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Ἡ ἐπίδραση τοῦ ἤχου καὶ τῆς μουσικῆς ἀρχίζει πολὺ
πρὶν ἀπὸ τὴν γέννησή μας. Μάλιστα εἶναι περισσότερο
ἀληθές–ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ στὸ ἐμβρυικὸ
στάδιο-ὅτι «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ἦχος» σὲ σχέση μὲ τὴν κυρίαρχη
φιλοσοφικὴ ἀντίληψη ὅτι «Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ φῶς», διότι τὰ
ἔμβρυα μποροῦν νὰ ἀκοῦν χωρὶς ἀκόμη νὰ βλέπουν.
Ἰατρικὲς μελέτες, ποὺ χρησιμοποιοῦν ὑπερήχους, ἔχουν
δείξει ὅτι ἤδη μετὰ τὴν 16η ἑβδομάδα τῆς κύησης τὸ
ἔμβρυο μπορεῖ νὰ ἀντιδρᾷ σὲ ἐξωγενεῖς ἤχους. Ἡ ἀκοὴ
εἶναι ἡ πρώτη αἴσθηση ποὺ ἑμφανίζεται καὶ ἡ τελευταία
ποὺ ἐξαφανίζεται στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας. Τὰ ἔμβρυα
ἀντιλαμβάνονται μὲ ἐπάρκεια τὴν ἀναπνοὴ τῆς μητέρας, τὶς
κινήσεις της καὶ τὴν φωνὴ της ὅταν μιλᾷ ἢ ὅταν τραγουδᾷ.
Οἱ ἦχοι τῆς ροῆς τοῦ αἵματος, μέσα ἀπὸ τὸν πλακοῦντα,
μποροῦν νὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὸ ἔμβρυο σὲ ἀρκετὴ ἔνταση
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐνδομήτριας ζωῆς. Τὸ ἔμβρυο ἀκούει
τὸν ρυθμικὸ ἦχο τῆς καρδιᾶς τῆς μητέρας περίπου 26
ἑκατομμύρια φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
Ἡ αἴσθηση αὐτοῦ τοῦ ρυθμοῦ, ποὺ ἀσκεῖ ἕνα εἶδος
προστασίας στὸν ἄνθρωπο καὶ συνδέεται μὲ τὴν ἀσφάλεια,
τὴν ὁποία παρέχει τὸ μητρικὸ περιβάλλον, εἶναι μεγάλης
σημασίας γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀνάπτυξή μας.
Ὁ Dr. Lee Salk, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὴν παρατήρηση
ὅτι οἱ περισσότερες νέες μητέρες δείχνουν προτίμηση νὰ
κρατοῦν τὰ βρέφη στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ θώρακα,
κοντὰ στὴν καρδιά, ἀνέλυσε ἕνα πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ ἀπὸ
φωτογραφίες καὶ καλλιτεχνικὲς ἀπεικονίσεις τοῦ ζεύγους
μητέρα-βρέφος (ΗΠΑ 1973). Περίπου τὸ 80% αὐτῶν
τῶν εἰκόνων ἔδειξε ὅτι οἱ μητέρες κρατοῦσαν τὰ βρέφη
στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ στήθους, κοντὰ στὸ μέρος τῆς
καρδιᾶς. Ἀφοῦ βεβαιώθηκε γι’ αὐτὸ τὸ συμβὰν, ὁ Dr. Salk
ἐν συνεχείᾳ χρησιμοποίησε ἤχους τῆς καρδιᾶς τῆς μητέρας,
γιὰ νὰ ἠρεμεῖ τὰ νεογνὰ καὶ τὰ βρέφη στὸ νοσοκομεῖο.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀποδείχθηκε ὅτι οἱ ἐνδομήτριοι ἦχοι
ἀποτυπώνονται μέσα μας καὶ μᾶς ἀκολουθοῦν γιὰ ὅλη τὴ
διάρκεια τῆς ζωῆς μας.
