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Abstract
Background and Aims: Perception of emotions through facial expression and speech prosody are
known as effective emotional functions in the transmission of communication messages. Research on
emotion recognition in patients with Parkinson's disease has less been noticed by the researchers.
Therefore, the current study was conducted in order to review the literature on emotion recognition by
facial expression and prosody speech in patients with Parkinson's disease.
Materials and Methods: In the current review study, articles were located using specific keywords
separately and in combination, including "Parkinson's disease, recognition, processing, perception,
reception, vocal cue, prosodic cue, prosodic features, emotional voice and face, perceptual prosody,
and facial expression". Articles were gathered from the following databases: PubMed, ScienceDirect,
Wiley Online Library, Springer, Scientific Reports, and GoogleScholar.
Results: Out of 119 papers obtained, published between 1991-2017, 22 related articles were selected.
Reviews showed different results; more than 80% of the studies related to perception of facial
expression and all studies related to prosody speech reported that emotion recognition in patients with
Parkinson’s disease was weaker than that of control group, especially in negative control participants.
More than 13% of the studies indicated no significant difference in such performance between the two
groups, and the rest of studies reported variable results related to the conditions of patients associated
with each study.
Conclusion: According to the results, there were inconsistent findings in examining the relationship
between Parkinson's disease and emotion recognition by facial expression or vocal prosody. The
motor, cognitive or emotional injuries, which are commonly seen in the pathology of Parkinson's
disease, appear to be not primarily related to deficits of emotional perceptions.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه درک عواطف موجود در چهره و آهنگ گفتار به عنوان یک عملکرد عاطفی موثر در انتقال پیامهای ارتباطی شناخته شده است .در بیماران مبتال
به پارکینسون درک عواطف نسبت به کاربرد آن ،کمتر مورد توجه محققان واقع شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف مرور پژوهشهای مرتبط با عملکرد
بیماران مبتال به پارکینسون در بازشناسی احساسات از طریق چهره و آهنگ گفتار صورت گرفت.
مواد و روشها
در مطالعه مروری حاضر ،با استفاده مجزا و ترکیبی از کلیدواژههای ،Perception ،Processing ،Recognition ،Parkinson's Disease
،Perceptual Prosody ،Emotional Voice & Face ،Prosodic Features ،Cue Prosodic ،Vocal Cue ،Reception
 ،Facial Expressionمقاالت موجود در پایگاههای ،Springer ،Wiley Online Library ،Science Direct ،Pub Med
 Scientific Reportsو  Google Scholarجستجو شد.
یافتهها
از تعداد  111مقالهی بهدستآمده طی سالهای  1111تا سپتامبر  3112میالدی 33 ،مقاله مرتبط مرور شد .بررسیها نتایج متفاوتی را نشان داد .حدود
 01درصد از مطالعات مرب وط به پردازش عاطفی از مسیر بیانات چهره و تمام مطالعات مربوط به پردازش آهنگ گفتار در افراد مبتال به پارکینسون
گزارش کرده بودند که عملکرد بیماران در بازشناسی احساسات و مخصوصا عواطف منفی ،ضعیفتر از گروه کنترل بوده است .بیش از 12درصد کل
پژوهشهای مورد بررسی عملکرد این دو گروه را بدون تفاوت چشمگیر برآورد کرده بودند و حدود  33درصد از مطالعات به نتایج متغیری رسیده بودند
که وابسته به شرایط همراه بیماران بود.
نتیجهگیری
به نظر میرسد که در بررسی رابطه بین بیماری پارکینسون و بازشناسی یا درک عواطف موجود در چهره یا گفتار ،یافتههای بیثباتی وجود داشته باشد.
احتماال آسیبهای حرکتی ،شناختی یا عاطفی که معموال در پاتولوژی این بیماری دیده میشود ،به طور اولیه با آسیب درک عواطف مرتبط نباشد.
واژههای کلیدی
بازشناسی احساسات؛ بیانات چهرهای؛ بیماری پارکینسون؛ آهنگ گفتار؛ آسیب انتخابی
نویسنده مسئول :دکتر داود سبحانیراد ،استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
مشهد ،ایران
آدرس الکترونیکیdavood.sobhani@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
بازشناسی حالتهای احساسیِ دیگران ،یکی از اساسیترین عناصر عملکرد احساسی انسان است  [1].در یک ارتباط بین فردی ،عملکرد
احساسی در انتقال مفهوم پیام نقش دارد  [2- 1].این عملکرد خود شامل سه فرآیند کوچکتر می شود که عبارتند از دریافت نشانههای عاطفی
موجود در آهنگ صوت و نیز بیانات چهرهایِ "فرستنده" ،پردازش و تفسیر این نشانهها و ایجاد رفتار مناسب توسط "گیرنده" در پاسخ به
آن عالئم  [2- 3].بسیاری از نظریهپردازان معتقد هستند که مواجهه فرد با محرکهای محیطی ،تغییراتی را به طور همزمان در او پدید
میآورد که حاصل این تغییرات ایجاد احساسات است .این تغییرات شامل برانگیختگی فیزیولوژیک ،ایجاد حرکت ،احساس درونی و
فرآیندهای شناختی میباشد .مفهوم " برانگیختگی فیزیولوژیک" به انواع فعالیتهای فیزیولوژیک در سیستم عصبی خودکار ،سطوح
هورمونی و انتقالدهنده های عصبی خاص عاطفی اشاره دارد .مفهوم "ایجاد حرکت" شامل تغییرات عاطفی در بیانات چهرهای ،گفتار ،ایما
][6 ,2
و اشارات و وضعیت بدن است و مفهوم "احساس درونی" بیانگر این است که احساسات با حالتهای درونی ارتباط دارد.
در زبان گفتاری ،بیان حاالت عاطفی اغلب از طریق کلمات استفاده شده و آهنگ گفتار منتقل میشود [2].آهنگ گفتار ،به تغییرات زیر و
بمی ،دیرش یا ریتم و بلندی گفتار اشاره میکند ک ه باید سریع و درست پردازش شود تا شنونده را از حاالت فیزیولوژیک یا درونیِ مخاطبش
][ 13- 11
آگاه سازد  [1 ,0].بازشناسی احساسات از طری ق آهنگ ،در میان فرهنگهای مختلف به طور مشابه انجام می شود .
پژوهشها نشان دادند که پردازش عصبی مربوط به تفسیر پیامهای عاطفی ،بر عهده ی یک سر ی مکانیسمهای درونی است  [16- 12 ,2].در
پردازش احساسات موجود در چهره یا آهنگ گفتار ،مناطق قشری و زیرقشری مغز درگیر می شود که شامل قشر بینایی -شنیداری ،آمیگدال،
قشر اُربیتوفرونتال ،عقدههای قاعده ای و قشر پریتال راست است ،در حالی که مطالعات مربوط به بازشناسی احساسات از روی آهنگ گفتار،
شبکه نورونی مشابهی را گزارش نکردهاند ]12].در واقع توانایی بازشناسی احساس به واسطهی سرنخهای آهنگ گفتار ،شامل مکانیسمی
