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Neuronii în oglindå
Neurons in the mirror

Prof. As. Dr. Adrian RESTIAN

Î

n timp ce studiau neuronii motori din lobul
frontal la maimu¡e, un grup de cercetåtori
de la Universitatea din Parma, condus de
Giacomo Rizzolatti (1996), a constatat cå
atunci când animalele de experien¡å
observau o altå maimu¡å, sau chiar pe cercetåtor
cå efectua o ac¡iune de prindere a unui obiect, a
unei portocale sau a oricårui alt lucru, neuronii
din aria motorie a lobului frontal al maimu¡elor
de experien¡å reac¡ionau ca ¿i când ei ar fi efectuat
mi¿carea respectivå. Adicå atunci când o maimu¡å
observa o altå maimu¡å cå apucå o portocalå,
erau activa¡i neuronii motori ca ¿i când ea înså¿i
ar fi efectuat mi¿carea respectivå. De aceea, ace¿ti
neuroni au fost denumi¡i neuroni în oglindå.
Aceastå descoperire a fost una dintre cele mai
importante din ultimii ani, deoarece ea a schimbat complet concep¡ia noastrå privind func¡ionarea creierului. Pânå atunci noi credeam cå
sistemul nervos prime¿te ni¿te informa¡ii aferente
de la organele de sim¡ pe care le prelucreazå într-un
mod foarte laborios pentru a lua decizia corespunzåtoare, pe care o trimite prin intermediul
neuronilor motori la organele de execu¡ie. Iar
acum vedem cå de fapt creierul imitå, pur ¿i
simplu, activitå¡ile pe care le observå în mediul
înconjuråtor, ceea ce poate avea o importan¡å
deosebitå pentru reglarea comportamentului,
pentru procesul de învå¡are ¿i de adaptare la un
mediu în continuå mi¿care ¿i transformare.

LOCALIZAREA NEURONILOR ÎN OGLINDÅ
LA MAIMUºÅ
Cercetårile au aråtat cå neuronii în oglindå
sunt localiza¡i în aria F5 din aria motorie a lobului
frontal. În lobul frontal la maimu¡e existå douå
clase de neuroni vizuo-motori, o claså de
neuroni canonici, care reac¡ioneazå la vederea
unui obiect ¿i o claså de neuroni în oglindå care
reac¡ioneazå doar la ac¡iunile efectuate de o
altå maimu¡å, sau de cercetåtor, asupra unui
obiect. Observarea obiectului izolat, sau
mimarea ac¡iunii fårå prinderea obiectului
respectiv, nu determinå reac¡ia neuronilor în
oglindå. De asemenea, este foarte important
cå reac¡ia neuronilor în oglindå nu depinde de
natura obiectului, care poate fi un aliment, un
obiect natural, sau chiar un obiect geometric.
Råspunsul este la fel de intens la toate obiectele asupra cårora ac¡ioneazå cealaltå maimu¡å
sau cercetåtorul. Cercetårile efectuate în
por¡iunea lateralå a ariei F5, unde se aflå
neuronii care comandå mi¿cårile gurii, au aråtat
cå unii neuroni reac¡ioneazå la observarea
unor mi¿cåri legate de alimenta¡ie, a¿a cum ar
fi mu¿carea unui mår, iar al¡ii la observarea unor
mi¿cåri legate de comunicarea extraverbalå,
a¿a cum ar fi spre exemplu linsul buzelor (Ferrari,
2003). 
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SISTEMUL NEURONILOR ÎN OGLINDÅ
Cercetårile au aråtat cå existå un adevårat sistem al neuronilor în oglindå. Dupå cum era ¿i
firesc, informa¡iile nu puteau så ajungå direct la
neuronii din aria F5 din lobul frontal. De aceea,
neuroni în oglindå care så reac¡ioneze la observarea unor anumite mi¿cåri au mai fost gåsi¡i ¿i în
alte zone ale creierului, cum ar fi cortexul temporal superior, care reac¡ioneazå la o gamå mai
largå de mi¿cåri decât neuronii din F5, de¿i neuronii din lobul temporal nu sunt neuroni motori.
O altå zonå a creierului în care se aflå neuronii
în oglindå capabili så reac¡ioneze la diferite
activitå¡i este aria 7b din zona inferioarå a lobului
parietal.
De remarcat cå neuronii în oglindå din lobul
parietal primesc aferen¡e de la neuronii din lobul
temporal ¿i trimit eferen¡e spre neuronii din aria
F5 din lobul frontal. 

