφορά στόχος. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 

και ανέπτυξαν την επιθυμητή συμπεριφορά ως ένα σημείο. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι απόλυτο ότι όλα τα παιδιά τα οποία έχουν μια διαταραχή 

στο φάσμα του αυτισμού απολαμβάνουν την ακρόαση μουσικής. Για παράδειγμα, 

έχει αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα είδη μουσικής μπορεί να προάγουν την εκδήλωση 
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της μη επιθυμητής συμπεριφοράς ως αντίδραση στο μελωδικό ερέθισμα (Simpson & 

Keen, 2011). 

Επιπροσθέτως, η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση σε μη ευφραδή παιδιά με 

αυτισμό μπορεί να επιφέρει πιο γρήγορα αποτελέσματα σε σύγκριση με την 

παραδοσιακή μέθοδο ανάκτησης της ευφράδειας σε τέτοιου τύπου ασθενείς. Τα μη 

ευφραδή παιδιά που πάσχουν από κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού έχει 

αποδειχθεί ότι έχουν αυξημένη ενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου, πράγμα που 

συμφωνεί με το γεγονός ότι το δεξιό ημισφαίριο εκπροσωπεί το ρυθμό και τη 

μελωδία. Έτσι, υποστηρίζεται η προτίμηση που δείχνουν τα αυτιστικά παιδιά ως προς 

τις δοκιμασίες οι οποίες εμπεριέχουν μελωδικά ή ρυθμικά ερεθίσματα. Σε μια έρευνα 

των Schlaug et. al (2009), αποδείχθηκε ότι αυξήθηκαν οι ίνες στο μεσολόβιο των 

αυτιστικών παιδιών τα οποία  εκτέθηκαν σε κάποια μορφής μουσικοθεραπεία, κάτι 

που αποτελεί σημαντική δομική και λειτουργική διαφοροποίηση ως προς την 

βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στα δυο εγκεφαλικά ημισφαίρια (Schlaug, 

Forgeard, Zhu, Norton,Winner, 2009; Sandiford, G. A., Mainess, K. J., Daher, N. S. 

2013). 

  Στη συνέχεια, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η άτυπη 

εγκεφαλική συνδεσιμότητα η οποία επηρεάζει πληθώρα νευρωνικών συστημάτων 

στον εγκέφαλο. Μελέτες νευροαπεικόνισης εστιασμένες στην εξέταση γλωσσικών 

περιοχών, έχουν αποδείξει ότι τα αυτιστικά παιδιά εμφανίζουν μείωση ενεργοποίησης 

της περιοχής Broca, και μείωση στη δομική και λειτουργική συνδεσιμότητα ανάμεσα 

στις μετωπιαίες και οπίσθιες περιοχές τις γλώσσας (Lai, Pantazatos, Schneider, 

Hirsch, 2012).  Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι αν και η δραστηριότητα των 

νευρωνικών συστημάτων της γλώσσας και της μουσικής εμφανίζουν υψηλή συνάφεια 

μεταξύ τους, οι αυτιστικοί ασθενείς διατηρούν την λειτουργικότητα τους απέναντι σε 

μουσικά ερεθίσματα (Patel, 2011). 

Έτσι, μελέτες λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας 

διάχυσης έδειξαν ότι οι αυτιστικοί ασθενείς εμφάνισαν μειωμένες λειτουργικές 

αποκρίσεις στη γλωσσική διέγερση στον αριστερό κατώτερο μετωπιαίο λοβό και στις 

δευτεροταγείς ακουστικές περιοχές στον αριστερό κροταφικό λοβό. Επίσης, 

παρατηρήθηκε μειωμένη κλασματική ανισοτροπία της αριστερής ραχιαίας οδού 

πράγμα που συμφωνεί με προηγούμενες αναφορές μειωμένης κλασματικής 
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ανισοτροπίας της αριστερής τοξοειδούς δεσμίδας  και των κροταφικών περιοχών. Οι 

ασθενείς με αυτιστική διαταραχή οι οποίοι εμφάνιζαν μειωμένη νευρωνική 

δραστηριότητα στην  ομιλία, εμφάνισαν αυξημένη ενεργοποίηση στον αριστερό 

κατώτερο μετωπιαίο λοβό και αυξημένη μετωπιαία- οπίσθια λειτουργική 

συνδεσιμότητα ως απάντηση σε ένα μουσικό ερέθισμα (Lai, Pantazatos, Schneider, 

Hirsch, 2012). 