تخصصی است که مدار عصبی متمایزی را در قشر و زیرقشر درگیر میکند ]12 ,12 ,1[.به طور کلی بازشناسی احساسات از طریق سرنخهای
مربوط به آهنگ گفتار ،نسبت به بیانات چهرهای مشکل تر است .شناسایی احساسات خاصی مانند تنفر از طریق آهنگ گفتار بسیار ضعیف
است]12[.
پژوهشهایی در باب رابطه ی بین برخی بیماریهای شایع پیشروندهی سیستم عصبی مرکزی با بیان و درک عواطف موجود در چهره و یا
آهنگ گفتار انجام شده است .از جمله ی این بیماریها می توان به بیماری پارکینسون اشاره کرد ]10[.داده های عصب -روانشناختی و
تصویربرداری عصبی نشان میدهد که اثر بیماری پارکینسون (آسیب ساختارهای قشری و زیرقشری مغز مانند مدارهای
استریاتوتاالموکرتیکال) ،بر برخی جنبههای بازشناسی عواطف و مخصوصا عواطف منفی ،از طریق بیانات چهره ای و گفتار ،پوشیده نیست, 2 [.
 ]16 ,12 ,11 ,0در بیماران مبتال به پارکینسون حدود 61تا  02درصد ساختار جسم خاکستری مغز میانی ،موسوم به  SNPcیا Substantia
 ،Nigra Pars Compactaفاقد نورونهای دوپامینرژیک است که موجب بدعملکردی ساختارهای استریاتال میگردد .علت این زوال
سلولی که ممکن است در هستههای رنگدانهای ساقهی مغز ،هستههای خودکار و سلولهای هرمی قشر پیشحرکتی مکمل
( )Presupplementary Cortexنیز رخ دهد ،کامال مشخص نشده است [33- 11 ,11 ,2 ,2[.شیوع این بیماری در بین سالمندان بسیار
زیاد است و در گذار از بازه سنی باالی  61به باالی  01سال در حدود سه درصد افزایش مییابد .کشورهای اروپایی میزان شیوع بیماری
پارکینسون را حدود  1/1تا  1/32درصد گزارش کردهاند .نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران نیز نشان داده است که در افراد باالی 62
سال ،این میزان در حدود  1/3درصد است] 32 ,32[.
تشخیص بیماری پارکینسون یک فرآیند بالینی است که بر اساس لرزش در حال استراحت ،کندی حرکت ،سفتی و فقدان رفلکسهای
وضعیتی انجام می شود .سایر عالئم حرکتی این بیماران شامل اختالل در ایستادن و گام برداشتن ،اختالل تکلم و بلع و ماسکه شدن صورت
است .به عالوه عالئم غیر حرکتی شامل اختالل در خواب ،اختالل عملکردهای خودکار ،مشکالت روانشناختی (افسردگی ،اضطراب و غیره)
نیز مشاهده می گردد .عدم رعایت صحیح رژیم درمانی گاهی موجب تشدید بیماری میگردد؛ خصوصا اینکه پارکینسون یک بیماری
پیشرونده است که با تشدید عالئم یادشده ،ممکن است مش کالت روانشناختی برای فرد به وجود آورده و سبب کاهش کیفیت زندگیاش
گردد] 32 ,11[.
تحقیقات انجام شده در مورد بیماری پارکینسون ،بیشتر بر نشانههای حرکتی و آسیب های شناختیِ این بیماری متمرکز بوده است ]31[.طبق
تحقیقات ،کاربرد بیانات عاطفی چهره و اشاراتِ همراه با گفتار ،در بیماران مبتال به پارکینسون کاهش مییابد ]32[.اختالالت گفتاری در
آنها  01درصد میباشد که اغلب بر کیفیت زندگی آنها تاثیر میگذارد ]11[.همچنین ممکن است در این بیماران ،آسیب در آهنگ گفتار
وجود داشته باشد ]32[.به طور خاص ،بدعملکردی مدار اربیتوفرونتال در بی ماران مبتال به پارکینسون ،احتماال باعث یکنواختی آهنگ گفتار
می شود .معموال یکنواختی در گفتار ،نتیجه ی بی حرکتی و سفتی ماهیچههای حنجره ای و تنفسی است] 36[.
به طور کلی یافتهها نشان می دهند که بروندادهای ارتباطی عاطفی در بیماران مبتال به پارکینسون ،کاهش یافته است ،این در حالی است
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که مطالعات کم و متناقضی بر "درک" عواطف تمرکز کردهاند ]32 ,16 ,13[.نقص در بازشناسی یا درک احساس با ضعف در کفایت اجتماعی،
عملکرد ارتباطی فرد و نیز کاهش کیفیت زندگی در هم آمیخته است .هرچه بیماری پارکینسون بیشتر پیشرفت کند ،فرد مبتال به
پرستارانش وابستهتر میشود ،زیرا عملکر ِد سیستم عصبی در بازشناسی احساسات که برای برقراری یک ارتباط صمیمی و مناسب با دیگران
الزم است ،در افراد مبتال به پارکینسون آسیب دیده است ]30[.از سوی دیگر ،نشانههای غیرحرکتی شامل اختالل در پردازش اطالعات
عاطفی ،در بیش از  21درصد بیمارانی که به تازگی تشخیص پارکینسون گرفتهاند و نیز بیم ارانی که در سایر مراحل رشد بیماری هستند،
گزارش شدهاست و نکته جالب توجه این است که بدعملکردیهای شناختی -اجتماعی ،قبل از ظهور اختالالت حرکتی در بیماری
پارکینسون دیده میشود ]31[.به عالوه مطالعات نشان داده اند که جمعیت سالمندان کشورمان در  32سال آینده رو به افزایش باشد و در پی
آن ،احتماال تعداد بیماران مبتال به پارکینسون نیز به طور چشمگیری افزایش یابد ]32[.همچنین پیشرونده بودن این اختالل عالوه بر
وضعیت جسم ی ،حرکتی و روانی ،جنبه برقراری ارتباط و کیفیت زندگی بیماران را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد ]21[.با توجه به مجموعه
موارد یادشده و این نکته که جنبه ارتباطی این بیماری ،در بیماران مبتال به پارکینسون ،کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است[ ]31 ,16 ,13و نیز
خال انجام پژوهش در این زمینه در داخل کشور ،در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا تصویر منسجمی از تاثیر پارکینسون بر بازشناسی
احساساسات از روی چهره و صدا در بیماران مبتال به آن ب یابیم و ساختارهای نوروآناتومیکی درگیر در این فرآیند را بررسی کرده و به مرور و
جمعبندی مطالعات در این زمینه بپردازیم .امید است که مطالعه مروری کنونی در جهت شناسایی بهتر و ارزیابی جامعتر مشکالت ارتباطی
بیماران مبتال به پارکینسون و بهینهسازی برنامه درمانی آنها راهگشا باشد و نیز زمینه انجام پژوهشهای داخلی فراهم آید.
مواد و روشها
جستجویی با هدف مرور مقاالت انگلیسی در مورد توانایی بازشناسی احساسات در افراد مبتال به پارکینسون انجام شد .پایگاههای داده مورد
استفاده شامل  Scientific Reports ،Springer ،Wiley Online Library ،Science Direct ،Pub Medو
 Google Scholarبود .کلمات کلیدی برای این جستجو شامل واژههای ،Recognition ،Parkinson's Disease
Emotional ،Prosodic Features ،Prosodic Cue ،Vocal Cue ،Reception ،Perception ،Processing
 Facial Expression ،Perceptual Prosody،Voice & Faceبود  .الزم به ذکر است که جهت دسترسی به تعداد جامعتری
از مقاالت مرتبط ،کلمات اشاره شده به صورت منفرد و نیز ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت.
از میان این مجموعه ،مقاالت مربوط به بازشناسی احساسات از روی چهره و آهنگ گفتار انتخاب شدند .مقاله هایی که در رسته پژوهشی
اصیل نبودند ،از روند مرور حذف شدند .سایر شرایطی که منجر به حذف مطالعات نامرتبط شد ،شامل عدم ارتباط موضوع پژوهش با بیماری
پارکینسون ،بررسی جنبه های دیگر برقراری ارتباط شامل کاربرد بیانات چهره ای عاطفی ،پروزودی گفتار و غیره در بیماران و بررسی سایر
نشانه های این بیماری بود .همچنین مطالعاتی که به بررسی اثرات درمانی مختلف بر توانایی درک پروزودی گفتار و احساسات چهرهای
