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w rehabilitacji szumów usznych
Muzykoterapia
Psychologiczne aspekty problemu szumów usznych (2)

Powszechnie wiadomo, 
że silny lub przewlekły 
stres ma niekorzystny 
wpływ na zdrowie 
człowieka. U osób 
cierpiących na szumy 
uszne sytuacje 
stresowe mogą 
spowodować nasilenie 
się tej dolegliwości. 
W kolejnym artykule 
z cyklu zatytułowanego 
„Psychologiczne 
aspekty problemu 
szumów usznych” 
terapeutka z Kliniki 
Szumów Usznych 
Instytutu pokaże 
Państwu, jak umiejętnie 
pokonywać stres, 
wykorzystując do 
tego celu muzykę. 
Zapraszamy do lektury.

U osób cierpiących na szu-
my uszne odczucie szumu 
często znacznie intensyfi-

kuje się w czasie odpoczynku, próby 
wyciszenia lub koncentracji, przed 
snem. Odpoczynek jest wtedy cza-
sami wręcz niemożliwy lub taka oso-
ba po prostu do niego nie dopusz-
cza poprzez nieustanną aktywność. 
Powoduje to często większe i czę-
ste pobudzenie organizmu, który 
stopniowo zapomina, jak się odpo-
czywa, i nie umie się wprowadzić 
w stan rozluźnienia. Stałe napięcie 
może z kolei zwiększyć intensyw-
ność szumu usznego, który reaguje 
na pobudzenie organizmu. Następu-
je wówczas zjawisko „błędnego koła” 
– szum powoduje napięcie, a napię-
cie i pobudzenie zwiększa szum. Zja-
wisko to jest dodatkowo podtrzy-
mywane lub bardziej nasilone, jeżeli 
pojawiają się inne zewnętrzne źródła 
stresu powodujące przeciążenie or-
ganizmu i zwiększenie pobudzenia. 

Następstwem stresu, czyli sytu-
acji przekraczającej możliwości dane-
go organizmu, jest uruchomienie tzw. 
stanu alarmowego. W organizmie po-
jawiają się wówczas konkretne reak-
cje fizjologiczne, m.in. podwyższe-
nie ciśnienia tętniczego krwi, wzrost 
ukrwienia mięśni szkieletowych, 
podwyższenie poziomu glukozy we 
krwi, zwiększenie napięcia w mię-
śniach szkieletowych, zwiększenie 
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lepkości krwi. Najnowsze badania 
nad wzajemnym wpływem psychiki 
i ciała dowodzą, że każdy z nas, ule-
gając silnym emocjom i nie rozła-
dowując ich, nieświadomie urucha-
mia w swoim organizmie „pogotowie 
stresowe” (za A. Kirst, „Jak prze-
zwyciężyć stres”). Pogotowie stre-
sowe jest to wytworzona przez or-
ganizm energia umożliwiająca walkę 
lub ucieczkę – powinniśmy ją wyko-
rzystać w bezpośrednim działaniu 
lub rozładować w trakcie ćwiczeń. 
Ponadto dopiero zapewnienie nasze-
mu ciału odpowiedniego odpoczynku 
spowoduje powrót tętna, ciśnienia 
krwi, zużycia tlenu i napięcia mię-
śni do wartości prawidłowych. Wraz 
z przestawieniem z pobudzenia na 
odpoczynek organizm może rozpo-
cząć fazę regeneracji sił. 

Jak zatem przerwać błędne koło 
i zminimalizować konsekwencje stre-
su opisane powyżej?

Ciekawą propozycją dla zestre-
sowanych może być muzykoterapia. 
Przyjmuje się mianowicie, że okre-
ślone doznania emocjonalne płyną-
ce z biernego lub czynnego kontaktu 
z muzyką wywołują u człowieka od-
powiednie reakcje psychiczne. Tym 
doznaniom, jak dowodzą badania, 
towarzyszą zachodzące w organizmie 
przemiany biochemiczne i możliwe 
do zaobserwowania reakcje wegeta-
tywne, takie jak zmiany w prędkości 
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MUZYKOTERAPIA – dziedzina wykorzystująca muzykę w sposób ukierun-
kowany, wielofunkcyjny, kompleksowy i systematyczny w celach uzupełnie-
nia leczenia zabiegowego, farmakologicznego, rehabilitacji, psychoterapii, 
pedagogiki specjalnej (Janiszewski, 1993).

MUZYKORELAKSACJA – ćwiczenia z zakresu muzykoterapii w połącze-
niu z technikami relaksacyjnymi oraz odpowiednio dobranymi utworami mu-
zycznymi (ćwiczenia odreagowania i ćwiczenia odprężające).

tętna, rytmie i głębokości oddechu, 
w ciśnieniu tętniczym, zapisie EEG 
(za: Anna Metera „Muzykoterapia. 
Muzyka w medycynie i edukacji”). 