PREZENºA NEURONILOR ÎN OGLINDÅ
LA OM
Încå din 1950, Gastaut ¿i Bert au observat o
desincronizare a EEG din lobul frontal nu numai
atunci când individul executå o anumitå mi¿care,
ci ¿i atunci când el observå un alt individ care
efectueazå o mi¿care.
Cercetårile efectuate cu ajutorul rezonan¡ei
magnetice func¡ionale au constatat o activare a
lobului parietal superior atunci când subiectul
obesrvå o activitate efectuatå de un alt individ
(Iacoboni, 1999).
Cu ajutorul stimulårii magnetice transcraniene
s-a constatat o cre¿tere a excitabilitå¡ii neuronilor
din lobul frontal atunci când ei observå un individ
care efectueazå o mi¿care (Fadiga, 1995).
De asemenea, faptul cå ochii individului care
observå un alt individ urmåresc mi¿carea efectuatå
de acesta, poate fi consideratå ca o reac¡ie sau ca
o anticipare a ac¡iunilor individului respectiv. 

FUNCºIUNILE NEURONILOR ÎN OGLINDÅ
Dupå cum aratå Jannerod (1994), neuronii
în oglindå au rolul de a imita o ac¡iune efectuatå
de un alt individ, dupå cum aratå G. Rizzolati
(2001), neuronii în oglindå au rolul de a contribui
la în¡elegerea mediului înconjuråtor în continuå
mi¿care, ¿i de a simula un råspuns cât mai adecvat
la modificårile mediului.
Imita¡ia care este prezentå atât la om, cât ¿i la
maimu¡e, are un rol deosebit în adaptarea
comportamentului la un mediu în continuå
mi¿care.
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Dar prin reac¡ia la mi¿cårile celor din jur,
neuronii în oglindå realizeazå de fapt o cunoa¿tere
directå a mediului în continuå mi¿care. De aceea,
distrugerea neuronilor în oglindå determinå o
alterare a activitå¡ii cognitive a animalului respectiv.
Trebuie remarcat înså cå neuronii în oglindå
reac¡ioneazå nu numai la stimuli vizuali, ci ¿i la
stimuli auditivi determina¡i de ac¡iunea unui
individ asupra unui obiect. Dar este ¿i mai important faptul cå neuronii în oglindå nu reac¡ioneazå la mimarea ac¡iunii asupra unui obiect,
dar reac¡ioneazå atunci când o parte din mi¿carea
respectivå este ascunså, animalul de experien¡å
presupunând cå mi¿carea respectivå a avut loc. 

CONTAGIUNEA EMOºIONALÅ
Pe lângå rezonan¡a neuronilor motori la mi¿cårile care au loc în mediul înconjuråtor, neuronii
mai rezoneazå ¿i la stårile emo¡ionale ale celorlal¡i
indivizi. De aceea se vorbe¿te de o adevåratå contagiune emo¡ionalå.
Dupå cum aratå E. Hartfield, J. T. Cacioppo ¿i
R.L. Rapson (1993), contagiunea emo¡ionalå
reprezintå tendin¡a automatå ¿i incon¿tientå a
individului de a reproduce mimica, mi¿carea,
postura ¿i starea emo¡ionalå a celor din jur. Iar
dupå cum aratå S. G. Basarde (2002), contagiunea emo¡ionalå reprezintå procesul prin care
o persoanå este influen¡atå ¿i poate influen¡a la
rândul ei starea emo¡ionalå a altor persoane.
Dupå cum aratå B. Wicker, C. Keysers ¿i J.
Plailly (2003), aria insularå este implicatå atât
atunci când avem o reac¡ie de dezgust, cât ¿i
atunci când observåm la altå persoanå o reac¡ie
de dezgust.
De remarcat cå emo¡iile negative sunt mai
contagioase decât cele pozitive. 