پرداخته بودند ،از مطالعه خارج شدند .شرکت کنندگان مطالعات هدف ،بزرگسال بودند؛ با این حال ،محدودیت سنی خاصی برای گزینش
مقاالت در نظر گرفته نشد.
یافتهها
با جستجو در میان مقاالت چاپشده در سالهای  1111تا سپتامبر  ،3112تعداد  111مطالعه به دست آمد .با حذف موارد تکراری ،تعداد 21
مقاله مرتبط به زبان انگلیسی جمعآوری شد 22 .عدد از مقاالت انتخابشده دارای متن کامل بودند که به صورت دقیقتر بررسی شدند .از
این میان  3مورد پایاننامه 2 ،مطالعه مروری 2 ،مطالعه در رابطه با بررسی اثرات درمانی بر متغیرهای مورد مطالعه و  1مطالعه در زمینه
بررسی کاربرد پروزودی و بیانات چهرهای به علت مغایرت با معیارهای ورود از روند مرور خارج شده و نهایتا  33مطالعه مورد بررسی قرار
گرفت .این مقاالت همه از نوع علمی -پژوهشی بوده و به مقایسه عملکرد درک احساسات گروه کنترل با گروه بیماران مبتال به پارکینسون
از طریق چهره ،آهنگ گفتار و یا هر دو پرداخته بودند.
به طور کلی ،بیماران مورد بررسی این مطالعات در بازه سنی  22تا  02سال قرار داشتند و شرایط قابل توجه آنها ،شامل این موارد بود :علل
ایدیوپاتیک بیماری پارکینسون[  ،]22-21نداشتن دمانس[ ،]22-22 ,32 ,12وجود نشانه های حرکتی یا روانشناختی همراه با بیماری مبتالیان به
پارکینسون[ . ]21 ,20 ,21 ,0یک مطالعه ب یماران با شدت آسیب متوسط تا شدید را مورد بررسی قرار داده بود ]21[.در سایر مطالعات شرایط خاصی
برای بیماران ذکر نشده بود ]26- 21 ,32[.بررسی اهداف اصلی این پژوهشها از طریق ابزارهای کیفی بررسی پردازش احساسات ،آزمونهای
سایکونورولوژیک ،ابزارهای بررسی فیزیولوژیک عواطف (ثبت  EEGیا  ،EMGپاسخ رسانایی پوست ،ارزیابی سطح برانگیختگی) و
آزمون های خاص بازشناسی عواطف صورت گرفته بود ]22 ,22 ,22 ,23 ,21 ,22 ,21 ,32 ,0[.خالصهای از نتایج مرتبطترین مقاالت بر اساس هدف و
مدالیته مورد استفاده دستهبندی شده و در جداول  3 ،1و  2آمده است.
 11مورد از مطالعات مرور شده ،توانایی پردازش احساسات در پارکینسون را از طریق مدالیته بیانات چهره ای بررسی کرده بودند,22 ,22 ,22 ,32[.
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 ]22 ,26 ,22-21این مطالعات با بررسی شناختی ،نوروسایکولوژیک و یا نورولوژیک و با استفاده از تستهای طبقهبندی حاالت چهره،MRI ،
 ،fMRIالکتروانسفالوگرافی (  ،)EEGالکترومایوگرافی (  )EMGو یا تستهای خودارزیاب انجام شده بود .نتایج اصلی حاصل از مرور این
پژوهشها خود در سه گروه طبقهبندی و ارائه شده است .گروه اول ،شامل یک مطالعه بود که نشان داد بازشناسی احساسات از طریق
تکلیف ارائه بیانات چهره ای ،در افراد مبتال به پارکینسون تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشته است ]21[.گروه دوم شامل مطالعاتی بود که
با بررسی شناختی ،نورولوژیک و یا نوروسایکولوژیک پردازش درک عواطف نشان داد بیماران در پردازش عواطف و مخصوصا عواطف منفی
(ترس ،تنفر و غیره) ضعیفتر از گروه سالم عمل کرده اند و طبق این مطالعات ،این مشکالت خود را در تکالیف تعیین ماهیت ،طبقهبندی و یا
میزان حساسیت به شدت متغیرهای ارائهشده نشان داده بود ]22 ,22 ,23 ,21 ,22 ,22 ,32[.بیماران مبتال به پارکینسون در طبقهبندی احساسات
مخصوصا احساسات منفی مثل تنفر ،ترس و خشم ،پاسخ ناکافی و نادرست داشتند ]22 ,26 ,22 ,26[.آنها نسبت به شدت احساسات منفی
حساسیت کمتری به خرج داده بودند ]26[.همچنین وجود برخی نقایص ساختاری و عملکردی نورونی در گروه بیماران در برخی مطالعات
مشخص شد]22 ,22 ,23 ,22[.
گروه سوم مطالعاتی بودند که با انجام بررسیهای شناختی و یا نورولوژیک ،در بخشی از نتایج خود عملکرد مشابه دو گروه در درک عواطف
چهره و در بخش دیگر عملکرد ضعیفتر گروه بیمار را نشان داده بودند ]26 ,22 ,21 ,22 ,22[.از این جمله می توان به یکی از جدیدترین مطالعات
یعنی مطالعه  Moonenو همکارانش در سال  3112اشاره کرد که نشان داد پردازش احساسات بین دو گروه بیمار و کنترل در سطح
رفتاری مشابه بوده است؛ در عین حال گروه بیمار فعالیت متفاوت نورولوژیکی را نسبت به گروه سالم نشان داده بود Ille ]22[.و همکارانش
در سال  3116گزارش کردند که با وجود عملکرد مشابه دو گروه در طبقهبندی شدت و ماهیت احساسات خشم و تنفر ،گروه بیمار در
پردازش این احساسات ضعیفتر عمل کردند Wagenbreth ]21[.و همکاران نیز در سال  3116گزارش کردند که پردازش ضمنی برخی
احساسات در دو گروه مشابه ،ولی پردازش آشکار آنها در گروه بیمار ضعیفتر بود .این در حالی بود که هر دو گروه تعداد اشتباهات بیشتری
در پردازش حس تنفر نسبت به سایر احساسات داشتند ]26[.گفتنی است که در یافتههای مطالعه  Balconiو همکاران ش در سال 3116
فعالیت عضله اخم در پاسخ به محرک منفی در هر دو گروه سالم و بیمار محدود گزارش شده بود  ،اما گروه بیمار در تکلیف طبقهبندی
احساسات و پردازش محرک های منفی و انگیزشی ضعیفتر عمل کرده بودند]22[.
گروه دوم نتایج مربوط به  2مطالعه بود که بازشناسی احساسات را در بیماران مبتال به پارکینسون از طریق مدالیته آهنگ گفتار مورد بررسی
قرار داده بودند ]20 ,22 ,22 ,26 ,23 ,32 ,12[.در دو مطالعه بررسی نوروسایکولوژیک انجام شده بود[ ]23 ,32و پنج مطالعه به بررسی شناختی این متغیر
پرداخته بود ]20 ,22 ,22 ,26 ,12[.تمام مطالعات نشان داده بودند که بیماران مبتال به پارکینسون ،در درک و بازشناسی آهنگ گفتار( ،مخصوصا از
نوع منفیِ آن) آسیب دیدهاند .در این مطالعات از تکالیفی شامل درک بلندی جمالت ،شناسایی و تعیین ماهیت ،طبقهبندی ،درجهبندی
شدت ،تمییز و یا کشف غیرفعال احساسات موجود در آهنگ (و گاهی چهره) استفاده شده بود ]20 ,22 ,22 ,26 ,23 ,32 ,12[.طبق پژوهش  Daraو
همکارانش در سال  3110آسیب در پردازش آهنگ گفتار ،در تکالیف شناسایی "ماهیت" احساسات (مثبت یا منفی بودن) و "طبقهبندی "
آنها مشاهده شده بود ]26[.در مطالعه ای عنوان شده بود که بیماران مبتال به پارکینسون و دیسفونی ،نسبت به گروه سالم در درک بلندی
صدا تفاوت معناداری داشتند Ariatti ]22[.و همکاران در سال  3110و نیز  Paulmannو همکارانش در سال  3111مدالیته آهنگ گفتار
را همراه با بیانات چهرهای بررسی کرده بودند Paulmann ]20 ,12[.و همکارانش در سال  3111در مطالعه خود گزارش کردند که هرچه
محرک عاطفی از کانالی با قابلیت دسترسی بیشتر ارائه شود ،توانایی پردازش آن محرک افزایش مییابد Ariatti ]20[.و همکاران ش در
سال  3110با انجام پژوهشی دریافتند که آسیب در پردازش احساسات منفی ،در این بیماران شدید است ]12[.مطالعات دیگری نیز بر این
یافته تاکید داشتند که گروه بیمار ضعیفتر عمل کرده بود ]22 ,22[.در یک مطالعه بررسی ساختار نورولوژ یک موثر بر درک آهنگ گفتار ،اثر
[] 12
آسیب عقدههای قاعده ای بر پردازش احساس تنفر نشان داده شد.
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صفائیان تیتکانلو و همکاران