Στη συνέχεια, η αλληλοεπικάλυψη των συστημάτων της γλώσσας και της 

μουσικής στηρίζουν τη χρήση της μουσικής ως μέσο ανάκαμψης της γλώσσας σε 

αυτιστικά παιδιά, ενώ όπως έχει προαναφερθεί οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις 

έχουν αναφερθεί ως χρήσιμες στην βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και της 

επικοινωνίας σε αυτούς τους ασθενείς (Patel, 2011). 

Επίσης, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές 

δεξιότητες μέσω της αύξησης της διαπροσωπικής αποκρισιμότητας, της αύξηση της 

κοινής προσοχής, και της ενεργοποίησης των κατοπτρικών νευρώνων στον κατώτερο 

μετωπιαίο λοβό κατά την διάρκεια της λεκτικής επικοινωνίας σε συνδυασμό με 

μουσικές δοκιμασίες (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010; Wan et al., 2010). 

Τα τελευταία χρόνια ερευνητές έχουν προτείνει ότι τα συμπεριφορικά ελλείμματα 

των ασθενών με αυτιστική διαταραχή ενδέχεται να προκαλούνται από δυσλειτουργία 

των κατοπτρικών νευρώνων αυτών. Οι κατοπτρικοί νευρώνες δεν εμπλέκονται μόνο 

στην αντίληψη και κατανόηση της κίνησης των ανθρώπων αλλά και σε ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες όπως η μίμηση και η γλώσσα, λειτουργίες οι οποίες 

εμφανίζονται ελλειμματικές στους αυτιστικούς ασθενείς. Έτσι, δεδομένου του 

σημαντικού ρόλου του συστήματος κατοπτρικών νευρώνων στην κατανόηση των 

ανθρώπινων ενεργειών και την επεξεργασία της γλώσσας, μια θεραπευτική 

προσέγγιση η οποία θα είχε ως σκοπό την αύξηση της δραστηριότητας του 

συγκεκριμένου νευρωνικού δικτύου θα μπορούσε να έχει σημαντική κλινική 

δυναμική (Wan, Demaine, Zipse, Norton, Schlaug, 2010). 

Επιπροσθέτως, πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι αναπαραστάσεις των 

κατοπτρικών νευρώνων μπορούν να διαφοροποιηθούν μέσω την εκπαίδευσης, 

πράγμα που επιβεβαιώνει ότι και οι κατοπτρικοί νευρώνες διαθέτουν πλαστικότητα 

επαγόμενη δια της εμπειρίας. Έτσι, η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια 

μορφή παρέμβασης για την ενεργοποίηση αυτού του συγκεκριμένου δικτύου 
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νευρώνων. Πιο συγκεκριμένα, έχει προταθεί ότι η παραγωγή μουσικής (αναπαραγωγή 

οργάνου, τραγούδι) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχηματισμό μιας θεραπευτικής 

παρέμβασης λόγω του γεγονότος ότι αυτού του είδους οι μουσικές δραστηριότητες, 

απαιτούν δεξιότητες μίμησης και συγχρονισμού, οι οποίες ενεργοποιούν τις περιοχές 

που περιέχουν κατοπτρικούς νευρώνες (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010). 

Ακόμη, η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες παιδιών με αυτισμό έχει 

αποδειχθεί ότι μπορεί να βελτιώσει της λεκτικές δεξιότητες σε γλωσσικά 

καθυστερημένα παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα οποία είτε έχουν ελλειμματική ικανότητα 

ομιλίας είτε απώλεια αυτής εξακολουθούν να διαθέτουν την ικανότητα να άδουν, ενώ 

μπορούν με ακρίβεια να αναπαράγουν περίπλοκους τόνους και τραγούδια τα οποία 

προβάλλονται σε διαφημίσεις (jingles). Αυτή η διάσταση μεταξύ ομιλίας και 

τραγουδιού είναι εξαιρετικά όμοια με αυτήν που παρατηρείται σε ασθενείς με αφασία 

Broca. Στους αφασικούς ασθενείς μια συνήθης επανορθωτική θεραπευτική 

παρέμβαση προς ανάκτηση της ικανότητας της ομιλίας είναι η μελωδική θεραπεία 

επιτονισμού (Melodic Intonation Therapy). Η μελωδική θεραπεία επιτονισμού 

εστιάζει στην προσωδία της ομιλίας μέσω αργών και προοδευτικά τονικά 

διαφοροποιημένων φωνοποιήσεων, πράγμα που ενεργοποιεί ένα δίκτυο ακουστικής-

κινητικής χαρτογράφησης στον εγκέφαλο των ασθενών, και έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη προτασιακής ομιλίας.  

