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Ayna terapi yöntemi
Burcu DİLEK
eyin ile ilgili yapılan çalışmalarda
nöronların yaklaşık % 25’inde ayna
özelliği olduğu bildirilmiştir. Ayna
nöronlar, bir aktiviteyi izlerken, yaparken
veya imgelerken ateşlenen ara nöronlardır.
Bir motor aktiviteyi gerçekleştirmek için o
aktiviteyi izlemenin başarıyı arttırdığı
ayna nöronların etki mekanizmasıyla
açıklanmıştır.1,2
Kognitif seviyede ayna: Nöron kavramı
İlk olarak maymunlarda bir nesneyi
kavrama esnasında ventral premotor
korteksin F5 bölgesinde vizüomotor nöron
çeşidi
olarak
tanımlanmıştır.
Ayna
nöronlarının aktive olabilmesi için görsel
bir uyarı ile uyarılma sonrasında nesne ile
efektör organ (el veya ağız) arasında bir
iletişimin
gerekliliği
vurgulanmıştır.
Maymunlar için bir miktar yiyeceği
tutmak ile geometrik şekilli bir nesneyi
kavramak aynı yoğunlukta cevaba neden
olmaktadır.1,2
İlerleyen
dönemlerde
yapılan çalışmalarda, ayna nöronlarının
sadece F5 bölgesinde olmadığı; genel
olarak tanıma uyan nöronların korteksin
Superior Temporal Sulcus’ta (STS) da yer
aldığı kanıtlanmıştır. Yürüme, kolları
hareket ettirme, baş çevirme gibi
hareketleri gerçekleştirirken ve hedefe
yönelik el hareketlerini gözlemlerken bu
bölgenin aktif olduğu görülmüştür.3-5
Hareketlerin gözlemlenmesi ile ilgili olan
bir diğer kortikal bölge 7b veya Von
Economo’nun
PF
bölgesi
olarak
belirtilmiştir. Bu bölge inferior parietal
lobun rostral kısmından oluşmaktadır.
STS’den alınan bilgiler önemli bir veri
olarak F5 bölgesini de içererek ventral
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premotor kortekse gönderilmektedir. PF
nöronları fonksiyonel olarak heterojen bir
yapıya sahiptir.1,7 Duyusal uyarana da
cevap verebiliyor olmaları kendi içlerinde
bazı alt bölümlere ayrılmasına sebep
olmuştur. Bu başlıklar somatosensorial,
vizüel ve bimodal (somatosensorial ve
vizüel) nöronlar olarak belirtilmiştir.
Görsel olarak cevap verebilen nöronların
yaklaşık % 40’ı hareketleri gözlemlerken
aktive olabilirken, bu nöronların üçte ikisi
ayna özelliği olan nöronlardan meydana
gelmektedir.
Sonuç
olarak
ayna
nöronlarının kortikal seviyede görüldüğü
temel alanlar inferior parietal lobun
rostral kısmı ve ventral premotor
kortekstir.1,7
Maymunlar ile yapılan bu çalışmaların
bire bir aynısının insanlar üzerinde
yapılması
mümkün
olamadığından;
maymunlar üzerinde yapılan araştırmalar
ışığında insanlarda var olan ayna
nöronlarından
bahsedilebilmektedir.
Günümüz teknolojisi ve bilimi, sınırlı
sayıda ve nitelikte nöro-fizyolojik ve beyin
görüntüleme çalışmaları, insanlardaki
ayna nöronlar hakkında bilgi sahibi
olabilmemize
imkân
sağlamaktadır.
İnsanlar üzerinde yapılan ilk beyin
görüntüleme çalışmasına göre insanların
bir aktivite yaparken uyarılan bölgeleri
Elektroensofalogram (EEG) sonuçlarına
göre bir aktiviteyi izlerken de ortaya
çıkmaktadır. İnsanlarda motor sistemler
üzerinde ayna nöronlarını doğrudan
kanıtlayan çalışmalar ise Transkranial
Magnetik Stimülasyon (TMS) ile ilgilidir.
Bu çalışmalarda kişilerin karşı taraf
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ekstremite kaslarından kayıtlar alınarak
motor-uyarılmış potansiyelleri kaydedilir.
İnsanlarda maymunlardan farklı olarak
ayna-nöron mekanizması ile ilgili bazı
sonuçlara varılmıştır. Birincisi taklit
niteliğinde
anlamsız
hareketler
maymunlarda aktive olmazken; insanlarda
ayna nöronları aktive edebilmektedir.