Czym jest muzykoterapia 
i jaka jest jej historia?

Muzykoterapia jest dziedziną, która 
wykorzystuje muzykę w sposób sys-
tematyczny i celowy, czyli po to, aby 
przyniosła założony efekt. Jest ona 

traktowana jako metoda wspomaga-
jąca proces leczenia lub rehabilitacji. 
Również w przypadku osób z szuma-
mi usznymi elementy muzykotera-
pii są metodą wspomagająca terapię 
TRT (Tinnitus Reatraining Therapy).

Pewnym podtypem muzykote-
rapii jest muzykorelaksacja. Właśnie 
muzykorelaksację stosujemy najczę-
ściej w naszej pracy z pacjentami. 
Wykorzystuje ona dwie podstawowe 
grupy ćwiczeń. Pierwsza z nich ma 
oddziaływanie odreagowująco-wy-
zwalające, druga – odprężające.

Celem ćwiczeń odreagowująco-
-wyzwalających jest odreagowanie, 
wyrzucenie z siebie emocji. Odby-
wa się to za pomocą prostych zadań 
dźwiękowo-ruchowych z wykorzy-
staniem głosu i ruchu ciała. Osoby 
uczestniczące w naszej hospitalizacji 
w Międzynarodowym Centrum Re-
habilitacji w Łebie z pewnością przy-
pominają sobie różne ćwiczenia ze 
śpiewem, z ruchem, z dźwiękiem, 
które przede wszystkim angażowały 
ich aktywność.

Rola ćwiczeń odprężających spro-
wadza się do uzyskania u pacjenta sta-

nu uspokojenia, wyciszenia emocjo-
nalnego oraz równowagi psychicznej. 
Wykorzystuje się tu głównie tech-
niki relaksacyjne i ćwiczenia odde-
chowe z odpowiednią muzyką w tle  
(tzw. muzykoterapia regulatywna). 

Muzyką jako środkiem nie tylko 
łagodzącym obyczaje, lecz także lecz-
niczym interesowano się już od zara-
nia dziejów. Starożytna Grecja wy-
tworzyła filozoficzno-terapeutyczne 
koncepcje dotyczące muzyki, któ-

ra będąc zbudowana matematycz-
nie z doskonałych proporcji, mogła 
wprowadzać harmonię w człowieku, 
w jego ciele i duszy. Dodatkowo była 
traktowana jako środek prowadzący 
do „katharsis”, a więc oczyszcze-
nia z negatywnych emocji, od-
reagowania.

Pitagoras (ok. 582–500 r.  
p.n.e.) sądził, że muzy-
ka jest wyrazem propor-
cjonalnego ładu i harmonii  
kosmosu. Pitagorejczycy  
wierzyli, że poprzez do-
brą muzykę można osiągać 
oczyszczenie duszy – „kathar-
sis” i wyzwolić ją z więzów cia-
ła. Arystoteles (384–323 r. p.n.e.) 
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stwierdza, że „kiedy spostrzegamy za 
pomocą ucha rytm i melodię, zmienia 
się nasz stan duchowy. Tonacje mu-
zyczne różnią się między sobą w spo-
sób istotny, tak, że kiedy ich słucha-
my, powstają w nas różne nastroje”.

Na przełomie XVII i XVIII wie-
ku powstała mechanicystyczna kon-
cepcja leczniczego działania muzyki, 
w której zakładano, że harmonijne 
drgania dźwięków odpowiednio do-
branej muzyki mogą przezwyciężyć 
nieregularne drgania organizmu, czyli 
nieregularność niektórych funkcji or-
ganizmu spowodowanych chorobą. 

Współcześni naukowcy po pro-
stu potwierdzają naukowo za po-
mocą skomplikowanych urządzeń 
pomiarowych i kontrolowanych eks-
perymentów to, co zostało powie-
dziane wieki temu. Dowodzą, że pa-
rametry muzyczne takie jak rytm 
i tempo wpływają w sposób fizyczny 
na rytmy organizmu człowieka. Mu-
zykoterapia uważana jest obecnie za 
dziedzinę interdyscyplinarną – łą-
czącą w sobie elementy medycyny, 
psychologii, pedagogiki muzycznej 
i estetyki. 

