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Muzika ir medicina
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Santrauka. Muzika ir medicina – plati tema. Šiame straipsnyje apžvelgiama, kaip mes suvokiame muziką, kaip ji ap-
dorojama smegenyse ir kaip muzika pritaikoma gydant. Trumpai aptariamas garsų terapijos taikymas gydant klausos 
sutrikimus.
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Summary. Music and Medicine is a broad topic. This article provides an overview of how we perceive music, how it is 
processed in the brain and how the music is applied as a method of treatment. Briefly discusses the use of sound therapy 
in the treatment of hearing disorders.
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Muzikos galia

Kokį poveikį daro muzika žmogaus sveikatai? Kas 
yra muzikos terapija ir kodėl ji tokia svarbi ne 
tik sveikiems žmonėms, bet ir ligoniams? Pasiro-
do, muzikos įtaka didžiulė ne tik mūsų mintims, 
idėjoms, bet ir sveikatai [1].

Muzikos apdorojimas smegenyse

Klausant, kuriant ir atliekant muziką, garsų sim-
boliai paverčiami į sudėtingas garsų struktūras ir 
suformuojama viena melodija ar polifonija. Mes 
atskiriame instrumentus ir balsus, kurie yra skir-
tingo garsumo, tembro ir tonų, kurie priklauso 
nuo obertonų buvimo ar nebuvimo natose. Klau-
sos sistema yra labai jautri atskirti įvairius garso 
šaltinius. Pavyzdžiui, klausydamiesi orkestro, vie-
nu mes galime išskirti skirtingus garso šaltinius 
erdvėje. Muzikos apdorojimas smegenyse vyksta 
abiejuose pusrutuliuose vienu metu. Taigi, klau-
sydamiesi muzikos, nesvarbu, kokio ji sudėtingu-
mo, mes turime gebėti greitai sukurti tvarkingą 
garsų seką savo smegenyse [2].

„Muzika galingas ginklas, tolygus vaistams. Ji gali suža-
dinti teigiamas ir neigiamas emocijas – nuodyti ir gydyti. 
Užtat, kaip ir vaistai, ji privalo būti specialistų valdžioje.“

(Rusų mokslininkas E. Ciolkovskis)

Su muzika susijusios smegenų 
struktūros 

Smegenys į muziką reaguoja per smilkininių skil-
čių veiklą. Viršutinėse jų dalyse yra sritis atsa-
kinga už klausą. Paveikslėlyje (1 pav.) pateiktas 
scheminis vaizdas smegenų sričių, kurios susi-
jusios su muzikos apdorojimu bei emocinėmis 
reakcijomis [3].

1 pav. 
Scheminis smegenų sričių, susijusių su muzikos apdorojimu ir 
emocinėmis reakcijomis, žemėlapis 

1) Klausos žievė: muzikos suvokimas ir analizė (smilkininiame 
vingyje); 2) Nucleus accumbens: emocinės reakcijos į muziką 
(pamato branduolio dalis); 3) prefrontalinė žievė: muzikos kū-
rybinė išraiška, improvizacija; 4) hipokampas: muzikos atsimi-
nimas; 5) migdolinis branduolys (smilkininės skilties priekinėje 
dalyje): emocinės reakcijos į muziką. 
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Smegenų plastiškumas

Smegenų plastiškumas, arba neuroplastiškumas, yra 
nervų sistemos savybė keistis, augti ir formuoti 
naujas jungtis dėl naujai įgytos patirties. Kuriant 
muziką, būdinga sensorinės ir motorinės sistemų 
integracija. Jos nėra izoliuotos vienoje smegenų da-
lyje, o priklauso nuo daugelio tarpusavyje susijusių 
smegenų sričių. Muzikantų centrinė nervų sistema 
(CNS) geba greičiau adaptuotis prie besikeičiančių 
aplinkos sąlygų ir atlikti naujas užduotis, šis feno-
menas vadinamas smegenų plastiškumu. Muzikos 
kūrimas ir treniravimasis yra susijęs su smegenų 
adaptacija, kurią atspindi neuronų modifikacija – 
susidariusios naujos tarpusavio jungtys. Didėja ir 
smegenų struktūrų, susijusių su muzikos apdoro-
jimu, mielinizacija, pilkosios medžiagos tankis bei 
skaidulų formavimasis. 

Mokslininkai tyrinėjo, kodėl būtent muzika 
smegenų plastiškumą didina labiau nei kitos vei-
klos sritys. Pirma, muzikinis lavinimas paprastai 
pradedamas ankstyvuoju gyvenimo tarpsniu (apie 
šeštuosius gyvenimo metus), kai CNS adaptacija 
būna stipriausia. Antra, muzika glaudžiai susijusi 
su geromis emocijomis, kurios, kaip žinoma, taip 
pat skatina didėti plastiškumą. 