İkincisi, kortikal uyarılabilirliğin temporal
özellikleri,
hareketleri
gözlemleme
esnasında hareketlerin oluşumu ile ilgili
kodlamaların yapıldığını göstermiştir.1,8
Son yıllarda yapılan çalışmalar ayna
nöronların sosyal yönünü de ortaya
koymuştur. İnsan kültürünün temelinde
taklit etme ve davranış modeli geliştirme
önemli yer tuttuğundan ayna nöronları ile
ilgili çalışmalarda ayna nöronları olmadan
sosyal
iletişimin
mümkün
olmadığı
gösterilmiştir.9-11 Ayna nöronların varlığı,
insanların
taklit
ederek
öğrenme
kapasitesini
ve
dil
gelişimini
açıklamaktadır. Ayrıca empati yapmayı
gerektiren durumlarda, jest ve mimik
kullanımlarında da ayna nöronlarının
aktive olduğu gösterilmiştir.9 Normal
bireylerde 8-12 ayda sosyal içerikli
tanımlamaların ve jestlerin oluşmaya
başlaması beklenir. Bu tür cevaplarda
gecikme veya problem yaşayan Otizm,
Down sendromu ve Asperger sendromu
tanılı bireylerde,
ayna
nöronlarının
uyarılması yoluyla eğitimlerine ve günlük
yaşantılarına katkı sağlanabilmektedir.9-12
Ayna terapi yönteminin klinikte kullanımı
Ayna terapi yönteminde kişinin ayna
yardımıyla sağlam taraf hareketlerinden
faydalanılarak
ağrılı
veya
hareket
kısıtlılığı olan bölge için normal algı
geliştirmesi
hedeflenmektedir.
Bunu
sağlamak için kişinin sağlam taraf uzvu
aynanın önünde iken hasta taraf uzvu
aynanın
arkasına
yerleştirilmektedir.
Böylelikle
kişi
de
sağlam
taraf
hareketlerini ayna karşısında yaparken
hasta taraf için normal değerlerde ve
ağrısız hareket yapma hissi oluşturulmuş
olur. Ayna terapi yöntemi özellikle

amputelerde fantom ağrısının tedavisi,
periferik sinir yaralanmaları sonrasında
duyu ve motor kayıpların rehabilitasyonu,
inme
sonrası
motor
ve
duyu
kazanımlarının
sağlanması,
Refleks
Sempatik Distrofi’de kronik ağrı ile baş
edebilmek için klinikte uygulanan bir
tekniktir. Son yıllarda ayna terapi ile ilgili
en çok araştırma yapılan konu kronik
ağrıdır.13,14 Kronik ağrının beyindeki
somatotopik temsili ile birlikte ortaya
çıkardığı davranışsal cevapları vardır.13
Bunlardan bazıları ağrılı vücut parçasının
anormal algılanması, istemli hareketin
zayıflaması ve hayal etme performansının
motor anlamda etkilenmesidir.15,16 Ayna
terapi ile birlikte kişilerin beyinlerinde
dinamik geri bildirim sağlanmakta ve
hareketle birlikte bireylerin ağrıyı yokmuş
gibi deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Bu
uygulama ile beyinde ilüzyon etkisi
sağlanmakta ve kortikal değişiklikler geri
çevrilebilmektedir.17
Ayna terapi uygulamasının kortikal
seviyede sağladığı başlıklar aşağıdaki
şekilde özetlenmektedir:
i. Görsel
geri
bildirim,
kortikal
proprioseptif
representasyon
için
somatosensorial
geri
bildirim
kazandırmaktadır.
ii. Kortikal
ve
spinal
motor
uyarılabilirliğini
artırmaktadır.
Aynanın arkasındaki elin de hareketi
ile birlikte motor komuta zincirinin
ince ayarına hizmet edilmektedir.
Böylelikle ağrılı tarafın uzaysal
eşleşmesinin artması da sağlanmış
olmaktadır.
iii. Görsel bilgilerin temelinde duyusal
deneyimler
uyarılmış
olmaktadır.
Ampute
hastaların
güdüklerinde
dokunma hissine sebep olma veya
inkarı
olan
bireylerin
etkilenen
uzuvlarında
duyusal
uyarılar
oluşabilmektedir. Oluş mekanizması
şu
şekilde
açıklanabilmektedir:
Aynadan
dokunma
aktivitesinin
görüntüsünü izlemek karşı uzva
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karşılık
gelen
sekonder
somatosensorial bölgedeki (posterior
parietal korteks) görsel veya bimodal
vizüotaktil hücreleri uyarmaktadır.
Anterior parietal korteksteki SI
nöronlarına karşılık gelenleri fasilite
etmektedir.
SI
ve
talamustaki
kollateral inhibisyonu artırmaktadır.
iv. Görsel
bilgi,
taktil
hassasiyeti
artırmaktadır.
Taktil
hassasiyet,
yansıyan
görüntüye
birisinin
dokunması
ile
birlikte
kazandırılmaktadır. Görsel bilginin
kesintiye uğraması bilginin işleyişine
engel olmaz. Bu sonucun önemi ise
kortikal işleyiş düzeyinde uzun dönem
değişimlere sebep olması şeklinde
açıklanmaktadır.18
Sonuç olarak ayna terapi yönteminin
kullanılması ile birlikte görsel yollar
yardımıyla
proprioseptif
duyuların
artırılmasını
hedefleyen,
motor
performansla ilgili görsel geri bildirim
veren, uygulanan eğitimin veya terapinin
etkisini arttıran bir tedavi programı
uygulanmış olur.2,18
Görsel
girdiler,
beyinde
öğrenmenin
birincil
olarak
sorumlu olduğu premotor alanda yeniden
organizasyonunu sağlamaktadır.2 Duyusal
sinyallerin ve motor performansın artması
sağlanarak ve öğrenilmiş kullanmamanın
önüne
geçilerek
nöroplastisitenin
hızlanması yönünde etkili bir yöntem
olarak tercih edilmektedir.2,18,19
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