Τέλος, η μελωδική θεραπεία επιτονισμού θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σε παιδιά 

με αυτισμό προς καταπολέμηση των γλωσσικών ελλειμμάτων αφού υποστεί κάποιας 

μορφής διαφοροποίηση και προσαρμογή. Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 

προσαρμοσμένης έκδοσης αυτής της θεραπείας έχει αποδειχθεί από μια έρευνα σε 

ένα μη ευφράδες παιδί 3 ετών με αυτισμό και σε ένα άλλο 6 ετών. Στην πρώτη 

περίπτωση το παιδί μετά από 35 συνεδρίες μπόρεσε να συνδυάζει λέξεις και να 

απαντά σε επιτονισμένες ερωτήσεις, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αποδείχθηκε ότι η 

ενεργή συμμετοχή του παιδιού σε τραγουδιστικές δοκιμασίες είχε ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της ομιλίας αυτού (Wan, Demaine, Zipse, Norton, Schlaug, 2010). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η μουσική φαίνεται ότι έχει πολυπαραγοντική 

επίδραση στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στο σώμα. 

Αναφορικά με τη μουσική αντίληψη τα δεδομένα που έχουν προκύψει αναφέρουν 

ότι η αντίληψη και διάκριση των ακουστικών ερεθισμάτων βασίζεται στην 

ομαδοποίηση αρχών ομοιότητας, εγγύτητας και συνοχής του αισθητηριακού 

ερεθίσματος, δημιουργώντας έτσι μια γνωστική αναπαράσταση του ακουστικού 

περιβάλλοντος (Γρηγορίου, 2011; ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, 1985; Janata, 2015). Επίσης, 

αποδείχθηκε ότι υπάρχουν περιοχές στον εγκέφαλο οι οποίες είναι «κουρδισμένες» 

προς ένα συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων και οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στο 

υπερ-κροταφικό πεδίο. Ακόμη, ο πρωτοταγής ακουστικός φλοιός είναι υπεύθυνος για 

την αναγνώριση βασικών ιδιοτήτων της μουσικής, ενώ η επεξεργασία πολύπλοκων 

ηχητικών ερεθισμάτων λαμβάνει χώρα σε πιο πρόσθιες και έσω περιοχές. 

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, το ακουστικό σύστημα είναι 

οργανωμένο τονοτοπικά, ενώ η χωροταξική οργάνωση των νευρώνων του 

ακουστικού συστήματος συμβάλλει στην αντίληψη του τονικού ύψους. Επίσης, 

αποδείχθηκε ότι η κωδίκευση του τονικού ύψους πολύπλοκων αρμονικών τόνων 

γίνεται από το εγκεφαλικό στέλεχος, ενώ η επεξεργασία της μελωδίας εμφανίζει 

προτίμηση πυροδότησης στο δεξιό κροταφικό λοβό (Plack, Oxenham, Fay, 2005; 

Koelsch, Siebel, 2005). 

Αναφορικά με τα χρονικά και μελωδικά διαστήματα αυτά υφίστανται διαφορετική 

επεξεργασία από τον εγκέφαλο, ενώ η επεξεργασία των μελωδιών αποδείχθηκε ότι 

ανήκει στο φάσμα των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (Samson & Zattore, 1991; 

Johnson et al., 2011). 