ROLUL NEURONILOR ÎN OGLINDÅ
ÎN EMPATIE
Capacitatea unui individ de a tråi sentimentele
altui individ este legatå ¿i ea de contagiunea emo¡ionalå ¿i de neuronii în oglindå.
Omul are capacitatea de a reac¡iona afectiv,
de a se pune în situa¡ia altuia, de a-i în¡elege pe
ceilal¡i. Cercetårile de imagisticå au aråtat cå în timp
ce observåm starea emo¡ionalå a altor persoane,
sunt activate acelea¿i structuri neuronale care sunt
activate atunci când tråim noi în¿ine emo¡iile
respective (Jackson, Meltzoff, Decety, 2005).
Dupå cum aratå C. Lamm, A.N. Metzoff ¿i J.
Decety (2010), empatia activeazå insula ¿i
cortexul cingulat anterior, în timp ce
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comportamentul violent activeazå cortexul
dorso-median din lobul prefrontal. La bolnavii
cu tulburåri de comportament, vederea agresivitå¡ii activeazå mai puternic zonele legate de
violen¡å, a¿a cum ar fi amigdala ¿i nucleul striat ¿i
mai pu¡in zonele de control al agresivitå¡ii, a¿a
cum ar fi cortexul frontal-temporal (Sturm, Rosen,
Allilison, 2006). 

ROLUL NEURONILOR ÎN OGLINDÅ
ÎN CUNOAªTEREA ARTISTICÅ
Dupå cum aratå Vittorio Gallese (1998),
neuronii în oglindå au un rol deosebit în cunoa¿terea directå, automatå ¿i incon¿tientå a mediului înconjuråtor. Iar cunoa¿terea artisticå este
o cunoa¿tere mai directå decât cea ¿tiin¡ificå.
Cunoa¿terea artisticå este o cunoa¿tere mai
subiectivå, mai imaginativå ¿i mai emotivå decât
cunoa¿terea ¿tiin¡ificå, care este mai obiectivå, mai
factualå, mai ra¡ionalå ¿i mai mediatå de structurile cognitive ale creierului (Huang, 2009). De
aceea, probabil cå neuronii în oglindå au un rol
mai mare în cunoa¿terea artisticå decât în cunoa¿terea ¿tiin¡ificå.
Dupå cum aratå H. Kawabata ¿i S. Zeki
(2004), semnalele estetice activeazå cortexul
orbito-frontal ¿i cortexul cingulat anterior care
leagå lobul frontal de sistemul limbic ce declan¿eazå reac¡ia emo¡ionalå a individului la semnalele
primite de la o operå de artå. 

IMPORTANºA CLINICÅ A NEURONILOR
ÎN OGLINDÅ
Este evident cå posibilitatea individului de a
reac¡iona la ac¡iunile ¿i la emo¡iile celorlalte persoane are o importan¡å foarte mare în reglarea
comportamentului. Este evident cå noi nu am
putea colabora în mod eficient cu celelalte persoane dacå nu ne-am adapta la starea emo¡ionalå
a persoanelor respective. Iar neuronii în oglindå
au rolul de a acorda tråirile noastre cu ale celorlalte persoane.
Dupå cum aratå P. Thagard (2007), noi preluåm cu ajutorul neuronilor în oglindå o parte
din frica, din stresul, din durerea ¿i din suferin¡a
celor din jur.
În general, capacitatea de a ne comporta
normal, capacitatea de a reac¡iona la durerea ¿i
la necazurile altuia depind în mare måsurå de
neuronii în oglindå situa¡i în diferite zone din
creier. Iar tulburarea sistemului neuronilor în
oglindå poate determina apari¡ia multor boli, a¿a
cum ar fi autismul. Spre exemplu, dacå în cazul
tulburårilor de comportament observåm o

cre¿tere a activårii neuronilor din amigdalå ¿i nucleul striat, în autism observåm o scådere a activårii neuronilor în oglindå (Williams, 2001). 