Obszary oddziaływania muzyko- 
terapii w medycynie rozszerzają się 
w zawrotnym tempie. Obecnie jest 
ona wykorzystywana w trakcie zabie-
gów operacyjnych jako wspomaganie 
znieczulenia przy zabiegach ze znie-
czuleniem miejscowym, w rekonwa-
lescencji po operacji, co umożliwia 
zmniejszenie ilości przyjmowanych 

środków przeciwbólowych i uspoka-
jających. Jest pomocna w radzeniu 
sobie z pogorszeniem funkcjonowa-
nia w sytuacjach przewlekłej choro-
by. Pomaga zwalczyć bezsenność lub 
może zastąpić leki nasenne w sytu-
acji pozytywnego uwarunkowania. 
Na przykład S. Cwynar i J. Aleksan-
drowicz już w 1977 r. łączyli uspoka-
jającą muzykę z lekiem nasennym, co 
na zasadzie pozytywnych skojarzeń 
pozwoliło na stopniowe zmniejszanie 
ilości leku potrzebnego do zaśnięcia 
na rzecz zastosowania w tym celu sa-
mej muzyki. 

W zwalczaniu stresu wykorzy-
stuje się następujące efekty muzy-
koterapii:
• zmniejsza napięcie mięśniowe
• obniża poziom lęku psychicznego

• zmniejsza pobudzenie organizmu
• reguluje akcję serca, obniża ci-

śnienie krwi, zwalnia i pogłębia 
oddech

• obniża poziom hormonów stresu
• wzmacnia układ odpornościowy.

Często wskazuje się również na do-
datkowe oddziaływanie muzykote-
rapii:
• odwraca uwagę od przykrych 

bodźców i odczuć
• uwalnia od natrętnych myśli
• wprowadza w stan relaksu – mo-

bilizuje do efektywnego odpo-
czynku

• kształtuje prawidłowe reakcje 
emocjonalne – podwyższa nastrój 
w stanach przygnębienia, działa 
uspokajająco w stanach nadmier-
nego pobudzenia

• kształtuje poczucie harmonii 
i pozytywne nastawienie (przy-
jemność).

Cele muzykoterapii/
muzykorelaksacji w terapii 
szumów usznych

Muzykoterapia łączy w sobie dwa 
ważne elementy: wprowadza w stan 

Według Leona Schillera (polski reżyser, krytyk i teoretyk teatralny, autor 
scenariuszy teatralnych i radiowych, kompozytor i pieśniarz polski pocho-
dzenia austriackiego) natura wzbudza w  człowieku spontanicznie podziw 
i  tęsknotę, będąc obrazem stanu przyrodzonej prostoty, czystości, auten-
tyzmu. W pewnym sensie też raju utraconego, ale i zapamiętanego, upra-
gnionego. Jest przypomnieniem stanu prawdy, gdy zjawiska były zgodne 
z  ich przeznaczeniem. To co naturalne spontanicznie objawia się człowie-
kowi jako piękne.
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Czy wiesz, że...

wyciszenia i relaksu, co prowadzi do 
nabycia umiejętności odpoczynku 
i szybszego zasypiania, oraz wpro-
wadza dodatkowy bodziec dźwię-
kowy, co prowadzi do zablokowania 
lub zmniejszenia świadomości innych 
drażniących dźwięków (szumu uszne-
go bądź – w przypadku nadwrażliwo-
ści – dźwięków z otoczenia).

W tym kontekście warto wspo-
mnieć o tzw. muzykoterapii natural-
nej, czyli muzyce stworzonej przez 
naturę. Woda, powietrze, rośliny, 
zwierzęta, żywioły określają dynami-
kę życia (w tym naszego ciała) oraz 
stanowią faktyczne, naturalne skład-
niki naszego fizycznego otoczenia. 
Ważną rolę odgrywają tu przyjemne 

skojarzenia indywidualne. Dźwięki 
szumiącego morza, płynącego stru-
myka, padającego deszczu, śpiewa-
jących ptaków, szumu drzew w lesie 
wprowadzają naturalne tło do nasze-
go otoczenia, ucho traktuje je jako 
znane i nieobciążające. Jednocześnie 
kojarzą się one często z odpoczyn-
kiem, relaksem, spokojem. W dzi-
siejszych czasach warunkiem usły-
szenia dźwięków przyrody jest często 
zwolnienie tempa życia, wyciszenie 
się, odseparowanie od towarzyszą-
cego nam sztucznego hałasu. Dlate-
go te dźwięki kojarzą się często przy-
jemnie z odpoczynkiem i relaksem.

