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Santrauka 
Įvadas. Muzikos terapija naudojama kasdienėje ser-
gančiųjų demencija klinikinėje praktikoje. Demencija 
sergantys žmonės mėgaujasi muzika, o jų gebėjimas re-
aguoti į ją išsaugomas net tada, kai žodinis bendravi-
mas nebeįmanomas, o intervencijos, pagrįstos muzikine 
veikla, gali turėti teigiamą poveikį paciento elgesiui, 
emocijoms ir pažinimo funkcijai.
Tikslas. Pristatyti muzikos terapijos naudą demencija 
sergančio paciento nuotaikai, pažinimo funkcijoms, mo-
toriniams simptomams bei fiziologiniams rodikliams. 
Išvados. Muzikos terapija mažina depresijos ir nerimo 
simptomus, gerina nuotaiką, emocinę raišką, bendravimą, 
tarpasmeninius įgūdžius bei pažinimo funkcijas, turi 
teigiamą poveikį žmogaus fiziologiniams rodikliams 
bei motorinių funkcijų atsikūrimui.

Įvadas  
Demencija yra sutrikimas, kai reikšmingas ankstesnio 

pažinimo lygio nuosmukis sukelia sunkumų asmens profe-
siniam, buitiniam ar socialiniam funkcionavimui. Amerikos 
psichiatrų asociacijos psichikos sutrikimų diagnostikos ir 
statistikos vadovo penktajame  leidime (DSM-5) demencija 
apibrėžiama kaip neurokognityvinis sutrikimas, diagnozuo-
jamas, kai viena ar daugiau pažinimo sričių, tokių kaip dė-
mesys, vykdomieji gebėjimai, mokymasis, atmintis, kalba, 
judėjimas ir socialinis pažinimas yra sutrikę. Svarbu tai, jog 
demencija nėra liga, tai  sindromas, kuris gali pasireikšti 
įvairiomis formomis, tokiomis kaip Alzheimerio liga (Al), 
kraujagyslinė demencija, mišri Al ir smegenų kraujagyslių 
liga bei Lewy kūnelių demencija [1]. Standartinis farmako-
loginis demencijos gydymas yra cholinesterazės inhibitoriai, 
kurie gali sulėtinti pažinimo funkcijų blogėjimą.  Choli-
nesterazės  inhibitorių veiksmingumas yra ribotas, todėl kai 

kuriais demencijos atvejais kaip alternatyvus arba papildo-
mas gydymas taikomos  nefarmakologinės priemonės. Yra 
daug nefarmakologinių metodų, tokių kaip psichosocialinė 
ir edukacinė terapija (individuali  arba grupinė) ir fizinė ar 
jutiminė veikla (muzika, terapinis prisilietimas ir multisenso-
riniai dirgikliai). Muzikos terapija (MT)  dažnai naudojama 
kasdienėje sergančiųjų demencija  klinikinėje praktikoje 
[2–4]. MT yra muzikos ir (arba) muzikos elementų (garso, 
ritmo, melodijos ir harmonijos) naudojimas, kai kvalifikuotas 
muzikos terapeutas dirba su pacientu  ar jų grupe,  siekdamas 
palengvinti  ir skatinti bendravimą, santykius, mokymąsi, 
judumą, raišką, organizavimą ir kitus susijusius terapinius 
tikslus [5]. MT gali pasiekti tą smegenų dalį, kurioje saugomi 
prisiminimai, todėl ji naudojama kaip demencija sergančių 
pacientų gydymo priemonė [3]. 

Daugelis autorių pabrėžia teigiamą muzikos poveikį sme-
genų veiklai. Tyrimai rodo, jog demencija sergantys žmonės 
mėgaujasi muzika, o jų gebėjimas reaguoti į ją išsaugomas 
net tada, kai žodinis bendravimas nebeįmanomas, o interven-
cijos, pagrįstos muzikine veikla, gali turėti teigiamą poveikį 
paciento elgesiui, emocijoms ir pažinimo funkcijai [6–9]. 

 Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir pristatyti muzikos te-
rapijos poveikį sergančiųjų demencija nuotaikai, elgesiui, 
pažinimo funkcijoms, motoriniams įgūdžiams bei fiziolo-
giniams rodikliams.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Sisteminė literatūros apžvalga atlikta remiantis PRISMA 

reikalavimais. Publikacijų paieška atlikta naudojantis elek-
tronine  PubMed duomenų baze. Naudoti raktažodžiai: de-
mencija, muzikos terapija (angl. dementia,  music therapy). Iš 
viso rasti 763 straipsniai. Panaudojus filtrus, liko 55 straips-
niai. Perskaičius 55 publikacijų pavadinimus ir santraukas, 
atmestos dar 34 publikacijos, nes neatitiko šios apžvalgos 
tikslo ir (arba) įtraukimo kriterijų (1 lentelė). Išanalizavus 
likusių 34 straipsnių turinį, atmestos dar 6 publikacijos, nes 
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neatitiko įtraukimo kriterijų. Vertinimui ir rezul-
tatų aptarimui į analizę įtrauktos 28 publikacijos, 
kurios atitiko įtraukimo kriterijus (1 pav.).

Tyrimo rezultatai
Muzikos terapijos poveikis psichologiniams 

simptomams ir elgesiui. Maždaug penkiems iš 
šešių demencija sergančių pacientų, įskaitant gy-
venančius namuose, ligos eigoje atsiranda elgesio 
ir psichologinių simptomų. Elgesio ir psicholo-
giniai simptomai sergant demencija apibrėžiami 
kaip sutrikusio elgesio, nuotaikos, mąstymo ar 
požiūrio požymiai ir simptomai [10]. 

Literatūroje tyrimų rezultatai daugeliu atvejų 
rodo teigiamą MT poveikį nuotaikai, depresijai 
ir nerimui [1,11]. Pateikiama įrodymų, patvirti-
nančių  MT taikymą žalingo elgesio ir nerimo 
gydymui [12]. 2013 m. T. Ueda ir kt. autorių at-
likta metaanalizė parodė MT teigiamą poveikį 
sergančiųjų demencija elgesiui ir nuotaikai. MT 
poveikis nerimo simptomams buvo vidutiniškas, 
o depresijai ir elgesiui − nedidelis. Kalbant apie 
intervencijos tipo poveikį, dainavimo interven-
cija  padarė vidutinį poveikį elgesiui ir nerimui. 
Klausymosi intervencija gali turėti daugiau įtakos 
elgesio, depresijos ir nerimo pasekmėms. Tyrimo 
metu buvo nustatyta, jog intervencijos laikotarpio 
trukmė yra susijusi su muzikos terapijos poveikiu. 
Autoriai pastebėjo, kad intervencijos, trukusios 
ilgiau kaip 3 mėnesius, stipriai sumažino nerimą  
[8]. Pastebėtas teigiamas MT rezultatas gydyti il-
galaikę depresiją, tačiau nepastebėta poveikio šių 
pacientų trumpalaikei depresijai [4]. 2018 m. A. 
Maseda ir kt. atlikto tyrimo metu išsiaiškinta, kad 
po individualių muzikos užsiėmimų demencija 
sergantys pacientai buvo laimingesni, labiau pa-
tenkinti, spontaniškiau kalbėjo, geriau bendravo 
su žmonėmis, buvo dėmesingesni, susitelkę į 
aplinką, mėgavosi savimi, jiems buvo mažiau 
nuobodu, jie buvo labiau atsipalaidavę ir paten-
kinti [13]. Grupinė MT taip pat yra veiksminga, 
mažinant depresijos simptomus. Garsinis stimu-
liavimas muzika gali atitraukti sergančiuosius 
demencija  nuo nemalonių jausmų, suteikdamas 
jiems malonesnį stimulą (muziką), į kurį jie gali 
susikoncentruoti, o ne į depresiją sukeliančias 
mintis. Galiausiai, MT teikia pacientams gali-
mybę reikšti emocijas, padeda pasiekti emocinę 
pusiausvyrą, atpalaiduoja,  pagerina bendrą nuo-
taiką, todėl sumažėja depresijos lygis [14]. 

