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  هاي زباني در بيماران زبان پريش بروكا بررسي اختالل

  ∗پور مهال آرين
  

  خالصه
پريـشي بروكـا    هاي زباني در بيماران مبـتال بـه زبـان     ضر به منظور بررسي اختالل    پژوهش حا 
پريشي انتخاب گرديد كه دسـت كـم    جامعه و نمونة حاضر از ميان بيماران زبان   . انجام شده است  

پريـشي   تمامي افراد راست برتر بودند و علّت زبـان . مدت شش ماه از ضايعة آنها سپري شده بود    
 سال متغير بوده و همة موارد باسواد 50 تا 35دامنة سنّي افراد از . ضربة مغزي  بوداصوالً سكته و 

روش پـژوهش  . پريشي فارسي مورد ارزيابي قـرار گرفتنـد   ها بر اساس آزمون زبان  آزمودني. بودند
در بيمـاران  : نتـايج بـه دسـت آمـده از پـژوهش نـشان داد      . اسـت » توصـيفي ـ تحليلـي   «سنجش 

هـاي دسـتوري بيـشتر     ديده اسـت؛ تعـداد واژه    توانايي بيان، بيشتر از درك، آسيب  پريش بروكا   زبان
بيننـد و سـرعت گفتـار از حـد طبيعـي كنـدتر        پذير هستند؛ افعال بيشتر از اسامي آسيب مـي    آسيب
 .است

  پريشي بروكا هاي زباني، زبان  اختالل:واژگان كليدي

  مقدمه

سر زندگي خود براي برقراري ارتباط از آن آور است كه ما در سرا اي شگفت زبان وسيله
دهقاني (كنيم و آن قدر حائز اهميت است كه تصور دنيايي بدون كالم ممكن نيست  استفاده مي
شناسي در ميان علوم انساني  حدود يك قرن پيش علمي مستقلّ به نام زبان). 1370هشتچين، 

هاي مختلفي از جمله رابطة زبان و  نهدامنة مطالعات اين دانش نوين به زمي. ديگر تكوين يافت
هاي گفتاري، گفتار درماني و غيره كشيده شده  هاي مغزي با زبان، اختالل انديشه، ارتباط آسيب

شناسي  شناسي و عصب شناسي زبان، مولود پيوند دو علم زبان است كه برخي مانند عصب
 در درجة اول مربوط به هاي عالي ذهن چون تفكّر، استدالل و مانند آن فعاليت. هستند

اگر انسان داراي چنين ساختماني عصبي نبود و مغزي . ساختمان دستگاه عصبي انسان است
توانست تفكّر و استدالل داشته باشد بلكه خود زبان را نيز  داشت نه تنها نمي چنين پرورده نمي

                                                 
  مدرس دانشگاه علوم پزشكي ارتش ∗
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اري فرآيندي پيچيده برقراري ارتباط زباني و توليد صداهاي گفت). 1349باطني، (گرفت  ياد نمي
تواند موجب پديد آمدن اختالل  ضايعة نيمكرة چپ مغز مي. و در گرو سالمت كامل مغز است

پريشي است كه به دنبال آسيب و اختالل وارده بر  ها، زبان يكي از اين اختالل. گفتاري گردد
ت مغزي است پريشي در بزرگساالن اغلب به علّت صدما زبان. گردد مغز و كاركرد آن ايجاد مي

در حالي كه در اغلب موارد كودكان مبتال به اين عارضه به عدم رشد مراكز گفتاري دچارند 
پريش بياني است  ها متوجه بيماران زبان  در اين ميان بيشترين ضربه). 1365 ، 2 و لوريا1اسپري(

ديگر شخص به عبارت . هاي خود را ندارند چرا كه با داشتن درك سالم توانايي بيان خواسته
 بروكا 1861در سال . مبتال، از برقراري ارتباط چه از نظر درك و چه از نظر بيان عاجز است

نشان داد ضايعة وارده بر سومين قسمت خلفي شكنج تحتاني پيشاني در نيمكرة چپ مغز 
  ).1376لوريا، (دهد  آورد كه بيمار توانايي سخن گفتن را از دست مي اختالل مشخّصي پديد مي

 اين پژوهش سعي بر آن است با بررسي و مقايسة بيماران زبان پريش بروكـا، گـامي در    در
  . هاي درمان آنان برداشته شود جهت ايجاد روش