جدول :9مطالعات مرتبط با بازشناسی احساسات چهره در بیماران مبتال به پارکینسون
نویسندگان (سال)

گروههای شرکتکننده

تعداد

اهداف

روشها یا ابزار بررسی

 PD خفیف تا متوسط
(بدون دمانس یا
افسردگی)
HC 

11 
11 

بررسی شناختی
و نورولوژیک

نتایج

fMRI 
 تصاویر مثبت ،منفی و
خنثی





طبقهبندی ماهیت و سطح انگیختگی
PD=HC
کاهش فعالیت پوتامن در PD
افزایش فعالیت قشر پری فرونتال در PD

 Bellو همکاران
[] 22
()3112

 IPD خفیف -متوسط
HC 

12 
13 

بررسی
نورولوژیک

FMRI 
Affective Go- 
No-Go
Paradigm





پردازش نادرست ماهیت واژگان عاطفی
نقص در بازداری پاسخهای نادرست
فعالیت غیرنرمال آمیگدال و استرایاتوم شکمی

 Illeو همکاران
[ [21
()3116

 PD متوسط تا شدید
HC 

32 
32 

بررسی شناختی

تستهای خودارزیاب

[ ] 26

PD 
HC 

16 
16 







[ ] 22

PD 
HC 

31 
22 

بررسی
مکانیزمهای
شناختی

درجهبندی شدت خشم و تنفرPD=HC:
طبقهبندی ترس ،خشم و تنفرPD=HC:
ضعف در خشم و تنفر در PD
پردازش ضمنی تنفر و شادی ()HC=PD
پردازش آشکار در طبقهبندی احساسات
PD<HC
سالم بودن انگیختگی سرنخهای عاطفی در
PD
آسیب معنادار محرکهای منفی و انگیزشی در
PD
محدود شدن فعالیت عضله اخم در احساسات
منفی
پاسخ ناکافی در طبقهبندی در گروه PD

PD 
HC 
 PD غیردمانسی
HC 

21 
32 
21 
11 

بررسی
نورولوژیک




 PD<HCدر احساسات منفی
نقایص ساختاری نورونی در PD

 PD غیردمانسی
HC 

31 
32 

بررسی شناختی

 Suzukiو همکاران
[] 22
()3116

IPD 
HC 

12 
21 

بررسی شناختی

ارزیابی احساسات خاص

 Adolpsو همکاران
[] 21
()1110

PD 
HC 

10 
12 

بررسی شناختی

تکلیف ارائهی بیانات
چهرهای

 Moonenو
همکاران ()3112

[ ] 22

 Wagenbrethو
همکاران ()3116

 Balconiو
همکاران ()3116

 Baggioو همکاران
[] 23
()3113
 Herreraو
همکاران ()3111

[ ] 32

 Clarkو همکاران
[] 22
()3110



بررسی شناختی

بررسی
نوروسایکولوژیک

Affectiveprimin 
gParadigm
 تصاویری از چشم انسان
 ابزار خودارزیاب
Manikin
 ارزیابی واکنشپذیری
ضمنی :پاسخ رسانایی
پوست ،الکترومایوگرافی
عضالت گونهای و اخم
 تست Ekman60
MRI 
 تستهای
نوروسایکولوژیک
 تست طبقهبندی حالتها
 طبقهبندی صحنهها و
چهره






PD<HC
س الم بودن پردازش تکلیف بدون جنبه عاطفی و نقص
در بازشناسی احساسات چهره (خشم و تعجب)در
بیماران
آسیب انتخابی احساس تنفر در PD
نرمال HC=PD

 :EEGالکتروانسفالوگرافی :FMRI ،تصویربرداری عملکردی رزونانس مغناطیسی :HC ،گروه کنترل سالم :IPD ،بیماری پارکینسون دارای علت
ناشناخته :LPD ،گروه با شروع عالئم در سمت چپ بدن : MRI ،تصویربرداری رزونانس مغناطیسی :PD ،بیماری پارکینسون :RPD،گروه با شروع عالئم
در سمت راست بدن
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جدول  :3مطالعات مرتبط با بازشناسی احساسات آهنگ گفتار در بیماران مبتال به پارکینسون
نویسندگان (سال)

گروههای شرکتکننده

[ ] 22

 Clarkو همکاران ()3112

[] 20

 Paulmannو همکاران ()3111

[] 26

 Daraو همکاران ()3110

[] 12

 Ariattiو همکاران ()3110

[] 22

 Schroderو همکاران ()3116
[] 23

 Pellو همکاران ()3112

[] 32

 Benkeو همکاران ()1110

تعداد

روشها یا ابزار بررسی


تولید جمالت با بلندی  22 ،21 ،62 ،61و
 01دسیبل
تولید یک جمله در  2سطح بلندی




PD
HC




12
32

بررسی شناختی




IPD
HC




11
11

بررسی شناختی




 PDغیردمانسی
HC




16
12

بررسی شناختی








 PDبا شناخت سالم
HC




32
60

بررسی شناختی

آزمون بازشناسی از طریق چهره و آهنگ




PD
HC




12
12

بررسی شناختی




 ERPو گوش دادن غیرفعال
کشف هدف به صورت فعال




IPD
HC




31
31

بررسی نوروسایکولوژیک اثر
بیماری




تمییز و درجهبندی  2حس اصلی
تستنوروسایکولوژیک




PD
HC




20
10

بررسی نوروسایکولوژیک





تکالیف نوروسایکولوژیک
تمییز گفتار
کشف المانهای تعجبی و شوخی

 :HCگروه کنترل سالم :IPD ،بیماری پارکینسون دارای علت ناشناخته :PD ،بیماری پارکینسون
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نتایج
PD<HC