Viena iš svarbių muzikalumo savybių yra stipri 
sensomotorinės ir klausos sistemų darbo sąsaja. 
Dauguma profesionalių pianistų teigia, kad klau-
santis, kaip groja kitas pianistas, jų pirštai daugiau 
ar mažiau automatiškai juda. Ištyrus profesionalius 
pianistus paaiškėjo, kad daug metų praktikuojan-
tis, susiformuoja stiprus ryšys tarp klausos bei 
sensorinės-motorinės žievės sričių [4]. 

Muzikos terapija 

Pirmoji muzikos terapijos programa sukurta 1944 
m. Mičigano universitete, o 1950 m. įkurta pir-
moji profesionali Nacionalinė muzikos terapijos 
asociacija. 1998 m. įkurta antroji Amerikos mu-
zikos terapijos asociacija, kuri iki šiol yra pagrin-
dinė profesionali organizacija šalyje. 1958 m. su-
sibūrė pirmoji Europoje Britų muzikos terapijos 
organizacija. Pirmasis muzikos terapijos pasauli-
nis kongresas įvyko 1973 m. Ispanijoje. 1990 m. 
sudaryta Europos muzikos terapijos sąjunga [5].

Muzikos terapija apibūdinama kaip kliniškai 
ir įrodymais pagrįstas muzikos ar jos tam tikrų 
elementų panaudojimas. Skiria profesionalus mu-
zikos terapeutas, pritaikydamas konkrečiai terapi-
nei būklei. Muzikos terapijos tikslas – pagerinti 
paciento būklę ir/ar atkurti funkcijas, kad jis ga-
lėtų integruotis į visuomenę, pagerėtų gyvenimo 
kokybė, taikant ją ligų profilaktikai, reabilitaci-
jai ar gydymui. Muzikos terapija kaip gydymo 
metodas įteisinta ir oficialiai pripažinta daugelio 

valstybių sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau dar 
daug šalių muzikos terapija, kaip atskira medici-
nos sritis, nėra priimta ir taikoma. 

Metaanalizės ir apžvalgos, pasklebtos įvairiose 
publikacijose, rodo, kad muzikos terapija efekty-
vus gydymo būdas. Įrodyta, kad ji itin veiksminga 
naujagimiams, vaikams, sergantiems autizm,u bei 
vaikams ir jaunuoliams, turintiems psichopato-
loginių sutrikimų. Mažiau, bet taip pat efektyvi 
ir gydant kitas būkles (demenciją, psichozę) bei 
mažinant stresą [5]. 

Klasikinės muzikos poveikis 

Klasikinės muzikos melodija ir ritmas aktyvina 
smegenų struktūras bei funkcionavimą. Ritmas 
padidina serotonino, gaminamo smegenyse, kie-
kį. Serotoninas yra neurotransmiteris, dalyvau-
jantis perduodant nervinius impulsus bei atsa-
kingas už gerų emocijų palaikymą. Kai smegenys 
gamina serotoniną, sumažėja įtampa. Taigi, kai 
klausomės gražios muzikos, smegenys išskiria 
tam tikrą kiekį serotonino, kuris sukelia ir pa-
didina malonių emocijų antplūdį. Vien tik klau-
santis šios muzikos gerėja smegenų veikla, o ją 
atliekant teigiamas poveikis smegenims yra dar 
didesnis. Muzika stimuliuoja ir kairįjį, ir dešinįjį 
pusrutulius vienu metu. Suaktyvėjus abiejų pusių 
skiltims vienu metu, pagerėja pažinimo funkcijų 
veikla. Melodija ir ritmas veikia skirtingai: me-
lodija didina kūrybiškumą, o ritmas atsakingas 
už emocijas bei gyvybines funkcijas.

Klasikinė muzika, ypač baroko (Vivaldis, Ba-
chas, Hendelis 17–18 a. vid.) ir klasicizmo laiko-
tarpio (Mocartas, Haidnas 18 a. vid.–19 a. pr.) 
skatina didesnę serotonino gamybą. Šiai muzikai 
būdingas specifinis ritmas, tono aukštis, charakte-
ris, alteracijos. Moderni muzika neturi reikiamos 
ritmo ir melodijos pusiausvyros, todėl tinkamai 
žmogaus smegenų neveikia. Minėtų laikotarpių 
klasikinei muzikai būdingas 60 taktų per minutę 
ritmas, kuris ir sukelia terapinį poveikį [6].

