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نقص پردازش اجتماعی در آژنزی کورپوس کالوزوم 

  
با وجود اینکه در حدود 200 میلیــون 
نـورون عصبـی در افـــراد دارای آژنــزی 
کـورپـوس کـالوزوم نقـــص دارد، ولــی 
وجود بهره هوشــی طبیعـی در ایـن افـراد 
غیر معمول نیســت. بـه نظـر میرسـد کـه 
کاهش انتقال نیمکرهای اطالعات در این 
افراد روی جنبههایی از هوش و پـردازش 
عالی شناختی تأثیر مــیگـذارد کـه البتـه 
چنانچه ذکر شد این تأثیر در ارزیابیهای 
هوشی خیلی بارز نیست. دیده شده است 
که عملکرد عالی مغز در این افراد، حتـی 
در تکالیفی کــه تبـادل اطالعـات بیـن دو 
نیمکـره خیلـی الزم بـه نظـــر نمیرســد، 

مختل میشود. 
ـــراد، انــواع نــاتوانی  والدیـن ایـن اف
ــزارش  اجتمـاعی را در فرزنـدان خـود گ
نمودهاند که بیشتر به صــورت اشـکال در 
ارتباطــات اجتمــاعی و کــاهش بینـــش 
میباشد. اظهارنظرهای ایــن افـراد گـاهی 
بی معنی یا نابجاست.آنها ممکن است در 
بازگو کردن احساسات خود و بازشناسی 
(recognition) جنبه هیجانی و احساســی 

کـالم یـا عاطفـه دچـار مشـــکل باشــند. 
عباراتی که بــرای صحبـت کـردن از آن 
اسـتفاده میکننـد، خیلـی کوتـاه اســت و 
ــا داسـتان را خـوب  نکات ظریف لطیفه ی

درک نمیکنند. قضاوت اجتماعی ضعیــف 
دارنـد و مفـهوم تظـاهرات چـــهره را درک 
نمیکنند. در ضمن این افـراد ممکـن اسـت 
ــکال داشـته  در تفسیر ضرب المثلها نیز  اش
باشند و از تست TAT، تفسیری ساده و غیر 
 TAT ـــون انــتزاعی ارائــه دهنــد. (در آزم
ــاید  تصاویری به شخص ارائه میشود و او ب

راجع به هر تصویر داستانی بسازد.) 
در ایــن مطالعــــه، شـــش کـــارت از 
کارتهای آزمون TAT انتخاب و به شــش 
مرد مبتال به آژنزی کورپــوس کـالوزوم (5 
نفر با آژنزی کــامل و یـک نفـر بـا آژنـزی 
نسـبی) داده شـد. از آنـها خواسـته شـد کــه 
ــا بسـازند. سـپس  داستانی برای این کارته
پاسـخهای آنـها بـر اسـاس منطـق داســـتان، 
ــوای داسـتان بررسـی  بینش اجتماعی و محت
ــه داسـتانهای  شد. نتایج مطالعه نشان داد ک
پنج نفر دچار آژنـزی کـامل از نظـر منطـق، 
بینـش اجتمـاعی و درک محتـــوا کمــترین 
نمره را گرفت. اما فردی که آژنــزی نسـبی 
کورپوس کالوزوم داشت و در وی قســمت 
ــود، از هـر  قدامی کورپوس کالوزوم سالم ب
ــهتر عمـل کـرد و حـدس زده شـد  سه نفر ب
کـورپـوس کـالوزوم بـه خصـوص قســمت 
genu آن بـرای تفسـیر طبیعـی کارتهـــای 

TAT الزم باشد. در این زمینه، فرضیــههای 

متعددی وجود دارد. یک فرضیــه ایـن اسـت کـه 
ــره از طریـق محـدود کـردن  قطع ارتباط دو نیمک
انتقال تجــارب عـاطفی نیمکـره راسـت بـه مرکـز 
تکلم نیمکره چپ موجب آلکسیتایمی میشود. 
فرضیه دیگر این است که نیمکــره راسـت در 
ــت  پـردازش اطالعـات اجتمـاعی – عـاطفی اهمی
دارد. نشـان داده شـده اسـت کـه نیمکـره راســت 
برای بازشناسی آهنگ کــالم، تصویـر صـورت و 

تظاهرات چهره و گشتار نقش دارد. 
نتیجـه مطالعـــهای دربــارۀ اثــر یــک مــورد 
ــن دو  کـالوزوتومی چنـد مرحلـهای  بـر انتقـال بی
نیمکره اطالعات معنایی نیز نشان داد کــه قسـمت 
ــات  قدامـی کـورپـوس کـالوزوم میتوانـد اطالع
معنایی را منتقل کنــد، ولـی نمیتوانـد اطالعـات 
ــا بینـایی را کـه بـه نیمکـره راسـت ارائـه  آوایی ی

میشود انتقال دهد. 
فرضیه دیگــر حـاکی از آن اسـت کـه نقـص 
ــایی  موجـود در ایـن افـراد بـه علـت کـاهش توان

تصویرسازی و تفکر خالق میباشد. 
این واضح است که نبود بیش از 200 میلیــون 
ــم  آکسون که در حالت طبیعی دو نیمکره را به ه
متصل میکنند، پردازش قشری را دچــار اشـکال 
ــبکه قشـری کـه  میکند. این کاهش پیچیدگی ش
ـــیر TAT را  بـرای تصویرسـازی الزم اسـت، تفس

دچار اشکال میکند. 
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