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yna terapisi, ilk kez 1996 yılında Ramachandran ve ark. tarafından, amputasyon sonrası fantom ağrısının tedavisi amacıyla kullanılmıştır.1 Daha sonra kompleks bölgesel ağrı sendromunda, el
yaralanmaları sonrasında gelişen ciddi hiperestezinin duyusal reedükasyonunda, serebrovasküler olay (SVO)’a bağlı hemipleji gelişmiş hastalarda
hemiplejik taraf rehabilitasyonunda, periferik sinir hasarlarının tedavisinde ve koordinasyon bozukluklarında da uygulanmıştır.2-5

Ayna terapisinin, ayna nöron sistemi üzerinden etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayna nöron sistemi; frontoparyetal bölgededir ve ilk olarak makak maymununun ventral premotor korteksinde (F5 alanı) ve daha
sonra da inferior parietal lobülünde (PGF alanı) keşfedilmiştir. Ayna nöronlar, hem belli bir hareket aktif yapılır iken hem de başka birinin yaptığı benzer bir hareket pasif olarak gözlemlendiğinde deşarj olan bimodal
vizüomotor nöronlardır. Nörogörüntüleme yöntemleriyle yapılan çalışmalarda, birtakım hareketlerin ayna nöron sistemini aktive ettiği gösterilmiştir. Mevcut bilgiler, bu sistemin yüksek bilişsel fonksiyonlarda önemli
rolleri bulunduğunu göstermektedir.6,7 Sale ve Mattingley, aktiviteden önceki gözlemin insan motor korteksindeki nöroplastisiteyi indüklemede
önemli olduğunu vurgulamışlardır.8

Lahav ve ark.nın, deneklerin daha önce duydukları ve duymadıkları
müzik eserlerinde ayna nöron yanıtlarını inceledikleri çalışmada, aynı sonucun işitsel süreçler için de geçerli olduğunu ortaya koymuşlardır.7

Ayna nöronların insanda var olma nedeni düşünüldüğünde iki muhtemel yanıt akla gelmektedir. Bunlardan ilki; gözlenen hareketin algılanması, diğeri ise hareketin taklit edilmesidir. Araştırmacılar, algılama ve
taklit yeteneğini içeren iki farklı ayna sistemi olabileceğini söylemişlerdir.
Bir görüşe göre ayna nöronlar doğumda vardır, ancak çevresel faktörlerle
şekillenmektedir. Yenidoğanlarda ayna nöron sisteminin mevcudiyetine
dair kesin kanıt bulunmamakla birlikte, yenidoğan bebeklerin yüz ifadelerini taklit yeteneği bununla ilintili olabilmektedir. Buna karşın, deneJ PMR Sci 2017;20(3)
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AYNA TERAPİSİ VE HEMİPLEJİ REHABİLİTASYONUNDA KULLANIMI

Ayna terapisi uygulanır iken; aynanın arka tarafına hemiplejik ekstremite gelecek şekilde hastanın hemiplejik ve sağlam ekstremitesi arasına ayna
konulur ve hastanın sağlam ekstremitesinde hareket çıkarması istenir. Ayna arkasındaki hemiplejik
ekstremitenin de hareketi çıkartması için hasta motive edilmekte, fakat zorlanmamaktadır. Önemli bir
nokta, bu terapi sırasında hastanın devamlı olarak
aynaya bakması ve sağlam ekstremitenin aynadaki
görüntüsüne odaklanmasıdır. Terapi sırasında has-

Ayna terapisi; hemipleji rehabilitasyonunda
kullanılan, diğer yöntemlere kıyasla uygulaması
kolay, ucuz, güvenilir, noninvaziv, hasta kontrollü
ve etkilenmiş taraf fonksiyonunu iyileştirici bir tedavi yöntemidir.4 Bu nedenle ayna terapisi ile ilgili
literatür gözden geçirilerek, rehabilitasyon kliniklerinde; nörogelişimsel ve konvansiyonel rutin rehabilitasyon tekniklerine mutlaka eklenmesi
gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.

tanın hemiplejik ekstremitesini görmemesi sağlanır.
Ayna terapisinin özellikle üst ekstremite distal kısmının motor fonksiyon gelişiminde faydalı olduğu
bildirilmiştir.5 Yavuzer ve ark., üst ekstremitede
motor iyileşmeyi artırmanın yanı sıra, subakut
SVO’lu hastaların kendine bakım aktivitelerinde de
gelişme sağladığını ifade etmişlerdir.4

yim bağımlı sistem algılama-aksiyon ikilisine hizmet etmektedir. Bu son sistemin gelişimi kritik olarak bireyin kendi hareketlerini gözlemesine
bağımlıdır. El hareketlerinin gelişiminde doğumsal
ayna nöronların, kişisel hareketlerin gözlenmesi
yoluyla gelişmesi söz konusu olabilmektedir.9
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