Sanal Tedavi
Gerçek Oluyor
‹nsanlar›n kulaklar›nda kulakl›klar,
gözlerinde özel gözlüklerle bilgisayarda
yarat›lm›fl bir dünyaya girip “sanal gerçekli¤i” yaflamalar› hep filmlerde gördü¤ümüz bir durumdu. Sanal gerçekli¤e,
filmlerdeki gibi tümüyle girebilmek kadar olmasa da, zaman içinde bilgisayarda
oluflturulmufl bir dünyaya ad›m atmak
gerçekten söz konusu olabiliyor. Üstelik
de bu, bafllang›ç için sa¤l›k alan›nda gerçeklefltirilebilecek gibi görünüyor. Son
y›llarda sanal gerçekli¤in, insanlar›n kimi
sa¤l›k sorunlar›n› tedavi etmede kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› s›namak üzere
çal›flmalar yap›l›yor. Çal›flmalar henüz deneysel evrede; ancak, elde edilen sonuçlar ileride “sanal tedavi” yap›labilece¤i
konusunda umut vaadediyor.
Yükseklik korkusu, uçakta uçma korkusu, örümcek korkusu, topluluk karfl›s›nda konuflmaktan çekinme ya da travma sonras› stres bozuklu¤u gibi rahats›zl›klar zaman zaman insan›n yaflam niteli¤ini düflürecek boyutlara ulaflabiliyor.
Bunlardan kurtulman›n bir yolu, psikologlar›n ya da psikiyatristlerin uygulad›¤›
“karfl› karfl›ya b›rakma tedavisi” ad› verilen özel bir tedavi yöntemine baflvurmak.
1990’larda Emory Üniversitesi’nden klinik psikolog Barbara O. Rothbaum ve
North Carolina Üniversitesi’nden bilgisayar uzman› Larry F. Hodges, sanal gerçekli¤in karfl› karfl›ya b›rakma tedavisi
amac›yla kullan›labilece¤ini ileri sürdüler. Onlar›n çal›flmas› yükseklik korkusuyla ilgiliydi. Bunun ard›ndan yap›lan
ilk deneme de takma ad› Miss Muffet
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olan ve o zamanlarda yaklafl›k 20 yafllar›nda olan bir genç k›z üzerinde yap›ld›.
Miss Muffet, çok uzun süredir örümcek
korkusu çekiyordu ve bu nedenle tekrarlayan saplant›l› davran›fllar› vard›. Arabas›n› s›k s›k ilaçl›yor, odas›n›n pencere
pervazlar›n› bantl›yor. Örümceklerle karfl›laflabilece¤ini düflündü¤ü yerlerden
geçmiyor. Giysilerini y›kad›ktan sonra
aras›na örümcek girmesin diye torbalarda sakl›yordu. Y›llar geçtikçe durumu kötülefliyor ve evden bile ç›kamaz hale geliyordu. Sonuçta tedavi olmaya karar verdi. Bafllang›çta normal karfl› karfl›ya b›rakma tedavisi uygulan›yordu. Ancak
kendisinin fazla yarar görmeyece¤ini düflünmesi ve izledi¤i bir televizyon program›ndan ald›¤› fikirle tedavisinin sanal
olarak sürmesini istemesi üzerine, “sanal
tedavi” yöntemi uyguland›. Bu uygulamay›, Washington Üniversitesi ‹nsan Arayüz
Teknoloji Laboratuvar›’ndan (Human Interface Technology Laboratory-HITLab)
Hunter G. Hoffman ve Albert Carlin, ‹spanya’daki Jaume I Üniversitesi’nden

Örümcek Dünyas›, ilk kez bir genç k›z›n ilerlemifl
örümcek fobisini tedavi etmede kullan›lm›fl. Tedavi
o kadar baflar›l› olmufl ki, genç k›z bir örümce¤i
en az kayg›yla elinde tutabilmeyi bile baflarm›fl.