Garsų terapija

Trumpai aptarsime garsų terapiją, paremtą pran-
cūzų ANG ligų specialisto dr. A.Tomatis tyrimais 
[5]. Šio mokslininko mokslinio tyrinėjimo sritis 
buvo garsinė psichofonologija, kuri sujungė me-
diciną, psichologiją, muzikos terapiją ir kalbos 
terapiją. Pirmiausia garsų terapijos metodas 20 
a. viduryje buvo pristatytas Prancūzijoje, vėliau 
adaptuotas į portatyvų modelį Kanadoje, o dabar 
naudojamas ne vienoje Europos šalyje bei Aus-
tralijoje. Garsų terapijos tarptautinės klausymosi 
programos ištobulintos grupės sveikatos ir tech-
nikos specialistų [5–7]. 
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Tai terapinė individuali muzikos klausymosi 
programa. Naudojamas mažas nešiojamasis grotu-
vas su ausinėmis, kuriame įrašyta speciali klasiki-
nė muzika. Netinka klausytis bet kokios muzikos. 
Terapijai muzika yra pritaikyta pagal specialius al-
goritmus, parenkama pagal specifinius dažnius ir 
tonus, kurie stimuliuoja nervų struktūras ir visą 
klausos sistemą nuo būgnelio iki klausos žievės 
ir sukelia vidurinės ausies raumenų atsaką. Kla-
sikinės muzikos ritmas, harmonija ir melodija 
stimuliuoja smegenis bei ramina nervų sistemą. 
Garsai kaitaliojasi nuo aukštų ir žemų dažnių, 
priversdami ausį nuolat prisitaikyti prie skirtingų 
tonų. Taip ausis treniruojama ir reabilituojama. 

Sistemą sudaro ausinės ir nešiojamasis grotu-
vas MINI MX2 (2 pav.) Klausomasi labai tyliai 
– garsas turi būti sureguliuotas taip, kad vos gir-
dėtųsi būnant tylioje aplinkoje. Netinka klausytis 
triukšmingoje aplinkoje. Lengva naudotis – užsii-
mant įprasta kasdiene veikla ar miegant, namie ar 
išėjus, neatima papildomo laiko. Garsų terapijos 
programą sudaro 6 valandų trukmės muzika, kuri 
yra 4 albumuose. Tai pranašumas, nes klausoma 
muzika neatsibosta. Naudojimo trukmė – iki 14 
mėnesių, vidutiniškai apie 12 mėnesių [7]. 

Garsų terapijos taikymas otorinolaringolo-
gijoje. Ši garsų terapija taikoma esant šioms su 
klausos organų sistema susijusioms būklėms [5–7]: 

 � Garsų apdorojimo sutrikimams;

2 pav. 
Garsų terapijos sistema MINI MX2

 � Ausų užgulimui;
 � Galvos svaigimui;
 � Klausos susilpnėjimui;
 � Padidėjusiam jautrumui garsams;
 � Ūžesiui ausyse.

Šiuos sutrikimus dažniausiai lemia [7]: 
 � Vidurinės ausies raumenų disfunkcija, dėl to 

sutrinka ausies prisitaikymas prie gaunamo 
garso;

 � Slėgio pokyčiai ausyje dėl Eustachijaus vamz-
džio disfunkcijos;

 � Klausos neurosensorinių ląstelių pažeidimas;
 � Slėgio padidėjimas ar pusiausvyros sutriki-

mas vidinės ausies skysčiuose, pvz., kilpinio 
raumens spazmas ar trūkčiojimas sąlygoja 
padidėjusį spaudimą vestibulinėje sistemoje 
(pusratiniuose kanaluose). Atsiradus spazmui, 
padidėja vidinės ausies skysčių slėgis;

 � Centrinių klausos nervinių struktūrų hipe-
raktyvumas;

 � Klausos nervo, laidų ir centrų smegenyse 
funkcijos sutrikimai. 

Literatūros duomenys rodo, kad garsų terapija 
palankiai veikia klausos organus: 

 � Kintant aukšto ir žemo dažnio garsams, ausies 
raumenys pakaitomis įsitempia ir atsipalai-
duoja. Šie pratimai atkuria raumenų tonusą;

 � Tonizuojant m. tensor tympani pagerėja Eus-
tachijaus vamzdžio funkcija;

 � Stimuliuojant m. stapedius, reguliuojamas vi-
dinės ausies skysčių slėgis;

 � Aukšto dažnio tonai lengviau pasiekia vidinę 
ausį ir švelniai stimuliuoja neurosensorines 
ląsteles;

 � Pagerinamas nervų sistemos garsų apdoroji-
mo efektyvumas;

 � Aktyvinamos visos ausies struktūros ir taip 
grąžinamas natūralus ausies gebėjimas apsi-
saugoti nuo per didelio triukšmo, be to, pa-
gerinamas visų garso dažnių suvokimas. 

Taigi garsų terapija yra tarsi fizioterapija ausims 
ir smegenims – kasdieniai pratimai, kurie padeda 
stiprinti ausies raumenis ir smegenų struktūras. 
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