Από την άλλη, η αντίληψη και συγγραφή τραγουδιών με στίχους ενεργοποιούν την 

άνω κροταφική έλικα και την άνω κροταφική αύλακα (Brown, Martinez, Hodges, 

Fox, Parsons, 2004). Αποδείχθηκε, ακόμα, ότι κατά την ακρόαση τραγουδιών με 

στίχους ενεργοποιούνται οι πρόσθιες κροταφικές περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου, οι 

οπίσθιες περιοχές του και οι οπίσθιες περιοχές του μετωπιαίου. Από την άλλη, κατά 

την αναπαραγωγή ενός στιχουργικά ενδεδυμένου τραγουδιού ενεργοποιούνται ο 

πρωτοταγής ακουστικός φλοιός (Β41), ο πρωτοταγής κινητικός φλοιός (Β4), ο 
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συνειρμικός ακουστικός φλοιός (Β42 & Β22), η συμπληρωματική κινητική περιοχή 

(Β6), η μετωπιαία καλύπτρα (Β44/6), η αριστερή νήσος, η πρόσθια νήσος και το 

οπίσθιο μέρος της παρεγκεφαλίδας (Schon et al., 2010; Brown et al., 2004). Επίσης, 

βλάβες στην συμπληρωματική κινητική περιοχή οδηγεί σε αλαλία (Jurgens, 2002), 

ενώ βλάβη της πρόσθιας νήσου σε διαταραχές της άρθρωσης (Dronkers, 1996). 

Επιπροσθέτως, έγινε κατανοητό ότι το πολικό πεδίο (planum polare) αυξάνει την 

ενεργοποίηση του όσο αυξάνει και η πολυπλοκότητα του ακουστικού ερεθίσματος, 

ενώ η εκτομή του πρόσθιου κροταφικού λοβού στον οποίο εμπεριέχεται το πολικό 

πεδίο προκαλεί ελλείμματα στην μελωδική επεξεργασία (Zatorre, 1985; Parsons, 

2003). 

Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι η ικανότητα κατηγοριοποίησης των μουσικών 

κλιμάκων βασίζεται στην λειτουργία της άνω κροταφικής αύλακας, ενώ βλάβες στον 

ακουστικό φλοιό του δεξιού ημισφαιρίου οδηγούν σε ελλειμματική αναγνώριση 

αρμονικών σχέσεων  και μελωδιών (Loui et al., 2005; Tillmann et al., 2003; Janata, 

2015). 

Όσον αφορά τις αξίες του ρυθμού αυτές φαίνεται να ενεργοποιούν το αριστερό 

ημισφαίριο, τον κινητικό φλοιό, την παρεγκεφαλίδα, το κέλυφος, την 

συμπληρωματική κινητική περιοχή και τις πλάγιες προκινητικές περιοχές (Platel, 

Price, Baron, et al. 1997; McAuley, Henry, Tkach, 2012). Επιπλέον έχει διαπιστωθεί 

ότι η χρονική επεξεργασία ενός ρυθμικού ερεθίσματος εδράζεται στην δεξιά ανώτερη 

κροταφική έλικα, στον αριστερό προκινητικό φλοιό, στην κατώτερη μετωπιαία έλικα 

(αμφοτερόπλευρα),στη μέση μετωπιαία έλικα (αμφοτερόπλευρα), στην 

συμπληρωματική κινητική περιοχή, στο αριστερό κατώτερο βρεγματικό λόβιο, 

αμφοτερόπλευρα στη νήσο, στα βασικά γάγγλια, στο θάλαμο και στην 

παρεγκεφαλίδα (Parncutt, 1994; Large, 2000; Macar,Coull &Vidal, 2006). 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, έχει αποδειχθεί ότι 

η μακροπρόθεσμη μουσική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ερέθισμα 

ως προς την επαγωγή νευροπλαστικότητας στον αναπτυσσόμενο και ανεπτυγμένο 

ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να συμβούν στον εγκέφαλο 

επιδρώντας στην λευκή και φαιά ουσία, αλλά και σε φλοιικές και υποφλοιικές δομές.  

Η παραγωγή μουσικής συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιού και του χορού οδηγεί 

σε μια ισχυρή σύζευξη της αντίληψης και της δράσης η οποία διαμεσολαβείται από 
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αισθητικές, κινητικές και πολυτροπικές εγκεφαλικές περιοχές. Επίσης, η μουσική 

προσλαμβάνεται ως ένα ευχάριστο ερέθισμα το οποίο προκαλεί ενεργοποίηση στην 

αμυγδαλή, στο κοιλιακό ραβδωτό σώμα και σε άλλες περιοχές του μεταιχμιακού 

συστήματος. Ακόμη, έχει αποδειχθεί ότι οι μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν σε πρώιμο 