Reikšmingiausi  muzikos intervencijų rezultatai psichologiniams 
simptomams  ir elgesiui  buvo susiję  su MT poveikiu   depresijos ir 
nerimo mažinimui, nuotaikos, emocinės raiškos, bendravimo ir tarpas-
meninių įgūdžių, gyvenimo kokybės gerinimui bei savigarbos didinimui.  
MT didina bendravimą, skatindama empatiškus santykius [11]. 

Nuo 2003 iki 2013 m. vienuolikoje  kontroliuojamų ir atsitiktinių 

1 pav. Publikacijų atrankos schema (pagal PRISMA)

Vertinama Įtraukimo kriterijai Atmetimo kriterijai
Populiacija Demencija sergantys žmonės Nėra
Intervencija Muzikos terapija Nėra
Palyginimas Gauti duomenys palyginti su kitais 

straipsniais ta pačia tema, sisteminė-
mis literatūros analizėmis, atsitiktinių 
klinikinių imčių tyrimais

Nėra

Rezultatai Vertintas intervencijų poveikis funk-
cinei būklei

Nėra

Tyrimo po-
būdis

Straipsniai anglų kalba, publikuoti 
2003-2022 m. įskaitytinai, galima 
viso straipsnio prieiga, sisteminės 
literatūros analizės, metaanalizės, 
atsitiktinių imčių kontroliuojami 
tyrimai

Nepublikuota litera-
tūra, straipsniai para-
šyti ne anglų kalba, 
neprieinamas viso 
straipsnio turinys, pu-
blikacijos senesnės nei 
2003 m., netinkamas 
tyrimo tipas

1 lentelė. Publikacijų atrankos kriterijai.
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imčių kontroliuojamų tyrimų MT buvo nagrinėjama kaip me-
todas, naudojamas koreguoti sergančiųjų demencija elgesio 
problemas [5]. F. Chang ir kt. atlikto tyrimo duomenimis, 
muzikos programa gerokai sumažino fizinį ir žodinį agresyvų 
vyresnio amžiaus sergančių  demencija gyventojų elgesį. 
Tyrimo metu nustatyta, kad tarp muzikinės programos įgy-
vendinimo ir reikšmingo poveikio gyventojams buvo vienos 
savaitės laiko tarpas [15]. Be to, pastebėtas MT teigiamas 
poveikis mažinant sujaudinimą [16].

Muzikos terapijos poveikis pažinimo funkcijai. Pri-
klausomai nuo demencijos stadijos ir tipo, laipsniškai pavei-
kiamos kai kurios pažintinės funkcijos: pirmaisiais etapais 
− atmintis ir kalba, o vėliau – samprotavimo ir planavimo 
įgūdžiai bei gebėjimas priimti sprendimus. Tokie pokyčiai 
lemia progresuojantį  nepriklausomybės praradimą, atliekant 
kasdienę veiklą [17]. Dėl sunkaus atminties sutrikimo pažen-
gusiose demencijos stadijose pacientas gali prarasti gebėjimą 
iš naujo išmokti įgūdžių, atpažinti žmones ir vietas, lengvai 
judėti, suprasti aplinką ir jos dirgiklius [18].

Tyrimai rodo teigiamą MT poveikį kognityvinėms pa-
cientų, sergančių AL, funkcijoms. Viena iš hipotezių, kodėl 
yra veiksminga MT, teigia, kad smegenų sritys, susijusios 
su muzikine atmintimi, yra apsaugotos sergant AL [19].  Įro-
dyta, jog muzikos terapija padeda prisiminti įvykius, kurie 
paciento gyvenime įvyko prieš kelerius metus. Pavyzdžiui, 
jei pacientas išgirsta dainą, kuri skambėjo jo vestuvėse prieš 
daugelį metų, jis gali prisiminti ne tik dainą, bet ir su ja susi-
jusius įvykius. Smegenų dalis, kuri prisimena dainą, veikia 
kartu su smegenų dalimi, kurioje saugomi prisiminimai, todėl 
šie pacientai gali atkurti savo prisiminimus, klausydami, 
dainuodami ar šokdami pagal tam tikrą muziką [3].