ارزیابی داینامیک از طریق سه کانال :معنایی -واژگانی،
پروزودی ،سرنخهای چهرهای




در دسترستر بودن کانال باعث
بازشناسی بهتر شد.
PD<HC
عملکرد متفاوت بیماران در کانالهای
ارتباطی ویژه

شناسایی احساسات خاص
طبقهبندی آنها
درجهبندی شدت آنها




مشکل در طبقهبندی آهنگ
حساسیت کاهشیافته در شدت
احساسات منفی




PD<HC
آسیب شدید در بازشناسی چهرههای
ناراحت و ترسیده
PD<HC




پردازش متفاوت احساس در دو گروه
تاثیرآسیب عقدههای قاعدهای بر پردازش
تنفر




 PDغیردمانسی ==HCنرمال
 PDبا زوال شناختی خفیف تا
متوسط <HC

صفائیان تیتکانلو و همکاران

گروه سوم از پژوهشها شامل  2مطالعه بود که با بررسیهای شناختی (شامل  )EEGو یا نوروسایکولوژیک نشان دادند که افراد مبتال به
[]21 ,20 ,22 ,21 ,0
پارکینسون در تکالیف بازشناسی احساسات از طریق چهره یا آهنگ گفتار ،در شرایط مختلف ،به طور متفاوتی عمل میکنند.
ف همراه با بیماری پارک ینسون بر بازشناسی احساسات پرداخته بودند که با توجه به
مطالعات این گروه بیشتر به تاثیر شرایط مختل ِ
ویژگی های همراه با بیماری ،نتایج متفاوتی به دست آمده بود؛ به عنوان مثال میتوان به یافتههای تحقیقاتِ  Mart´ınez-Corralو
همکارانش در سال  3111اشاره کرد که نشان داد اختالل " فقدان واکنش به محرکات عاطفی ( ")Apathyبه عنوان یکی از این شرایط
همراه با بیماری پارکینسون ،بر عملکرد بازشناسی احساسات تاثیر منفی میگذارد ]20[.تاثیر آغاز عالئم بیماری در یک سمت بدن نیز به
عنوان یکی از شرایط همراه بیماری پارکینسون در مطالعهای توسط  Yuvarajو همکاران ش در سال  3112مورد بررسی قرار گرفته بود.
در بررسی درک بازشناسی در بیماران با آغاز عالئم بیماری در سمت راست و بیماران با شروع عالئم در سمت چپ ،نتایج پژوهش آنها
نشان داد که گروه اول ضعیف تر عمل کرده بودند .در این مطالعه بیماران در پردازش داینامیک احساسات چهره نقایصی را نشان دادند ،ولی
در تکلیف پردازش استاتیک احساسات این نقایص قابل مالحظه نبود Garrido-Vásquez ]21[.و همکاران ش در سال  3111نیز گزارش
کرده بودند که بیماران با عالئم حرکتی سمت راست در درک احساسات و مخصوصا احساسات منفی ،ضعیفتر از بیماران با عالئم حرکتی
سمت چپ عمل میکنند ]0[.به طور کلی با بررسی تاثیر شرایط تعدیل کننده بر بازشناسی احساسات از طریق آهنگ گفتار ،بر موثر بودن
عواملی شامل وضعیت شناختی ،شروع نشانههای حرکتی در یک سمت خاص و عوامل روانشناختی اشاره شده بود ]21 ,22 ,21 ,0[.عالوه بر این
مطالعه  Seddaو همکارانش در سال  3112نشان داد که بین طول دوره بیماری با سرعت پردازش احساسات ارتباط وجود دارد .همچنین
[] 22
شدت دمانس حتی در سطح خفیف اثر منفی بر بازشناسی احساسات از طریق آهنگ گفتار داشته است.
جدول  .2مطالعات مرتبط با تاثیر شرایط مختلف بر بازشناسی احساسات در بیماران مبتال به پارکینسون
نویسندگان
(سال)

گروههای شرکتکننده

تعداد

اهداف




IPDخفیف -متوسط
گروه سالم راستدست




11
31

بررسی شناختی





LPD
RPD
HC





13
11
13

بررسی نوروسایکولوژیک





 PDو LPD
 PDو RPD
HC





11
11
31

رابطه بازشناسی احساس
با برتری طرفی حرکتی

Garrido Vásquezو
[] 0
همکاران ()3111





RPD
LPD
HC





13
11
33

تاثیر بیتقارنی حرکتی
بر درک احساس کالمی

Martınez Corralو
[ ] 20
همکاران ()3111





 PDو Apathy
 PDبدون Apathy
HC





13
11
16

بررسی شناختی

 Seddaو
همکاران ()3112

[ ] 22

Garrido Vásquezو
[ ] 21
همکاران ()3116

 Yuvarajو
همکاران ()3112

[ ] 21

روشها یا ابزار بررسی
بازشناسی تنفر با استفاده از تستهای:
Disgust Rating Task 
DS 
FERT 
Procedure

Experimental Tasks




تستهای نوروسایکولوژیک
ثبت EEG
ویدئوی سیاه -سفید از چهره

در طی تکالیف زیر EEG :بررسی
Unified Parkinson’s

Disease Rating Scale
the International

Affective Picture
)System (IAPS
International Affective

Digitized Sounds
)(IADS
Video Clips 
 جمالت واژگانی و شبهگفتاری
عاطفی
 ثبت EEG

نتایج







عملکرد کند در بازشناسی
احساسات به جز خوشحالی
عدم وجود آسیب انتخابی
وجود رابطه بین طول دوره بیماری
با سرعت پردازش
برای حالتهای شاد ،عصبانی و
خنثی:
پردازش معیوب داینامیک چهره در
گروه LPD
نرمال بودن بازشناسی چهره در
حالت ثابت در LPD



آسیب در بازشناسی در گروه
LPD
آسیب انتخابی احساسات منفی در
PD




 PD>HCدر دامنهی P200
نقایص در تنفر ،ترس و خوشحالی
در RPD



 PDبدون <ApathyPD
و  Apathyمخصوصا در خشم و
ناراحتی
 PDبدون HC=Apathy



ارائه بیانات چهرهای


 :Apathyآسیب عاطفی :DS ،مقیاس تنفر :FERT ،تکلیف بازشناسی احساسات چهره :EEG ،الکتروانسفالوگرافی :HC ،گروه کنترل سالم :IPD ،بیماری
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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پارکینسون دارای علت ناشناخته :LPD ،گروه با عالئم حرکتی در سمت چپ بدن :PD ،بیماری پارکینسون :RPD ،گروه با عالئم حرکتی در سمت راست بدن