ηλικιακό στάδιο την εκπαίδευση τους παρουσίασαν βελτιωμένες ακουστικές, 

κινητικές και αντιληπτικές δεξιότητες σε σχέση με τους μη μουσικούς (Kraus et al., 

2009). Οι επαγγελματίες μουσικοί σε σχέση με τους μη μουσικούς φάνηκε ότι 

διαθέτουν μεγαλύτερο πρόσθιο μεσολόβιο, μεγαλύτερη και βαθύτερη κεντρική 

αύλακα, πιο διακριτό σημείο ωμέγα (αμφοτερόπλευρα) στον προκεντρικό φλοιό,  ενώ 

έντονες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στην έλικα του  Heschl,  στην περιοχή 

Broca, στον κατώτερο μετωπιαίο λοβό, στην παρεγκεφαλίδα και στις περιοχές του 

άνω βρεγματικού λόβιου (Amunts et al., 1997; Bangert et al., 2006; Pantev et al., 

2011; Schlaug, 2015).  

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει δομική και λειτουργική εξειδίκευση σε 

αρκετές αισθητικές κινητικές και ανώτερες λειτουργικά περιοχές. Αυτές οι 

εξειδικεύσεις είναι αποτέλεσμα της μουσικής εκπαίδευσης, ενώ η κατάκτηση της 

δεξιότητας αναπαραγωγής ενός μουσικού οργάνου αποτελεί την απόρροια και όχι το 

αίτιο της εξειδίκευσης. Η μάθηση κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων περιόδων εκτός 

από την επιρροή που έχει στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης δεξιότητας, μπορεί να 

καθορίσει την αντίδραση του εγκεφάλου σε μελλοντικές διαδικασίες μάθησης (μετα-

πλαστικότητα).  

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση στην ποσότητα της φαιάς ουσίας στους 

μουσικούς σε σύγκριση με τους μη μουσικούς αυτές ήταν εντονότερες στην αριστερή 

άνω κροταφική έλικα, στον αριστερό οπίσθιο φλοιό του προσαγωγίου, στον δεξιό 

φλοιό της νήσου, στην δεξιά συμπληρωματική κινητική περιοχή, στην δεξιά άνω και 

μέση μετωπιαία έλικα αλλά και στον αριστερό πρόσθιο ιππόκαμπο (Groussard et al., 

2014). 

Όπως έχει προαναφερθεί ένα άλλο σημαντικό σύστημα οργάνων και βιολογικών 

μηχανισμών το οποίο επηρεάζεται από τα μουσικά ερεθίσματα είναι το 

ανοσοποιητικό σύστημα. Έχει αποδειχθεί ότι η μουσική δύναται να ισορροπήσει την 

παραγωγή των ορμονών της διάθεσης όπως η κορτιζόλη, η χαρακτηριζόμενη ως 

ορμόνη του στρες (Ader, Felton & Cohen, 2001). Επίσης, τα άτομα τα οποία 
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εκτέθηκαν σε χαλαρωτική μουσική εμφάνισαν μειωμένα επίπεδα κορτιζόλης, ενώ τα 

επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης Α αυξήθηκαν (Thoma, et al., 2013). Παράλληλα με την 

αύξηση των επιπέδων της ανοσοσφαιρίνης Α, αυξημένη παρατηρήθηκε και η 

ποσότητα των μεγάλων κοκκιωδών κυττάρων, ή αλλιώς των φυσικών φονικών 

κυττάρων.  Ακόμη, η μουσική αποδείχθηκε ότι μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση 

των αιμοδυναμικών λειτουργιών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούνται σε νευροορμονικό επίπεδο μεταξύ του 

εγκεφάλου και της καρδιάς   (Scarteli, 1991; Σακαλάκ, 2004). Σε σχέση με τα 

παραπάνω, είναι ενδιαφέρον ότι οι ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις 

μπορούν να τροποποιήσουν τη δραστηριότητα αλλά και την ισορροπία του  

αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ). 

Η επιρροή της μουσικής στο ενδοκρινικό σύστημα εξαρτάται από το αν το είδος 

της μουσικής στο οποίο εκτίθενται τα υποκείμενα χαρακτηρίζεται ως χαλαρωτικό ή 

διεγερτικό. Παρόλα αυτά οι ακριβείς μηχανισμοί της επίδρασης της μουσικής σε αυτό 

το σύστημα δεν είναι ακόμα απολύτως σαφές.  