Ὑπάρχουν μάλιστα πολλὲς ἀναλογίες μεταξύ τοῦ
ρυθμοῦ ἔργων σύγχρονης μουσικῆς καὶ τοῦ ἐνδομήτριου
ρυθμοῦ. Πάρα πολλοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν συνδέσει τοὺς
ἐνδομήτριους ἤχους μὲ ἄναρθρους ἤχους, ποὺ οἱ μητέρες
χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ κατευνάσουν-ἠρεμήσουν τὰ παιδιά
τους, ὅπως σσσς, hush, shush, shah (ἑβραϊκά), ushuru
(αἰθιοπικά), Enshallah (αἰγυπτιακά). Ἐπίσης ἡ χρήση
πολλῶν ἤχων γιὰ πνευματικὴ ἄσκηση (βλ. διαλογισμὸς)

προσομοιάζουν μὲ ἐνδομήτριους ἤχους, π.χ. Ὂμ
(βουδισμός), Shalom (ἑβραϊκά), γρηγοριανὸ μέλος καὶ
θιβετιανὸ θρησκευτικὸ τραγοῦδι.
Σημαντικὲς πρόσφατες μελέτες ἔχουν δείξει τὴν
εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς μουσικῆς ἀκρόασης σὲ
καρδιολογικοὺς ἢ καρδιοχειρουργικοὺς ἀσθενεῖς.
Κατάλληλα ἐπιλεγμένη μουσική, μέσῳ τῆς χαλάρωσης
ποὺ προκαλεῖ, μπορεῖ νὰ μειώνει τὸν ἀναπνευστικὸ
ρυθμό, τὴν καρδιακὴ συχνότητα (καρδιακοὶ παλμοὶ ἀνὰ
λεπτὸ) καὶ τὴν ἀρτηριακὴ πίεση, ἰδιαίτερα ἂν τὸ εἶδος
τῆς μουσικῆς ἐπιλέγει ἀποκλειστικὰ ὁ ἴδιος ὁ ἀσθενής.
Ἐπίσης πρόσφατα δεδομένα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ μετὰἀνάλυση τῶν κλινικῶν μελετῶν, δείχνουν ὅτι ἡ μουσικὴ
ἀκρόαση μπορεῖ νὰ ἐλαττώνει τὸ αἴσθημα τοῦ πόνου καὶ
ἀκόμη νὰ περιορίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ χρήση ἀναλγητικοῦ
ἢ ὑπναγωγοῦ φαρμάκου μετὰ ἀπὸ χειρουργική ἐπέμβαση
ἢ/καὶ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ νοσηλεύονται σὲ μονάδες ἐντατικῆς
θεραπείας (ΜΕΘ).
Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ μείωση τῶν καρδιακῶν παλμῶν
καὶ τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σχετίζεται μὲ ἐλάττωση τῶν
ἐπιπέδων νευρο-ορμονῶν, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ ἄγχος
(stress), ὅπως τῆς νορ-επινεφρίνης, κορτιζόλης καὶ ACTH.
Στὶς περισσότερες μελέτες οἱ ἀσθενεῖς ἐκτέθηκαν σὲ
μουσικὴ ἀκρόαση μέσῳ φορητῶν CD-players/tape recorders, ποὺ εἶχαν συνδεθεῖ μὲ ἀκουστικά. Ἡ ἀκρόαση
μουσικῆς σὲ ἀσθενεῖς, ποὺ νοσηλεύονται σὲ στεφανιαῖες
ΜΕΘ, ἐλαττώνει σημαντικὰ τὸν βαθμὸ τοῦ βιωμένου
ἄγχους, ὅπως μετρεῖται ὑποκειμενικὰ μέσῳ ἀπαντήσεων
τῶν ἀσθενῶν σὲ εἰδικὰ ψυχομετρικὰ ἐρωτηματολόγια.