بحث
با بررسی به عمل آمده در یافتهها میتوان به این نتیجه رسید که تاثیر بیماری پارکینسون بر بازشناسی احساساتِ نمایان در چهره یا آهنگ
گفتار ،در شرایط مختلف ،متغیر است .حدود  01درصد از مطالعات مربوط به بررسی پردازش عاطفی از طریق بیانات چهره نشان داده بودند
که عملکرد بیماران در بازشناسی احساسات و مخصوصا عواطف منفی ،ضعیف تر از گروه کنترل بوده است ]22 ,22 ,23 ,21 ,22 ,22 ,32[.تمام
مطالعات مربوط به بررسی پردازش آهنگ گفتار نیز بر این یافته تاکید داشتند ]20 ,22 ,22 ,26 ,23 ,32 ,12[.بیش از  12درصد کل پژوهشها ی
مورد بررسی عملکرد این دو گروه را بدون تفاوت چشمگیر برآورد کرده بودند[ ]26 ,21 ,32و حدود  33درصد از مطالعات نشان میداد شرایط
[] 21 ,20 ,21 ,0
همراه بیماری را نمیتوان به طور قطعی در ایجاد این نقص عملکرد ارتباطی موثر دانست.
رایجترین یافتهای که از بیشتر مطالعات به دست آمد ،این بود که بیماران مبتال به پارکینسون در استفاده از پردازشهای عاطفی نقص دارند
که این نقص ممکن است به صورت پاسخ های ضعیف ،غیردقیق ،ناکافی یا نادرست باشد )22 ,22- 23 ,21 ,22 ,26 ,22 ,23 ,32 ,32 ,31 ,12[.احتماال این
یافته را بتوان بدینصورت توجیه کرد که شاید نقص ارتباطی مذکور به مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک آن مرتبط باشد؛ یعنی اختالل در
عملکرد آمیگدال در پارکینسون ،آسیب عقدههای قاعده ای و یا آسیب مسیرهای دوپامینرژیک (شامل مسیرهای مزولیمبیک و مسیرهای
[ ]22 ,23 ,22 ,11 ,12 ,0 ,6- 2
مزوکرت یکال).
مسیرهای دوپامینرژیک در پردازش احساسات مختلف نقش دارند .پژوهشها نشان دادهاند که به طور کلی ادراک و بهکارگیری احساس در
سطح نورونی توسط دو سیستم نورونی مکمل سازماندهی می شود .اول ،سیستم شکمی که شامل آمیگدال ،اینسوال ،استریاتوم شکمی و
مناطق شکمی شکنج سینگولیت قدامی میباشد؛ این سیستم مفهوم عاطفی را شناسایی کرده و یک پاسخ عاطفی مناسب ایجاد میکند.
دوم ،سیستم پشتی شامل هایپوکامپ ،مناطق پشتی کرتکس سینگولیت قدامی وکرتکس پریفرونتال که این مناطق در جنبههای شناختی
احساسات درگیر میشوند .به نظر میرسد که یک سری ارتباطات دوطرفه بین این دو سیستم وجود داشته باشد و احتماال هرگونه آسیب در
این ارتباط مشکلساز باشد ]20 ,12 ,2 ,2[.نوع تکالیف استفاده شده در هر مطالعه نیز به نظر مهم است؛ برای ارزیابی ادراک احساسات در
بیماران مبتال به پارکینسون ،از تکالیف شناسایی ،تمییز و طبقهبندی استفاده شده است ]22 ,22- 22 ,23 ,32[.به نظر میرسد انتخاب نوع تکلیف
موجب شود تا نتایج متفاوتی از مطالعات مختلف حاصل شود .احتماال در تکلیف طبقه بندی احساسات ،نقص کمتری گزارش شود .گزارش
یک پیشینه مرتبط نشان داده است که نقص در بازشناسی احساسات از طریق بیانات چهره ،در تکلیف تمییز بیشتر مشهود است ،در
صورتی که نقص در بازشناسی آهنگ ،بیشتر در تکلیف شناسایی احساسات اتفاق میافتد]6[.
با بررسی دقیقتر در مطالعاتی که عملکرد ضعیف تر بیماران مبتال به پارکینسون نسبت به گروه کنترل را در بازشناسی احساسات نشان
می دادند ،دریافتیم که وجود نقص در بازشناسی احساسات در دو حالت مشهودتر است؛ اول اینکه نوع مدالیتهی ارائه محرک عاطفی ،آهنگ
گفتار باشد[ ] 20 ,22 ,26 ,12 ,12 ,1و دوم اینکه ماهیت احساس برانگیخته شده ،از نوع منفی (ترس ،خشم ،تنفر و یا ناراحتی) باشد,26- 22 ,12 ,12 ,1[.
 ]21-20همانطور که گفته شد ،شماری از مطالعات نشان می دهند که بیماری پارکینسون بر پردازش احساسات از طریق آهنگ گفتار تاثیر
بیشتری دارد[ ، ]21 ,12 ,1چنانکه ممکن است بر پردازش احساس از روی چهره ،اثری نداشته باشد و یا تاثیر آن تنها شامل افزایش زمان
پاسخدهی به محرک باشد ]21 ,1[.سه توضیح احتمالی برای این یافته به نظر میرسد :اول اینکه احتماال بازشناسی احساس از روی آهنگ
گفتار ،به کاهش ظرفیت حافظه کاری که اغلب در پارکینسون مورد توجه است ،حساستر باشد .دوم ،عقدههای قاعدهای ممکن است در
بازشناسی احساس موجود درآهنگ نقش اساسیتری داشته باشند و این در حالی است که در بیماران مبتال به پارکینسون آسیب میبیند و
سومین احتمال این است که استنباط احساس از طریق آهنگ ،مشکلتر باشد ]6[.برخی مطالعات با این نتیجه در تناقض هستند ]20 ,31[.طبق
این مطالعات ،آسیب در بازشناسی احساس ،فقط در صورتی وجود دارد که احساس از طریق چهره انتقال یابد[ ،]31البته شواهد مبتنی بر این
است که توانایی بازشناسی احساسات در صورتی که محرک انگیزشی از کانالِ در دسترستر و قابل درکتری ارائه شود ،بهتراست .این
کانال ممکن است از نوع بینایی (مشاهده حالت چهره) و یا ترکیبی از آهنگ و جنبه معنایی -واژگانیِ برچسب آن احساس باشد .به نظر
میرسد بیماران مبتال به پارکینسون ،بیش تر بر محتوای معنایی جمالتِ مخاطبشان تکیه کرده و در صورت خطا ،از پردازش عاطفی پیا ِم
آنها استفاده نمیکنند ]20[.در این رابطه دو احتمال وجود دارد :اول این که ،احتماال این پدیده ،نشان دهندهی وجود یک مشکل در بازداری
سیستم پردازشی باشد که محتوای معنایی را نسبت به آهنگ گفتار ،بهتر پردازش می کند .احتمال دیگر ،وجود یک مشکل آکوستیکی است.
شاید بیشتر پارامترهای آکوستیکی که برای طبقهبندی آهنگ ضروری هستند ،به طور کارآمد پردازش نمیشوند ]21[.مثال احتمال میرود که
سرعت گفتار ،زیر و بمی و سرنخهای مربوط به دیرش به طور مناسب پردازش نشوند .با این حال گاهی بازشناسی احساس در این بیماران
ب دون توجه به مدالیتهی انتقال آن دچار آسیب می شود] 31[.
همان طور که گفته شد آسیب وارد بر بازشناسی احساسات منفی شامل ترس ،تنفر ،خشم و ناراحتی نمایانتر است ]21 ,21 ,26 ,23 ,12[.نقایص