DISCUºII
Neuronii în oglindå aduc în discu¡ie nu numai
problema reglårii comportamentului, ci ¿i problema extrem de importantå a cunoa¿terii
umane. Descoperirea neuronilor în oglindå modificå radical cuno¿tin¡ele noastre despre modul
de func¡ionare a creierului. Pânå acum credeam
cå creierul lucreazå secven¡ial, adicå dupå percep¡ia semnalelor urmeazå o fazå de prelucrare
cognitivå, iar apoi o fazå de decizie ¿i de execu¡ie
a comenzilor motorii, secretorii sau de altå naturå.
Descoperirea neuronilor în oglindå a adus în
discu¡ie existen¡a unei reac¡ii directe ¿i a unei
cunoa¿teri implicite care joacå un rol deosebit în
func¡ionarea creierului. De fapt, aceasta nu ar fi
o surprizå, deoarece, dupå cum se ¿tie, majoritatea proceselor neuropsihice se desfå¿oarå automat ¿i incon¿tient (Schecter, 1987) ¿i numai o
parte infimå a proceselor neuropsihice se desfå¿oarå con¿tient. Dupå cum aratå P. Lewicki
(1986), prelucrarea automatå ¿i incon¿tientå reprezintå regula, iar prelucrarea con¿tientå reprezintå excep¡ia.
Neuronii în oglindå ne explicå modul în care
se desfå¿oarå în timp util, automat ¿i incon¿tient
procesele noastre neuropsihice. Neuronii în
oglindå pledeazå în favoare cunoa¿terii empirice
¿i a reglårii directe a comportamentului, prin intermediul unei cunoa¿teri implicite, în concuren¡å
cu cunoa¿terea ra¡ionalå, care este mult mai
elaboratå.
Dupå cum aratå M. Flonta (2008), cunoa¿terea
reprezintå o reproducere a lucrurilor exterioare
în creier, în scopul reglårii comportamentului.
Neuronii în oglindå reproduc de fapt lucrurile ¿i
ac¡iunile exterioare cu inten¡ia de a rezolva prin
imitare ¿i prin simulare problemele cu care
suntem confrunta¡i.
Desigur cå trebuind så regleze comportamentul unui sistem atât de complicat cum este
organismul uman aflat într-un mediu foarte complicat ¿i foarte variabil, creierul nu s-a putut limita
la reac¡ii reflexe ¿i la imitare, ci a apelat ¿i la ra¡iune.
Dar cunoa¿terea directå a råmas totu¿i cunoa¿terea de bazå ¿i la om. Omul acumuleazå mult
mai multe cuno¿tin¡e prin intermediul sistemului
în oglindå decât prin intermediul ra¡iunii. Copilul
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înva¡å aproximativ 10 cuvinte pe zi fårå nici un
efort ¿i vorbe¿te corect fårå a cunoa¿te regulile
gramaticale.
Un jucåtor de tenis înva¡å så joace mai mult
prin imitare, decât prin ra¡iune. El stabile¿te în
timp util traiectoria mingii, fårå a cunoa¿te nici o
no¡iune de balisticå. În aceste cazuri, avem de-a
face cu o inteligen¡å implicitå cu care rezolvåm
de fapt, în mod automat ¿i incon¿tient, majoritatea problemelor cu care suntem confrunta¡i.
Iar la nivelul con¿tiin¡ei nu ajung decât acele
probleme care nu au putut fi rezolvate în mod
automat ¿i incon¿tient. Dar ¿i în aceste cazuri
inteligen¡a implicitå ne oferå anumite solu¡ii dintre

care
con¿tiin¡a poate alege pe cea care ar putea fi
PM_Nr-2_2009_Art-0
cea mai utilå în contextul respectiv.
De aceea, dupå cum aratå B. Libet (1985),
creierul adoptå decizia corespunzåtoare cu 100
msec înainte ca noi så fim con¿tien¡i de decizia
respectivå. Acest lucru se datoreazå faptului cå
creierul cautå så trimitå semnalele primite pe calea
cea mai scurtå spre o anumitå decizie care poate
fi o reac¡ie de apårare sau de satisfacere a unor
anumite nevoi ale organismului. Numai atunci
când decizia respectivå pune anumite probleme,
intervine con¿tiin¡a cu rolul de a adapta sau de a
bloca decizia luatå automat ¿i incon¿tient la particularitå¡ile situa¡iei. 
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