
Influența muzicii cu frecvență de 528 hz asupra sistemului endocrin si nervos 

Un lucru des auzit, care a devenit cunoscut si pus in aplicare, este că muzica ne ajută 
să ne relaxăm, reducând stresul. Un studiu publicat in 2011 realizat in cadrul Institutului de 
Științe Medicale, Universitatea din Tsukuba, Japonia1 analizează efectele muzicii asupra 
șoarecilor spontan hipertensivi. 

 În urma acestui studiu, s-a constatat că reducerea tensiunii arteriale este strict 
dependentă de frecvența muzicii ascultate. Scăderea tensiunii arteriale s-a observat cel mai 
bine in prezența sunetelor cuprinse între 4 kHz si 16 kHz. Același studiu a concluzionat că 
sunetele de înaltă frecvență stimulează secreția calcio-dependentă de dopamină in creierele 
șoarecilor. Astfel, muzica de înaltă frecvență poate ameliora simptomele disfuncțiilor de 
dopamină. 

 Un studiu realizat in anul 2018, în Japonia2 investighează efectele muzicii cu o 
frecvență de 528 hz asupra sistemelor nervos si endocrin la oameni, comparativ cu muzica 
cel mai comun întâlnită, măsurând 440 hz. Frecvanța de 528 hz face parte dintr-o mulțime 
de sunete numite „frecvențe Solfeggio”. Se presupune ca aceste tonuri au proprietăți 
vindecătoare, însă nu există nicio bază științifică pentru aceste ipoteze.  

 În vederea realizării studiului, s-a observat fluctuația biomarkerilor salivari ai 

stresului: cortizolul și cromogranina A , și a oxitocinei. De asememea, ca metodă auxiliară, 

participanții au completat „Profile of Mood States, 2nd edition” (profilul stărilor de 

dispoziție), reprezentând o metodă subiectivă de evaluare a indicilor precum ostilitatea, 

anxietatea, energia și atitudinea prietenoasă. Participanții au ascultat muzică de 440 hz și de 

528 hz, în zile diferite, într-o încăpere cu aceleași condiții in ambele zile. 

Pentru analizarea rezultatelor, s-au colectat mostre de salivă în cinci momente 

diferite: înainte, imediat după audiție, la 15, 30 si 45 de minute după începerea muzicii.  

 Astăzi, cortizolul salivar este utilizat în mod obișnuit ca biomarker al stresului 

psihologic și bolilor psihice sau fizice ce au legătură cu acesta. Majoritatea studiilor3 

consideră că nivelurile de cortizol salivar reprezintă o unitate de masura sigură a adaptării la 

stres a axului hipotalamic-hipofizar- suprarenal (HPAA). După expunerea la muzica de 528 

hz, nivelul de cortizol salivar a scăzut proporțional cu trecerea timpului, iar după 30 de 

minute, nivelul acestuia s-a micșorat considerabil. În paralel, nivelul de cortizol in urma 

audiței muzicii de 440 hz a scăzut puțin, însă nu s-a observat nicio schimbare considerabilă. 

Cromogranina A este prezentă în canalul submaxilar și este eliberată în salivă prin 

stimularea nervoasa vegetativă. De asemenea, s-a raportat că, atunci când se constată stres 

psihologic, cromogranina A crește înaintea cortizolului și scade imediat după ce stresul este 

ameliorat.4 În legatură cu aceasta proteină, s-a constat că în prezența muzicii de 528 hz, 

nivelul ei scade în primele 30 de minute de auditie, apoi revine la normal, iar in prezenta 

muzicii de 440 hz, nivelul ei crește în primele 30 de minute de audiție, revenind, mai apoi, la 

cantitatea inițială. 

 Când un individ aude muzică, răspunsurile la acești stimuli sunt transferate în cele 

din urmă către corpul amigdaloid prin corpul geniculat medial al metatalamusului. 

Informațiile senzoriale care provoacă emoții, cum ar fi muzica, sunt procesate în circuitul 



corpului amigdaloid. Ulterior, semnalele sunt transmise către hipotalamus, provocând ca 

răspuns producția oxitocinei.5 Nivelul de oxitocină în urma audiției muzicii de 528 hz au 

cresut considerbil ca urmare a recepției de către corpul amigdaloid a unei senzații plăcute. 

În urma audiției muzicii de 440 de hz, nivelul de oxitocină a crescut, însă nu a fost o creștere 

radicală, și s-a observat după mai mult timp de expunere la stimul, pe când în cazul 

frecvenței mai înalte, creșterea s-a remarcat după numai 5 minute. 

Concluzia studiului este că indicatorii stresului in corpul uman se reduc considerabil 

in timpul audiției muzicii de 528 hz, iar nivelul de oxitocină crește, chiar dacă expunerea la 

muzica cu aceasta frecvență este redusă.  

Efectul oxitocinei asupra creierului este complex. Cercetările actuale sunt axate pe 

examinarea rolului oxitocinei în diferite tulburări, inclusiv dependență, depresie, stres post-

traumatic, anxietate și anorexie. Nivelurile scăzute de oxitocină au fost legate de tulburările 

de autism și spectrul autist (de exemplu, sindromul Asperger). Un element cheie al acestor 

tulburări este funcționarea socială slabă. Unii oameni de știință cred că oxitocina ar putea fi 

utilizată pentru tratarea acestor tulburări.6 

În concluzie, stresul reprezintă o problemă reală pentru societatea actuală, acesta 

cauzând sau agravând condiții medicale, precum boli cardiace, anxietate, astm etc.7 

Prezența muzicii de 528 hz in medii unde oamenii tind să fie stresați, precum sălile de 

așteptare ale spitalelor, poate diminua existența acestei stări și efectele nocive pe care le 

are asupra psihicului si fizicului uman.  

Imaginea descrie preluarea  sunetului cu frecvența de 528 hz de ureche 

(http://www.medicina101.com/). Stimulul auditiv trece prin talamus, în corpul amigdaloid, 

unde este procesat. Semnalul trece in hipotalamus (imagine preluată din 

http://corpulomenesc.uv.ro/19Computerulbiologic.pdf ), unde, ca și răspuns la stimul, se 

declanșează producția de oxitocină. Răspunsul secundar este reducerea nivelului de cortizol 

http://www.medicina101.com/
http://corpulomenesc.uv.ro/19Computerulbiologic.pdf


produs la nivelul glandelor suprarenale ( https://doctor-serbanvasile.ro/glandele-

suprarenale/ ). În urma reducerii nivelului de cortizol, persoana care receptionează stimulul 

auditiv încetează a simți efectul stresului, iar în urma creșterii nivelului de oxitocină, 

abilitățile sociale a ascultătorului se îmbunătățesc. 
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