M. Satoh ir kt. atliko AL sergančių pacientų dainavimo 
terapijos tyrimą, naudodamas funkcinio magnetinio rezo-
nanso tomografą (fMRT). Tyrimas parodė, kad dainavimas 
gerina pažinimo funkcijas, organizuojant naują pažinimo 
strategiją. Atliekant fMRT analizę, tiriamuoju laikotarpiu 
atsiranda naujų pažintinės veiklos požymių priekinio šoni-
nio regiono dešiniajame kampiniame vingyje ir pakaušinės 
skilties kairiajame liežuviniame vingyje, o tai rodo, kad dai-
navimas stimuliuoja kalbos centrą ir smegenų loginės anali-
zės sritį [20]. Kitame tyrime nustatyta, kad dainavimas yra 
veiksmingesnis, nei dainų tekstų skaitymas, o tai rodo, kad 
pacientams, sergantiems AL, muzikos apdorojimo smegenų 
sritis gali būti perteklinė, tačiau dainavimas gali stimuliuoti 
šią perteklinę sritį, leidžiančią atkurti ryšį ir pagerinti atmin-
ties funkciją. Stiprus ryšys tarp dainavimo ir kalbėjimo rodo, 
kad muzikos terapijos dainavimo komponentas pagerina 
kalbinius gebėjimus ir įsiminimą [21].

Muzikos terapijos poveikis motorinei funcijai. Motori-
niai sutrikimai sergant demencija pablogėja ligos metu, taip 

pat vystosi metais prieš bet kokį pažinimo sutrikimą [22]. 
Tačiau mažai ištyrinėtas MT poveikis motorinei funkcijai, 
sergant demencija. Literatūroje teigiama, kad MT reikšmingo 
poveikio eisenai nepadaro, tačiau motorinės reabilitacijos 
programą atlikti lengviau, pasitelkiant muziką. Be to, buvo 
pastebėtas didesnis poveikis motorinėms funkcijoms tų pa-
cientų, kurie pratimus atlieka su muzika nei atliekantiems 
pratimus be muzikos [23]. 2007 m. J. A. Bugos ir kt. autorių 
atliktame tyrime išaiškėjo, kad nemokančių groti pianinu 
mokymas groti šiuo instrumentu 6 mėn. pagerino sergančiųjų 
pacientų motorinius įgūdžius [24].

Muzikos terapijos poveikis fiziologiniams rodikliams. 
Nustatytas galimas teigiamas MT poveikis sergančiųjų de-
mencija širdies ir kraujagyslių sistemai [25]. Norėdami šį 
galimą poveikį įvertinti, T.Takahashi ir H. Matsushita atliko 
tyrimą, kuriame dalyvavo 43 asmenys, sergantys vidutinio 
sunkumo ar sunkia demencija. Pacientai buvo suskirstyti 
į dvi grupes, iš kurių vienai buvo taikoma MT (pacientai 
klausėsi liaudies dainų, kurios, kaip manoma, skatina pri-
siminimus). MT vyko kartą per savaitę ir iš viso truko 2 
metus. Šio tyrimo metu buvo vertinamas pacientų sistolinis 
kraujospūdis ir nustatyta, jog tiriamųjų, kuriems taikoma MT, 
sistolinis kraujospūdis buvo žymiai mažesnis nei tų, kuriems 
MT nebuvo taikoma [26]. A. Maseda ir kt. atliko kitokio po-
būdžio tyrimą,  vertinusį sunkia demencija sergančių žmonių, 
kuriems taikyta MT, širdies ritmo ir deguonies pasisavinimo 
pokyčius. Tyrime dalyvavo 21 pacientas, amžius > 65 metai. 
Tyrimas truko 12 savaičių (MT intervencija taikoma kas dvi 
savaites po 30 minučių). Rezultatai buvo registruojami  prieš 
intervenciją, jos metu ir pabaigoje. Tyrimo metu nustatyta, 
jog MT demencija sergantiems asmenims gali suretinti šir-
dies ritmą bei pagerinti deguonies pasisavinimą [27].  

