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پاسخهای آمیگدال در انسان هنگام مواجهه با چهرههای خوشحال و بیتفاوت و 

ارتباط آن با اضطراب 

  
ــان دادهانـد کـه  مطالعات بیشمار نش
آمیگدال مسئول تظاهرات هیجانی چـهره 
از جمله تظاهرات مثبت و همچنین تــرس 
میباشــد. تحقیقــات قبــل از عصـــب – 
تصویرشناســی ارتبــــاط بیـــن فعـــالیت 
آمیگدال و خصوصیت شــخصیت فـردی 
را نشان دادهاند. یکــی از مطالعـات نشـان 
ــدال بـه تظـاهر  داده است که پاسخ آمیگ
خوشـحالی بیـش از تظـاهر تـرس متغـــیر 
اســت و بررســی شــخصیت آزمودنـــی 
میتوانـد در توضیـح ایـن تفـاوت مفیـــد 
ـــن مطالعــه، بــرای  باشـد. بنـابراین در ای
ارزیابی ارتباط پاسخ آمیگــدال بـا چـهره 
خوشـحال در مقـابل چـهره بیتفــاوت از 
ســنجش شــخصیت و خصوصیــــت آن 

استفاده شده است. 
در ایـــن مطالعـــه از 16 آزمودنــــی 
بزرگسال راست دست که هیــچ یـک نـه 
ــود  در خود و نه در بستگان درجه اول خ

ــتفاده شـد.  مشکل روانپزشکی نداشتند، اس
هر یک از آزمودنیها در مــدت 18 ثانیـه و 
به طور متناوب، شــش کلیشـه از چـهرههای 
ــد.  خوشـحال و بیتفـاوت را نگـاه میکردن
این کلیشهها در زمینه سفید و با فاصله نشان 
داده میشدند. سپس از آزمودنیها خواسته 
شد که بسته به نوع تظــاهر بـه ایـن تصـاویر 
نمره بدهند. در طی کار، آزمودنیها تحــت 
ــاfMRI  قـرار گرفتنـد. در  تصویر برداری ب
ضمـن از آنـها خواسـته شـد تـــا پرسشــنامه 
 (Edinburgh ــــورو برتــری دســت ادینب
ــــنامه  (Handedness Inventory ، پرسش

 (Beck Depression افسـردگـــی بــک
(Inventory، پرسشـنامه صفـــت اضطــراب 

 ،(State-Trait Anxiety Inventory)

 (NEO five پرسشـنامه پنـج عـاملی نئـــو
(factor مقیــاس عاطفــه مثبــــت و منفـــی  

 (Postive and Negative Affect Scale)
را کامل کنند. 

ـــه در تمــام  نتیجـه مطالعـه نشـان داد ک

ــردگـی و اضطـراب در حـد  آزمودنیها نمره افس
طبیعی بود و همه، چهرههای خوشــحال را مثبـت 
ارزیابی نمودند. برای تفسیر پاســخهای آمیگـدال 
آزمودنیها به تظاهرات هیجانی چهره، باید نقش 
هر یافته مقایسهای fMRI (مانند مکان فضــایی در 
کمپلکس آمیگدالوئید و زمینه آزمایشــی کـه در 
آن انجـام شـده بـود) لحـاظ مـیگردیـد. در ایـن 
ــاوت  مطالعـه هـم چـهرههای مثبـت و هـم بـی تف
موجب افزایش مشابهی سیگنال در قسمت خلفی 
 (Substantia آمیگــــدال و مــــاده بینــــام
(innominata شدند، ولی قسمت قدامی، شکمی 

ــهرههای خوشـحال افزایـش  آمیگدال نسبت به چ
سیگنال بیشتری نشان داد. در آزمودنیهــایی کـه 
حالت اضطراب داشتند، سطح بیشتر اضطــراب بـا 
تغییرات کمــتر سـیگنال در چـهرههای خوشـحال 
ــاوت) همـراه بـود کـه  (نسبت به چهرههای بی تف
ـــه  میتوانـد بـه علـت واکنـش بیشـتر آمیگـدال ب

چهرههای بیتفاوت باشد.  
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