Azucena Garcia-Palacios ve Christina
Botella gerçeklefltirdiler.
Korkular› fobi boyutunda olan kifliler,
korktuklar› nesne ya da durumlarla karfl›laflt›klar›nda pani¤e kap›l›yorlar ya da
yo¤un kayg› yafl›yorlar. Üstelik korktuklar› fleyin normalde zararl› olmad›¤›n› bilseler bile durum de¤iflmiyor. Karfl› karfl›ya b›rakma tedavisi, pek çok fobinin tedavisinde baflar›yla kullan›l›yor. Karfl› karfl›ya b›rakma tedavisi s›ras›nda korkusu
olan kifli, yavafl yavafl ve sistemli olarak
korktu¤u nesne ya da durumla kontrollü
olarak karfl› karfl›ya b›rak›l›yor ve bir yandan da sakinlefltiriliyor. Bafllang›çta çok
k›sa sürelerle yap›lan bu yöntem sayesinde zaman içinde korku yavafl yavafl azal›yor. Bu kifliler, yine korku duyabiliyorlar,
ancak uygulanan tedavi s›ras›nda pani¤e
kap›lmayacak biçimde e¤itiliyorlar. Tedavinin ard›ndan normal bir yaflam sürdürüyorlar. Miss Muffet’›n tedavisinde sözü
geçen karfl› karfl›ya b›rakma tedavisi,
onun iste¤i üzerine sanal olarak gerçeklefltirilmifl. Örümcek korkusunun sanal
tedavisinde, özel olarak haz›rlanan
“SpiderWorld (Örümcek Dünyas›)” adl›
bir program kullan›lm›fl. ‹lk oturumlarda
Miss Muffet, sanal bir mutfakta bulunan
sanal bir örümce¤i izlemifl. Bir “joystick”
yard›m›yla üçboyutlu görüntülere olabildi¤ince yaklaflmas› sa¤lanm›fl. Amaç, sanal örümce¤e bir kol boyu kadar yaklaflabilmesini teflvik etmekmifl. Bu s›rada sanal mutfaktaki “sanal eli” yönlendirebilece¤i bir eldiven kulland›r›lm›fl. Miss
Muffet, sanal eli örümce¤e dokunabilmek

üzere yönlendirmifl. Miss Muffet, oturumlar s›ras›nda Örümcek Dünyas›’nda farkl›
farkl› “sanal ifllevleri” yerine getirmifl.
Her bir ifllevi, en az kayg› duydu¤unu belirtene kadar tekrarlam›fl. Son oturumlarda bu sanal deneyime dokunma duyusu
da eklenmifl. Elektromanyetik alg›lay›c›s›
olan oyuncak bir örümcek, Miss
Muffet’›n önünde havadan sark›t›lm›fl.
Böylece eldiveniyle ona dokunabilmesi
sa¤lanm›fl. On kez yap›lan birer saatlik
oturumlar sonucunda Miss Muffet’›n korkusu büyük ölçüde azalm›fl ve tekrarlayan saplant›l› davran›fllar› ortadan kalkm›fl. Tedavisinin tamamlanmas›ndan
sonra canl› bir örümce¤i az bir kayg› duyarak birkaç dakika elinde tutabilmeyi
baflaracak kadar da ifli ileri götürmüfl. Bu
baflar›n›n ard›ndan örümcek korkusu
olan 23 kifli üzerinde kontrollü bir çal›flma yürütülmüfl. Sonuç olarak bu kiflilerin % 83’ünün örümcek korkusunda belirgin bir azalma oldu¤u görülmüfl.
California’da kimi t›p merkezleri, bilgisayar firmalar›yla iflbirli¤i yaparak fobileri
ya da kayg› bozukluklar› olan 300’den
fazla hastay› sanal olarak tedavi etmifller.