Ὑπάρχουν πρόσφατα ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ποὺ
ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ χρήση μουσικῆς μειώνει τὸν
συνολικὸ χρόνο παραμονῆς ἀσθενῶν στὴν ΜΕΘ, μετὰ ἀπὸ
χειρουργικὴ ἐπέμβαση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Ἡ μουσικὴ ἀκρόαση ἐλαττώνει ἀκόμη καὶ τὸ κόστος
νοσηλείας τῶν ἀσθενῶν σὲ καρδιοχειρουργικὲς ΜΕΘ.
Ἡ ἐλάττωση μάλιστα τοῦ κόστους νοσηλείας φαίνεται ὅτι
σχετίζεται μὲ ἐλάττωση τῆς κατανάλωσης φαρμάκων, τόσο
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου ὅσο καὶ τῆς ἀϋπνίας. Μὲ
τὴν μουσικὴ ἀκρόαση ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ βελτιώνεται
ἡ διάρκεια καὶ ἡ ποιότητα τοῦ ὕπνου τῶν νοσηλευομένων
σὲ ΜΕΘ.
Στὸ A΄ Καρδιολογικὸ Τμῆμα τοῦ Ὠνασείου
Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου (ΩΚΚ) ἔχει ἀρχίσει
ἀπὸ τὸ 1997 συστηματικὴ μελέτη τῆς ἐπίδρασης τῆς
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μουσικῆς ἀκρόασης σὲ διαφορετικὲς ὁμάδες ἀσθενῶν,
περιλαμβανομένων καὶ τῶν νοσηλευομένων ἀπὸ στεφανιαία
νόσο καὶ χειρουργηθέντων στὴ ΜΕΘ. Σὲ ἀρχικὴ μελέτη οἱ
ἀσθενεῖς ἐκτέθηκαν σὲ ἀκρόαση κατάλληλα ἐπιλεγμένης
χαλαρωτικῆς μουσικῆς, μέσῳ κεντρικῆς ἐγκατάστασης
(CD-players), μὲ δυνατότητα ἀναμετάδοσης μουσικῆς
σὲ κάθε κλίνη τῆς ΜΕΘ μὲ ἀκουστικά. Ἡ μελέτη ἔδειξε
ὅτι ἡ μουσικὴ στὴν ἐντατική, στὸ αἱμοδυναμικὸ καὶ στὸ
ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἐργαστήριο μειώνει σημαντικὰ τὴν
αἴσθηση τοῦ ἄγχους, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας ἢ/καὶ
παρεμβάσεων. Ἡ εὐεργετικὴ αὐτὴ ἐπίδραση τῆς μουσικῆς
συνδέεται μὲ σημαντικὴ
μείωση τῶν καρδιακῶν
παλμῶν καὶ τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης.
Στὸ Ὠνάσειο ἐπίσης
μελετήθηκε ἡ ἐπίδραση
τῆς μουσικῆς ἀκρόασης
πρὶν καὶ κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς δοκιμασίας κόπωσης
σὲ κυλιόμενο τάπητα.
Ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ μουσικὴ
μπορεῖ νὰ μειώνει τοὺς
καρδιακοὺς παλμοὺς κατὰ
τὴν ἔναρξη τῆς δοκιμασίας,
νὰ αὐξάνει τὴ διάρκεια
τῆς δοκιμασίας κόπωσης
καὶ νὰ ὁδηγεῖ σὲ πιὸ
γρήγορη ἀποκατάσταση τῶν
καρδιακῶν παλμῶν καὶ τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης κατὰ τὴν
ἀνάνηψη. Ἐπίσης ἡ ἀκρόαση
μουσικῆς κατὰ τὴν ἐξέταση
χαλαρώνει τοὺς ἀσθενεῖς,
ἀπομακρύνει τὴν προσοχή
τους ἀπὸ τὸν ἐξετάζοντα,
μειώνει τὸ ἄγχος.