Na koniec chciałabym przeka-
zać kilka krótkich uwag dotyczących 

wyboru tła dźwiękowego. Nie po-
winno być ono przypadkowe. Na-
leży pamiętać o sytuacji, w jakiej 
się znajdujemy, i o czynności, którą 
w danym momencie wykonujemy. 
Muzyka relaksacyjna, wolna, mono-
tonna, bardzo cicha jest wskazana 
w sytuacji zasypiania, w nocy, pod-
czas czytania. W czasie aktywności, 
a w szczególności podczas prowa-
dzenia samochodu, muzyka powin-
na być bardziej rytmiczna, zmien-
na. Ważne są również osobiste gusta, 
preferencje. Przykładowo, jeże-
li dana osoba ma przykre doświad-
czenia z wodą, może nie znosić tego 
dźwięku nawet wtedy, kiedy wie 
o jego terapeutycznym działaniu. 

Możliwości wyboru muzyki re-
laksacyjnej są obecnie tak duże, że 
sprostają oczekiwaniom nawet naj-
bardziej wybrednych słuchaczy. Ży-
czę owocnej podróży po meandrach 
muzyki – oby była ukojeniem i na-
tchnieniem. 

Podstawowe zasady wprowadzania dźwięku w tle szumu usznego:
• nieabsorbujący uwagi (niemęczący)
• niedrażniący (w najgorszym wypadku neutralny)
• odpowiednio cichy (słyszalny, ale niepowodujący hałasu – w tle).

Na sen białko zamiast słodkości

Wiele osób, gdy dopada je popołudniowa senność, sięga po coś słodkie-
go. Okazuje się jednak, że to nie cukier, ale białko podtrzymuje stan czu-
wania oraz reguluje wydatkowanie energii, sprzyjając zachowaniu szczu-
płej sylwetki. Brytyjscy naukowcy sprawdzali, jak poszczególne składniki 
odżywcze wpływają na neurony oreksynowe – grupę komórek podwzgó-
rza i pnia mózgu (ich zmniejszona aktywność skutkuje narkolepsją, wiąże 
się też ze wzrostem wagi). Podczas eksperymentów na myszach okaza-
ło się, że aminokwasy stymulują neurony oreksynowe silniej niż cokol-
wiek innego. Ponieważ neuronów oreksynowych jest niedużo i  trudno je 
znaleźć, Brytyjczycy oznakowali je fluorescencyjnym markerem. Później 
wprowadzali różne składniki odżywcze, m.in. kombinację aminokwasów 
występującą w białku jaja kurzego, i śledzili aktywność interesujących ich 
komórek nerwowych. Wcześniejsze badania tej samej grupy wykazały, 
że glukoza blokuje komórki oreksynowe, co uznano zresztą za przyczynę 
senności poposiłkowej. Kiedy tym razem przyglądano się oddziaływaniom 
między cukrem a aminokwasami, okazało się, że aminokwasy zapobiega-
ją blokowaniu neuronów oreksynowych przez glukozę. Naukowcy cieszą 
się, że dzięki ich eksperymentom wyjaśniło się, dlaczego posiłki białko-
we sprawiają, że ludzie czują się bardziej czujni niż po posiłkach węglo-
wodanowych. Zdaniem naukowców, aby zwalczyć otyłość i bezsenność, 

potrzebujemy więcej informacji o tym, jak dieta wpływa na sen i komórki 
sterujące apetytem. Obecnie badania sugerują, że jeśli masz wybór mię-
dzy tostem z dżemem a tostem z jajkiem, wybierz drugą opcję. Nawet jeśli 
oba zawierają zbliżoną liczbę kalorii, odrobina białka powie organizmowi, 
żeby po posiłku spalił ich więcej.

Niedobór snu głębokiego  
zwiększa ryzyko nadciśnienia
Starsi mężczyźni, u których skróceniu ulega czas snu głębokiego (NREM, 
ang. Non-Rapid Eye Movement), są w większym stopniu zagrożeni nad-
ciśnieniem. Studium naukowców z USA objęło 784 mężczyzn. Ameryka-
nie stwierdzili, że panowie z najkrótszą fazą snu głębokiego są zagrożeni 
nadciśnieniem aż o 83% bardziej niż badani z najdłuższym snem NREM. 
Naukowcy oceniali jakość snu u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. Na 
początku studium w 2007 roku żaden nie chorował na nadciśnienie, a do 
jego zakończenia w  2009 r. zdiagnozowano je u  243 osób. Ze względu 
na długość snu NREM pacjentów podzielono na grupy. W grupie z najkrót-
szym snem głębokim (4% ogólnego czasu uśpienia) ryzyko nadciśnienia 
było 1,83 razy wyższe niż w grupie z najdłuższym snem NREM (17% cza-
su uśpienia). W  przyszłości naukowcy chcą sprawdzić, czy wydłużenie 
etapu snu głębokiego zmniejsza ryzyko rozwoju nadciśnienia.
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