Η μουσική αποδείχθηκε ότι μειώνει τα επίπεδα της επινεφρίνης, ενώ αυξάνει τα 

επίπεδα κορτιζόλης στο πλάσμα, της αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης, της 

προλακτίνης, της αυξητικής ορμόνης, αλλά και της νορεπινεφρίνης (Gerra, et al., 

1998). Ακόμη, η ακρόαση της μουσικής από την παιδική ηλικία μπορεί να 

προκαλέσει την ανάπτυξη νευρικών οδών οι οποίες ενισχύουν το ενδοκρινικό 

σύστημα και το προστατεύουν σε περίπτωση βλαβών αυτού. Η μουσική έχει 

αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει τη διάρκεια έκκρισης της κορτιζόλης κατά τη 

διάρκεια μιας στρεσογόνας κατάστασης, ενώ  έχει την τάση να «καταπραΰνει» τους 

καρδιακούς παλμούς και την πίεση, να περιορίζει το άγχος, να απαλύνει από τον 

πόνο, και να ενισχύει τα αισθήματα αισιοδοξίας (Πολυχρονιάδου, 2003).  

Αν και ο ακριβής θεραπευτικός μηχανισμός της μουσικής παραμένει ασαφής, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικός παράγοντας, ως ισότιμος εταίρος σε 

μια ιατρική θεραπεία, ως πρωτογενής παρέμβαση σε μια ιατρική κατάσταση ( π.χ. 

καταστολή πόνου), και ως θεραπευτική παρέμβαση σε ψυχολογικές διαταραχές όπως 

η κατάθλιψη, σε νευρολογικές διαταραχές όπως η άνοια και η επιληψία, αλλά ακόμα 

και σε αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός.   
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Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή της διάθεσης η συμπτωματολογία της οποίας 

αποδείχθηκε ότι μπορεί να μειωθεί σημαντικά από μια μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός της μουσικοθεραπείας με την 

φαρμακοθεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με την βελτίωση της 

κλινικής εικόνας του ασθενούς από ότι αν αυτά τα άτομα ακολουθούσαν μόνο 

φαρμακοθεραπεία. Η μουσική μπορεί να επιδράσει θετικά σε συμπτώματα της 

κατάθλιψης όπως το άγχος, οι διαταραχές ύπνου, και η ανηδονία, ενώ έχει αποδειχθεί 

ότι η επίδραση τη μουσικής λειτουργεί συσσωρευτικά στο χρόνο. Η επίδραση της 

μουσικής στην κατάθλιψη οφείλεται κυρίως στην επίδραση της στα επίπεδα της 

ντοπαμίνης στον εγκέφαλο των ασθενών, όμως δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα 

για την επίδραση της μουσικής στο ευρύτερο σύνολο των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων (Esfandiari & Mansouri, 2014).   

Σύμφωνα με άλλες μελέτες, η άνοια είναι μια ασθένεια τα συμπτώματα της οποίας 

μπορούν να μειωθούν σημαντικά από τη μουσική, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

λειτουργικότητας των ασθενών. Οι ασθενείς με άνοια οι οποίοι εμφάνιζαν μνημονικά 

ελλείμματα αποδείχθηκε ότι διατηρούσαν την μνήμη τους για γνώριμα μουσικά 

ερεθίσματα (Cuddy et al.,2014). Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικών μνημών τα όποια εξασθενούν και 

επηρεάζονται από το Alzheimer με διαφορετικούς τρόπους (Baird &Samson, 2015). 

Ακόμη, η μουσική συμβάλλει στην εξομάλυνση της σύγχυσης που προκαλεί η 

ασθένεια στους ανοϊκούς ασθενείς, οι οποίοι βελτίωσαν τη γενικότερη γνωστική τους 

λειτουργικότητα, την προσοχή, αλλά και ένα αριθμό εκτελεστικών λειτουργιών 

(Narme et al., 2014). Επιπροσθέτως, οι ατομικές συνεδρίες μουσικοθεραπείας 

βρέθηκε ότι διατηρούσαν την αγχολυτική και αντικαταθλιπτική τους δράση ακόμα 

και μετά από οκτώ εβδομάδες μετά την παρέμβαση. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν 

ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το νευρωνικό υπόστρωμα των επιδράσεων της 

μουσικής στους ανοϊκούς ασθενείς. 