Farkl› bilimadamlar›n›n farkl› üniversitelerde yürüttü¤ü benzer araflt›rmalar,
travma sonras› stres bozuklu¤u gibi daha
ciddi psikolojik sorunlarda da sanal tedavi yap›labilirli¤ini ortaya koyuyor.
Sanal tedavi, en son olarak yan›k hastalar›nda a¤r› kontrolünü sa¤lamak üzere uygulanmaya baflland›. A¤›r yan›klar›
olan hastalarda bafllang›ç tedavilerinin
ard›ndan uzun ve epeyce a¤r›l› bir tedavi
süreci daha gerçekleifltiriliyor. Yan›k
olan bölgeye her gün bak›m uygulan›yor.
Yara temizlenip ölü deriler al›n›yor ve esneklik kayb›n› önlemek üzere deri zaman
zaman gerdiriliyor. Bu s›rada a¤r›y› önlemek amac›yla morfin içeren a¤r› kesiciler
kullan›l›yor. Ancak, ço¤u durumda
bunlar yeterli olmayabiliyor. HITLab’dan
Hunter G. Hoffman ve arkadafllar› taraf›ndan a¤r›n›n sanal olarak kontrol edilip
edilemeyece¤iyle ilgili bir araflt›rma yap›lm›fl. Araflt›rmaya, Washington Üniversitesi T›p Okulu’ndan a¤r› uzman› David
R. Patterson ve arkadafllar› Sam R.
Sharar, Mark Jensen, Rob Sweet; çal›flman›n yürütüldü¤ü Seattle’daki Harborview Yan›k Merkezi’nden Gretchen J.
Carrougher; HITLab’dan Thomas Furness kat›lm›fl.
A¤r›n›n güçlü bir psikolojik bilefleni
var. Ayn› a¤r›, hastan›n ne düflündü¤üne
ba¤l› olarak daha az ya da daha çok ac›

Kar Dünyas› adl› program, yan›k hastalar›n›n
yo¤un a¤r› veren tedavileri s›ras›nda kullan›lm›fl.
Tedavileri s›ras›nda bu programa “dalan” hastalar
daha az ac› duymufllar.

verebiliyor. Ayr›ca psikolojik etkenler,
hastalar›n a¤r›n›n fliddetini nas›l yorumlad›klar›n›n d›fl›nda, beyin korteksine giren a¤r› uyar›lar›n›n miktar›n› da etkileyebiliyor. (Tüm bu durumlar, 1960’larda
her ikisi de nöropsikolog olan Ronald
Melzack ve Patrick D. Wall’un gelifltirdi¤i “kap› kontrol kuram›yla” aç›klan›yor.)
Kimi durumlarda hastan›n müzik dinlemesinin a¤r›n›n azalmas›n› sa¤lad›¤› önceden beri bilinirdi. Sanal gerçekli¤in de
müzik dinlemenin yapt›¤› gibi, bir biçimde hastay› a¤r›dan uzaklaflt›raca¤›n› düflünerek harekete geçen Hoffman ve arkadafllar›, yan›k tedavisi görmekte olan
iki genç üzerinde çal›flm›fllar. Gençlerden
birinin baca¤›nda ciddi bir yan›k vard›, di¤erininse vücudunun üçte biri derin yan›klarla kapl›yd›. Her ikisine de deri afl›lamas› yap›lm›fl ve afl›lanan deriler vücuda özel z›mbalarla tutturulmufl. Araflt›rmac›lar, çal›flmay› z›mbalar›n ç›kar›l›fl› s›ras›nda gerçeklefltirmifller. Sanal tedavi
uygulamas›ndan önce hastalara her zaman oldu¤u gibi a¤r› kesici verilmifl. Buna ek olarak, her iki genç de bu ifllemlerin yap›ld›¤› sürenin yar›s›nda yayg›n olarak bilinen bir video oyunu oynam›fllar.