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بازشناسی عواطف در بیماری پارکینسون ،مخصوصا وقتی در قالب تون صدا انتقال مییابد ،ممکن است به طور انتخابی به درک احساسات
منفی آسیب بزند Dara ]12 ,1[.و همکارانش در سال  3110نشان دادند که آسیب در شناسایی احساسات خاصی شامل خشم ،تنفر و ترس
چشمگیر است ،ولی بازشناسی احساس ناراحتی به طور معناداری آسیب نمیبیند [26[.همچنین به نظر میرسد آسیب در بازشناسی عواطف
[] 6
مثبت کمتر باشد.
حال اگر ترکیبی از این دو عامل (آهنگ گفتار نسبت به چهره و عواطف منفی نسبت به مثبت) در نظر گرفته شود ،احتماال مشکل واضحتر
خواهد شد .مطالعات ساختاری و عملکردی مغز و نیز بررسی بالینی بیماران این یافته را بهتر توجیه خواهد کرد .گفته میشود که در
بازشناسی احساس از طریق آهنگ گفتار ،شبکه وسیع قشری و زیرقشری نقش دارد ]21[.به نظر می رسد که نیمکرهی راست برای پردازش
ی آهنگ گفتار،
احساسات منفی و نیمکره ی چپ برای پردازش احساسات مثبت اختصاصی شده باشد ]31[.احتماال در رمزگشایی عاطف ِ
نیمکره ی راست نقش مرکزی دارد .اگرچه تحقیقات اخیر نشان داده اند که در این امر ،یک شبکه نورونی دوطرفه دخیل است؛ یعنی میتوان
گفت که نیمکره ی راست غالبیت نسبی دارد و نه قطعی ]21[.نقایص بازشناسی احساسات آهنگ گفتار ،ممکن است بعد از آسیب نیمکره ی
چپ یا راست اتفاق بیفتد ،اما آسیب جزئی در اپرکولوم تمپورال مخصوصا در نیمکره ی راست به طور معناداری با ضعف در درک و بیان
احساس از طریق آهنگ گفتار مرتبط میشود ]31[.بدعملکردی نیمکرهی راست به طور اولیه در آسیب درک آهنگ مطرح است .شاید بتوان
گفت استریاتوم راست نسبت به چپ ،مشکل بیشتری دارد ]0 [.به عبارت دیگر ،آسیب انتخابی در بازشناسی احساس موجود در آهنگ و
چهره ،میتواند بیانگر اثرات نیمکرهای باشد؛ به نحوی که طبق برخی پژوهشها ،اگر نیمکرهی راست مغز بیشتر آسیب دیده باشد،
بازشناسی ترس بیشتر از سایر احساسات و اگر نیمکره ی چپ مغز بیشتر آسیب دیده باشد ،بازشناسی احساس ناراحتی دچار مشکل
میشود ]31[.نقایص بازشناسی احساساتِ آهنگ گفتار ،در آسیب ِعقدههای قاعدهای ،نس بت به آسیب سایر ساختارها شایعتر است .نقش
عملکردی عقدههای قاعده ای در پردازش احساسات در بیماران با آسیبهای نیگرواستریتال ،هم در جنبهی صوتی و هم چهرهای وجود
دارد ]6[.همچنین توانایی رمزگذاری احساس از توالی های عاطفی آهنگ گفتار ،به عملکرد این ساختار بستگی دارد .احتماال این فرآیند با
فعالیتهای ارتباطی قشری ،جهت ارزیابی سرنخهای عاطفی آهنگ گفتار در تعا مل باشد ]20[.آسیب عقدههای قاعدهای در درک عاطفی
آهنگ گفتار ،به طور انتخابی عمل میکند ]1[.بیماران ممکن است در قضاوت ماهیت ا حساس ،مشکل داشته باشند ،ولی در قضاوت شدت
آن آسیب نبینند ،زیرا عقدههای قاعده ای ترجیحا در پردازش احساسات (مخصوصا احساسات منفی) ،بدون توجه به شدت بیان آن درگیر
[] 26
میشود.
شواهد ،آسیب آمیگدال را در نقایص بازشناسی عواطف نشان داده اند ،که شامل کاهش تراکم نورون هستههای عمقی -جانبی و هستههای
قشری می شود ]6[.فقدان یا کاهش سطح دوپامین (حالت هایپومینرژیک) در مغز بر اثر پارکینسون ،بر بازشناسی برخی عواطف (خشم و
ترس) اثر میکند .فعالیت آمیگدال تحت تاثیر حالت هایپودوپامینرژیک کاهش مییابد ]20[.همچنین تغییر در درک عاطفی آهنگ گفتار،
ممکن است با زوال نامتقارن نورون های دوپامینرژیک در سیستم نیگرواستریال مرتبط باشد ]31[.چندین مطالعه ،آسیب در بازشناسی خشم،
تنفر و ترس را به حالتهای هایپودوپامینرژ یک و اثر ثانویه آسیب عقدههای قاعده ای و آسیب در عملکرد آمیگدال نسبت دادهاند] 20 ,31 ,6[.
حالت هایپومینرژیک در سینگولیت قدامی و کرتکس اربیتوفرونتال منجر به مشکالتی می شود که خود را به صورت نقص در بازشناسی
خشم نشان میدهد[ ،]20حتی مطالعات تصویربرداری عملکردی و ن یز بررسی بیماران نشان دادهاند که اجزای زیرقشری مغز مثل عقدههای
قاعدهای و سایر ساختارهای مرتبط با آن شامل آمیگدال ،اینسوال و مخچه ،نیز در بازشناسی احساس درگیر هستند ]12 ,11 ,1 ,2[.یک نظریه رو
به رشد این است که عقدههای قاعدهای با توانایی بازشناسی تنفر ،ناراحتی و خشم از طریق چهره یا صوت ارتباط دارد ]20[.حیاتی بودن
نقش عقدههای قاعدهای در پروزدی ،به نق ش استریاتوم در رفتار زمانبندی (  )Timing Behaviorاشاره دارد؛ در واقع ،استریاتوم به
عنوان جزئی از عقدههای قاعدهای ،در زمانبندیِِادراکیِِرخدادهای حسی نقش دارد ]12[.استریاتوم در رمزگشایی عاطفی آهنگ ،نقش
حمایتی دارد که با مناطق فوقانی تمپورال در تعامل است .به نظر میرسد که استریاتوم راست در درک احساسات نقش دارد ،ولی استریاتوم
چپ الزاما مسئول این قضیه نیست ]1 ,0[.اگرچه ،برخی شواهد بر آنند که استریاتوم راست در بازشناسی احساسات چهره فعالیت زیادی دارد،
ولی در بازشناسی احساسات از طریق آهنگ این طور نیست .هم چنین استریاتوم در درک آهنگ گفتاریِ شاد نقش دارد .پوتامن به همراه
قشر فرونتال نیز در بازشناسی شادی درگیر است] 12 ,11 ,1[.
مطالعات ،فعالیت هستههای تحت تاالموسی (  )Sub Thalamic Nucleusesرا نیز در پاسخ به احساسات صوتی نشان دادهاند,0 ,6[.
 ]20اخیرا مشخص شده است که در طی پردازش بیانات چهره ای مرتبط با ترس ،بین آمیگدال با اربیتوفرونتال و کرتکس سینگولیت قدامی
به لحاظ عملکردی ارتباط وجود دارد .ممکن است آمیگدال در بازشناسی احساسات پیچیدهتر م ثل غرور نیز نقش داشته باشد ]20[.دادههای