Αναφορικά με τις επιληπτικές διαταραχές, αν και έχει αποδειχθεί η 

αντισπασμωδική δράση της μουσικής, ωστόσο η θεραπευτική δυναμική της μουσικής 

σε οποιασδήποτε μορφής επιληπτική διαταραχή είναι κατά ένα μεγάλο της μέρος μη 

αποδεδειγμένη. Οι γνώσεις και η κατανόηση αναφορικά με τους μηχανισμούς οι 

οποίοι εμπλέκονται στην θετική επίδραση της μουσικής σε επιληπτικούς ασθενείς 

είναι επίσης περιορισμένες.   
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Ακόμη, η μουσικοθεραπεία αποδείχθηκε ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην 

αντιμετώπιση αυτιστικών διαταραχών, καθώς μπορεί να βελτιώσει τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό, να αυξήσει τα χαμηλότερα επίπεδα κοινής 

προσοχής (βλεμματική επαφή), ενώ μπορεί να επιδράσει στη μείωση μη επιθυμητών 

και επιθετικών συμπεριφορών,  και να βελτιώσει την λεκτική (ευφράδεια) και 

συναισθηματική επικοινωνία αυτών των ασθενών (Maguire, 2015).  Στη συνέχεια, η 

μουσική αποδείχθηκε ότι αύξησε τις ίνες του μεσολοβίου σε αυτιστικά παιδιά 

αποκαθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, μείωσε την 

κλασματική ανισοτροπία της αριστερής ραχιαίας οδού, αύξησε την ενεργοποίηση 

στον αριστερό κατώτερο μετωπιαίο λοβό, ενώ αύξησε και τη μετωπιαία- οπίσθια 

λειτουργική συνδεσιμότητα (Lai, Pantazatos, Schneider, Hirsch, 2012). 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να αναφερθούν οι 

ανεξερεύνητες πτυχές αναφορικά με την επίδραση μιας μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης. Έτσι, τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας στην κλινική πρακτική είναι περιορισμένα, ενώ θα πρέπει να 

ερευνηθούν εκτενέστερα και οι μακροχρόνιες επιδράσεις αυτού του είδους θεραπείας 

στο μέλλον. Επίσης, οι μελλοντικές έρευνες οι οποίες θα συσταθούν θα πρέπει να 

επικεντρωθούν περισσότερο στις ατομικές διαφορές και να διερευνήσουν το κατά 

πόσο η αποτελεσματικότητα της μουσικής μπορεί να επηρεαστεί από 

ιδιοσυγκρασιακούς, γενετικούς και βιολογικούς παράγοντες. Ακόμη, θα ήταν καλό να 

οι μελέτες νευροαπεικόνισης να εστιάσουν την προσοχή τους στις διαφοροποιήσεις 

της μουσικής αντίληψης μεταξύ ασθενών με ή χωρίς κάποια ψυχιατρική διαταραχή. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει οι μελλοντικές έρευνες να εξετάσουν σε τι επίπεδο και υπό 

ποιες συνθήκες η μουσική  μπορεί να καθυστερήσει τα γνωστικά ελλείμματα τα 

οποία επέρχονται λόγω γήρατος, ενώ θα πρέπει να διερευνηθεί και η 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε όλα τα είδη άνοιας.  

Από την άλλη, θα πρέπει να ερευνηθεί ποια χαρακτηριστικά ενός ηχητικού 

ερεθίσματος είναι αυτά που επάγουν την αντιεπιληπτογόνα δράση στους 

επιληπτικούς ασθενείς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της αποκωδικοποίησης των 

φασματοχρονικών χαρακτηριστικών δομημένων μελωδικών ερεθισμάτων όπως η 

σονάτα Κ448 του Μότσαρτ. Τέλος, θα πρέπει να ερευνηθεί εκτενέστερα η δυναμική 

των κατοπτρικών νευρώνων στα συμπεριφορικά ελλείμματα της αυτιστικής 

διαταραχής, ενώ θα ήταν καλό η μουσική να ενταχθεί στις θεραπείες κατά των 
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λεκτικών ελλειμμάτων στα αυτιστικά παιδιά μέσω της σύστασης ενός πρωτοκόλλου 

μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης.  
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