Σὲ ἄλλη ἐπιστημονικὴ μελέτη ποὺ κάναμε στὸ
Ὠνάσειο, διαπιστώσαμε (Δρίτσας καὶ συν.) ὅτι ἡ ἀκρόαση
χαλαρωτικῆς μουσικῆς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δοκιμασίας
ἀνάκλισης (tilt testing) σὲ ἀσθενεῖς μὲ βαρὺ ἱστορικὸ
συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων, ποὺ ἀποδίδονται σὲ νευροκαρδιογενῆ συγκοπή, μπορεῖ νὰ ἀναστείλει τὴν ἐκδήλωση
συγκοπτικοῦ ἐπεισοδίου. Σπουδαῖο αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα
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πρόληψης συγκοπτικοῦ ἐπεισοδίου μὲ μουσική. Σὲ
ἄλλη ἡμέτερη μελέτη στὸ Ὠνάσειο (Δρίτσας καὶ συν.),
ἐπὶ ἀσθενῶν ὑποβληθέντων σὲ ἐγχείρηση στεφανιαίας
παράκαμψης (CABG), ἐσημειώσαμε ὅτι μὲ τὴν ἀκρόαση
θεραπευτικῆς μουσικῆς κατὰ τὴν πρώιμη μετεγχειριτικὴ
περίοδο (2-12 ὧρες) ἐλαττώνεται σημαντικὰ ἡ χρήση
ὀπιοειδῶν ἀναλγητικῶν φαρμάκων. Ἐπιπλέον, πρόσφατη
τυχαιοποιημένη μελέτη στὸ Ὠνάσειο ἔδειξε ὅτι κατὰ τὴ
διάρκεια αἱματηρῶν ἠλεκτροφυσιολογικῶν ἐπεμβάσεων,
(π.χ. ἐμφύτευση βηματοδότη ἢ ἀπινιδωτῆ), ἡ ἀκρόαση
χαλαρωτικῆς μουσικῆς μπορεῖ νὰ μειώσει τὴν αἴσθηση τοῦ
πόνου καὶ νὰ περιορίσει τὸ
ἔντονο ἄγχος τῶν ἀσθενῶν,
χωρὶς νὰ χορηγηθοῦν
στὸν ἀσθενῆ ἀναλγητικὰ ἢ
ἀγχολυτικὰ φάρμακα.
Ὑπάρχουν σοβαρὲς
ἐνδείξεις ὅτι ἡ συστηματικὴ
ἐφαρμογὴ μουσικῆς
παρέμβασης θὰ μποροῦσε νὰ
ἀποτελέσει συμπληρωματικὴ
μορφὴ ἀγωγῆς κατὰ τὴν
νοσηλεία στεφανιαίων
ἀσθενῶν, διότι ἡ μουσικὴ
μὲ πολὺ χαμηλὸ κόστος,
ἀναίμακτα καὶ χωρὶς
παρενέργειες ἐπιτυγχάνει
νὰ μειώσει αὐξημένες τιμὲς
καρδιακῆς συχνότητας καὶ
ἀρτηριακῆς πίεσης, ὥστε νὰ
ἀποφεύγεται ἡ χορήγηση
σχετικῶν φαρμάκων. Ἐπίσης
ἡ μουσικοθεραπεία (music
therapy-music medicine)
θὰ μποροῦσε νὰ ἐνταχθεῖ
καὶ στὰ προγράμματα
ἀποκατάστασης καρδιοπαθῶν μὲ βελτίωση τῆς ἀντοχῆς
στὴν ἄσκηση καὶ ὑποχώρηση τοῦ ἄγχους.
Φαίνεται ὅτι ἡ ζωντανὴ μουσικὴ παρέμβαση θὰ ἀποβεῖ
ἴσως σημαντικὸ κλινικὸ ἐργαλεῖο στὸ μέλλον καὶ ἤδη σὲ
ἀρκετὰ νοσοκομεῖα τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν ΗΠΑ εἰδικοὶ
μουσικοὶ-θεραπευτὲς παρέχουν ὑπηρεσίες μὲ τὴν μορφὴ
εὐέλικτου μουσικοῦ ἔργου. 