Atliktas neatsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas 
atskleidė, kad MT žymiai sumažina interleukino-6 ir ka-
techolamino koncentraciją plazmoje bei stazinio širdies 
nepakankamumo komplikacijų skaičių [28]. Pranešama ir 
apie muzikos terapijos bei seilių kortizolio lygio, kuris yra 
streso žymuo, ryšį [1].

Apibendrinimas 
MT yra veiksmingas nefarmakologinis sergančiųjų 

demencija gydymo būdas. Ši terapija veiksmingai gerina 
psichologinius simptomus – nuotaiką, depresijos, nerimo 
simptomus, didina bendravimą, gerina gyvenimo kokybę, 
koreguoja problemišką elgesį, teigiamai veikia pažinimo 
funkcijas – atmintį, kalbinius gebėjimus. Muzika palengvina 
reabilitacijos eigą, motorinius įgūdžius, teigiamai veikia 
sergančiųjų fiziologinius rodiklius, tokius kaip sistolinis 
kraujospūdis, širdies ritmas ir deguonies saturacija. 
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Išvados
1. MT mažina depresijos ir nerimo simptomus, gerina 

nuotaiką, emocinę raišką, bendravimą ir tarpasmeninius įgū-
džius,  didina savigarbą ir gyvenimo kokybę, skatina em-
patiškus santykius,  mažina fizinį ir žodinį agresyvų elgesį, 
sujaudinimą. 

2. Sergantys demencija pacientai gali atgauti savo prisi-
minimus klausydami, dainuodami ar šokdami pagal tam tikrą 
muziką, o dainavimas stimuliuoja kalbos centrą ir smegenų 
loginės analizės sritį, gerindamas kalbinius gebėjimus ir 
įsiminimą.

3. MT lengvina reabilitacijos procesą, didina jos poveikį, 
gerina motorinius įgūdžius. 

4. MT teigiamai veikia fiziologinius rodiklius: mažina 
sistolinį kraujospūdį, retina širdies ritmą, gerina deguonies 
pasisavinimą.
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EFFECTS OF USING MUSIC THERAPY 

FOR PATIENTS SUFFERING FROM DEMENTIA
A. Pacevičiūtė, S. Bieliūnaitė, L. Varžaitytė

Keywords: dementia, music therapy.

Summary
Introduction: Music therapy is widely used in daily clinical 

practice for dementia patients. People with dementia enjoy mu-
sic and their ability to respond to it is preserved even when verbal 
communication is no longer possible and interventions based on 
musical activities can have positive effects on patient behaviour, 
emotions and cognitive function.

Aim: To present the benefits of music therapy on the mood, 
cognitive functions, motor symptoms and physiological indicators 
of a patient with dementia.

Methodology: The systematic literature review was conduc-
ted based on PRISMA requirements. Publications were searched 
using the electronic PubMed database. Keywords used: "demen-
tia", "music therapy", a total of 763 articles were found. Used fil-
ters: "Free full text", "humans", "english", "custom range", "sys-
tematic review", "meta-analysis", "randomized controlled trials", 
55 articles left. After reading the titles and abstracts of 55 publi-
cations, a further 34 publications were excluded because they did 
not meet the objectives of this review and/or did not meet the in-
clusion criteria. After fully analyzing the content of the remaining 
34 articles, another 6 publications were excluded because they did 
not meet the inclusion criteria. For evaluation and discussion of 
results, 28 publications that met the inclusion criteria were inclu-
ded in the analysis.

Tasks: 1) To find out the effect of music therapy on psycho-
logical symptoms and behavior; 2) Determine the effect of music 
therapy on cognitive function; 3) Assess the impact of music the-
rapy on the rehabilitation process and the patient's motor skills; 
4) To find out the effect of music therapy on physiological indi-
cators.

Results: Most significantly music therapy improves mood-re-
lated psychological symptoms, especially depression and anxiety 
disorders. Music and especially singing has a positive effect on 
cognitive functions. Musical interventions can facilitate the reha-
bilitation process of motor functions and improve the physiologi-
cal indicators of patients.

Conclusion: Music therapy reduces symptoms of depression 
and anxiety, improves mood, emotional expression, communi-
cation, interpersonal skills and cognitive functions. Also, music 
therapy has a positive effect on human physiological indicators 
and the recovery of motor functions.
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