تصویربرداری ،فعالیت آمیگدال در حین بازشناسی خشم از طریق چهره را نیز نشان دادهاند ]20 ,22 ,0 ,6[.متفاوت بودن نتایج این مطالعات به
فاکتورهایی مثل مشخصات محرک ،شرایط مقایسه (مثال احساس خوشحالی در مقابل خنثی) ،تفکیک پذیری زمانی پایین  fMRIو غیره
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نسبت داده میشود Ibarretxe-Bilbao ]0[.و همکارانش در سال  ، 3111اولین شواهد تغییرات ساختاری و نورونی مرتبط با آسیب در
ی بیماران مبتال به پارکینسون را گزارش کردند .آنها نشان دادند که به طور کلی بین آسیب ساختارهای کرتکس
بازشناسی چهره ا ِ
اربیتوفرونتال (کاهش حجم آن) و نقایص بازشناسی احساسات در مراحل اولیه بیماری ارتباط وجود دارد .کاهش دوطرفه ماده خاکستری در
این مناطق مشاهده میشود] 21[.
گروهی از مطالعات ،تفاو ت چشمگیری در عملکرد بازشناسی احساسات مخصوصا در تکلیف نمرهدهی به شدت احساسات و گاهی
طبقهبندی آن ها بین دو گروه کنترل و بیمار نشان ندادند ]26 ,21 ,21 ,22[.همچنین به نظر میرسد عملکرد بیماران در پردازش کلی و ضمنی
احساسات ،نرمال و مشابه گروه کنترل باشد[ ،]26البته باید توجه داشت که عدم تفاوت معنادار بین دو گروه الزاما به معنی صحت عملکرد
گروه بیمار نیست .چنان که در برخی مطالعات نتایج نشان میداد که هر دو گروه در پاسخدهی به محرک در مدالیتههای مختلف به طور
مشابه عمل میکردند ،اما میزان امتیاز آنها با هم متفاوت بود ]26 ,22 ,21 ,22[.مثال مطالعه  Balconiو همکارانش در سال  3116نشان داد
که دو گروه مورد مقایسه در ظرفیت و انگیختگی سرنخهای عاطفی ن رمال عمل کردند .همچنین فعالیت عضله اخم در پاسخ به محرکهای
منفی در هر دو گروه محدود شده بود ]22[.حالت دیگر عدم تفاوت معنادار در بررسی بازشناسی عواطف بین دو گروه در صو رتی مشهود بود
که گروه بیمار مورد مطالعه مشکالت همراه ناشی از "فقدان واکنش به محرکات عاطفی" یا "دمانس" نداشتند]20 ,32[.
گروه سوم از مطالعات مورد بررسی تحقیق حاضر  ،در مورد تاثیر فاکتورهایی چون شناخت ،حرکت ،عواطف و غیره و ارتباط آن با آسیب در
بازشناسی احساس بود که نتایج متناقضی را آشکار کرد .گفته میشود که شدت محرک عاطفی ارائهشده ،شدت بیماری ،فقدان واضح هوش
یا شدت عالئم افسردگی و نی ز با مشکالت حرکتی بیماران ممکن است در آزمون های عملکرد اجرایی موفق باشند ،اما در بازشناسی
احساسات عملکرد ضعیفی داشته باشند؛ یعنی بین عملکرد شناختی و بازشناسی احساسات ارتباطی وجود ندارد[ ،]26 ,12 ,1البته ارتباط بین
حافظهی کاری و بازشناسی احساسات موجود در آهنگ ،در یک مطالعه مشاهده شده است ]26[.رمزگشایی عاطفی آهنگ گفتار ،اگرچه باعث
درک کامل نمی شود ،اما به واسطه ی فعالیتهایی موجب می شود تا تغییرات ایجاد شده در طیف زمانی مشخصی ،کنترل و آنالیز شود و به
طور موقت ذخیره گردد .در واقع نقص در بازشناسی احساسات موجود در آهنگ ،به دلیل نقص در ساختارهای فرونتواستریال است که در
حافظه کاری فعال میگردند ]23 ,1 ,2[.به نظر میرسد که حافظه کاری برای فهم عملکرد در تکالیف خاصی ،الزم است ،اما تمام منشا و علت
آسیبهای بازشناسی احساسات موجود در آهنگ را توضیح نمیدهد ]26[.آسیب های اولیه بازشناسی آهنگ در پارکینسون ،احتماال
ویژگیهای متمایز عقدههای قاعدهای را منعکس میکند که در جنبههای خاص رمزگشایی آهنگ شرکت دارد ]1[.افسردگی یکی دیگر از
فاکتورهایی است که ممکن است برخی جنبه های درک عواطف را تعدیل کند .افسردگی در پارکینسون ،ممکن است آسیب در درک عواطف
ناخوشایند مثل خشم را افزایش دهد ]11[.برخی مطالعات گزارش کردهاند که افسردگی با کاهش توانایی بازشناسی احساسات منفی و نیز
بازشناسی کل احساسات چهره ارتباط دارد .بیماران با اختالل " فقدان واکنش به محرکات عاطفی" نقایصی در بازشناسی احساسات خاص
(ترس ،خشم و یا ناراحتی) را تجربه میک نند ،اما بیماران بدون این اختالل ،مانند گروه سالم عمل میکنند [20 ,22].افسردگی نمیتواند منشا
نقایص بازشناسی آهنگ در بیشتر این بیماران باشد[26].
در مواردی گزارش شده است که بازشناسی عواطف منفی به جز ترس ،حتی با کنترل عوامل موثر بر تغییر عواطف و شناخت به طور
معناداری آسیب میبیند .به همین ترتیب ،سطح آسیب در بازشناسی احساسات با سطح ناتوانی حرکتی یا افسردگی ارتباط ندارد .در واقع
بازشناسی احساسات و این ناتوانیها از پاتولوژیهای متفاوتی در مغز منشامیگیرند[23 ,6] .
به طور کلی تفاوت در نتایج تمامی این مطالعات ممکن است به سوگیری در انتخاب نمونه ها ،مشکالت همراه با بیماری پارکینسون شامل
افسردگی ،نقص شناختی ،مراحل مختلف بیماری ،دورهی بیماری ،اثرات جانبی متفاوت ،تکالیف مورد استفاده و ارزیابیهای متفاوت و نیز
[]22- 22 ,31 ,32 ,12
نوع مدالیته ارائه محرک نسبت داده شود.
نتیجهگیری
بررسی بازشناسی احساسات چهره ای و آهنگ در بیماران پارکینسون در مطالعات مختلف نتایج متعدد و متناقضی به دست میآورد .با توجه
به فعالیت ساختارهای متعدد قشری و زیرقشری در این فرآیند و نیز تفاوتهای متدولوژیک و سوگیریهای انتخابی مطالعات ،این تناقضها
بدیهی به نظر میرسد ،اما در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که آنچه در این مطالعات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ،این است که
پردازش احساسات در این بیماران معموال آسیب میبیند؛ همچنین احساسات منفی بیشتر از احساسات مثبت درگیر میگردد .آسیبهای
حرکتی ،شناختی ،عاطفی و غیره که معموال در پاتولوژی این بیماری دیده میشو د ،به طور اولیه با آسی ب در بازشناسی احساسات ارتباط
ندارد.
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