Sürenin di¤er yar›s›nda da Örümcek
Dünyas›’na “dalm›fllar”. Her tedavi oturumundan sonra da gençlere a¤r›n›n fliddetini de¤erlendirebilecekleri bir ölçek verilmifl. Ortaya ç›kan sonuçlara göre, ikiboyutlu bir video oyunu olan Nintendo,
Örümcek Dünyas›’n›n sanal ortam›ndan
daha az etkiliymifl. Gençler, Nintendo
oyunu oynarken ac›y› daha fazla hissetmifllerdi. Bunu ard›ndan 12 hasta üzerinde bir çal›flma yap›ld›. Yaln›zca a¤r› kesici kullanan hastalarla Örümcek Dünyas›’nda gezinen hastalar›n a¤r› düzeyleri
birbiriyle karfl›laflt›r›ld› ve benzer sonuçlar elde edildi.
Sanal gerçekli¤in a¤r›n›n az hissedilmesinde neden bu kadar etkili oldu¤una
gelince, konu dikkatle ilgili. Dikkati bir
konuya çekildi¤inde insan, di¤er konular› gözard› edip onunla ilgileniyor. Hasta,
sanal gerçekli¤e “dald›¤›nda” dikkati yaras›ndan uzaklafl›yor ve sanal dünyaya

yo¤unlafl›yor. A¤r› uyar›lar›n› alabilmek
için dikkati az geliyor. Çal›flmay› yapan
bilimadamlar›, yan›k hastalar›nda a¤r›y›
sanal olarak azaltmay› daha etkili bir hale getirebilmek için baflka bir program
gelifltirmifller. Ad› Kar Dünyas› (SnowWorld) olan bu program yan›k hastalar›na özgü olacak biçimde haz›rlanm›fl. Kar
Dünyas›, karlar›n at›flt›rd›¤›, buzlu bir
kanyonda donmufl dereler ve ça¤layanlar
aras›nda uçma yan›lsamas› yaratan bir
program. Amaç, hastan›n yan›k bölgelerinin tüm ateflini, bu sanal dünyadaki buzullar›n yaratt›¤› yan›lsamayla alabilmek.
Bu yaz›da sözünü etti¤imiz araflt›rmalarda, sonuçlar hastan›n de¤erlendirmelerine dayanan biçimdeydi. Ancak araflt›rmac›lar, a¤r›n›n nas›l alg›land›¤›n› beynin
görüntülerinde de izlemek istediler. Bu
amaçla sanal tedavinin gerçekten a¤r›y›
azaltt›¤›n› gözlemlemek üzere, fMRI
(fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) yard›m›yla sa¤l›kl› gönüllülerin beyin etkinlikleri incelendi. Bu kiflilerin
ayaklar›na, sanal ortama girifl söz konusu olmadan, a¤r› verecek kadar s›cakl›k
uygulamas› yap›ld›. Hepsi de a¤r› duyduklar›n› söylediler. Bu s›rada beyin etkinlikleri kaydedildi¤inde, befl ayr› bölgenin etkinliklerinde art›fl gözlendi: “insula,
talamus, birincil ve ikincil somatosensör
kortex, anterior cingulate korteks”. Ayn›
uygulamay›, Kar Dünyas› izlettirirken de
yapt›lar ve bu s›rada beynin ilgili bölgelerinin etkinliklerinde önemli bir azalma
gözlemlediler. Sonuç: “Sanal tedavi, yaln›zca hastalar›n a¤r› uyar›lar›n› yorumlay›fl›n› de¤il, a¤r›yla iliflkili beyin etkinliklerinin de azalmas›n› sa¤l›yor.” Çal›flmalar, farkl› nedenlerden kaynaklanan baflka a¤r›lar›n sanal tedavisi için de sürdürülüyor. Görülen o ki, gelecekte sanal tedavi gerçekten yaflant›m›za girecek. Ancak bunun ne zaman olaca¤›n› flimdiden
söyleyebilmek biraz zor.
Zuhal Özer
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