  روش

هر يك از بيماران با استفاده از . است» تحليلي ـ توصيفي«روش بررسي در اين پژوهش 
ر گرفته و در نهايت نكات مورد ارزيابي قرا) 1372پور،  نيلي(پريشي فارسي  آزمون زبان

هاي  هاي هر بخش به توانايي در اين آزمون پرسش. مشترك و متمايز آنها با هم مقايسه شد
اين . شود كه در تشخيص افتراقي از آنها استفاده خواهد شد پذيري مربوط مي آسيب
كرار، ميزان توانايي بيان شفاهي، توانايي درك شفاهي، توانايي ت: هاي اصلي عبارتند از توانايي

پريشي، از گفتار پيوستة  عالوه بر آزمون زبان. واژگان قابل دسترس، توانايي خواندن و نوشتن
برداري گرديد كه به صورت گفتار توصيفي و گفتار آزاد ضبط و در بيماران با  بيماران نمونه

 نظر  شاخص اصلي به عنوان مالك ارزيابي گفتار، در5در اين گفتار . يكديگر مقايسه شد
  : گرفته شد كه عبارتند از

                                                 
1- Spray, D. 
2- Loria, A. 
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  .رواني گفتار، دقّت گفتار، ميزان واژگان در دسترس، پيچيدگي گفتار و سرعت گفتار
  معرّفي بيماران

  بيمار اول

  . ساله داراي تحصيالت دانشگاهي دكتراي الكترونيك، شغل آزاد، راست دست45مرد، 
حـي و تعـويض دريچـه دچـار     بيمار به دليل نارسايي قلبي جراحي كـرده و در طـول جرا    

CVA      دچار انفاركت ) اي و شريان مغزي چپ  آهيانه-پيشاني( شده كه در اثر آن نيمكرة چپ
  .ميزان آسيب براساس سي تي اسكن لُب پيشاني است و آفازي بروكا دارد. شده است
  بيمار دوم

غزي براساس سي تي اسكن دچار آسيب م.  ساله دچار ضايعه در نيمكرة چپ است38زن، 
براساس تشخيص پزشك معالج و درمانگر، نوع آفازي وي بروكا همـراه بـا      . لُب پيشاني است  
  .آپراكسي است

  بيمار سوم

ناحية آسيب مغز .  سال قبل در كانادا دچار سكتة مغزي شده است19 ساله، حدوداً  44مرد،  
 نوع آفازي .تي اسكن نيمكرة چپ لُب پيشاني و گيجگاهي است براساس پروندة پزشكي و سي
  .وي بروكا همراه با آنومي است

  بيمار چهارم

 ساله، پروندة پزشكي وي، سكتة مغزي در نتيجة نارسايي و اسكيمي قلبي ناشي از    31مرد،  
براساس سي تي اسكن، ضايعة در لُب گيجگـاهي نيمكـرة   . دهد  افزايش فشارخون را نشان مي    

  .نوع آفازي وي بروكا است. چپ است
شناسي گفتار، تعداد يازده مشخّصه معرّفي شـدند كـه بـا توجـه بـه           يبهاي آس   از شاخص 

گفتار پيوستة بيمـاران بـه   . الذكر محاسبه و تعيين شدند هاي فوق برداري گفتاري، مشخّصه  نمونه
گروهي از افراد فارسي زبان سـالم كـه بـه    . دو صورت گفتار توصيفي و گفتار آزاد بوده است       

 نداشـتند، نيـز انتخـاب شـدند و از گفتـار پيوسـتة آنـان        لحاظ گفتـاري هـيچ گونـه مـشكلي        
برداري گرديد و به لحاظ جنسيت، تحصيالت و وضعيت افتصادي ـ اجتمـاعي بـا گـروه      نمونه
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پريـشي اسـتاندارد در    عالوه بر اين موارد، ارزيابي براسـاس آزمـون زبـان   . آزمايش همتا شدند 
پـريش   بارزي در اشـكال زبـاني در افـراد زبـان    هاي  مقايسة نتايج، تفاوت  . بيماران به عمل آمد   

  .دهد نسبت به افراد سالم نشان مي
  ها يافته

به عبارت ديگر . هاي بياني بيشتر از دركي است پريش، ميزان اختالل  در هر چهار بيمار زبان    
پريشي بيمار بروكا  يعني در نيمرخ زباني، نوع زبان. توانايي بيان بيشتر از درك آسيب ديده است

هـاي دسـتوري    هـاي محتـوايي، واژه   هاي دستوري و واژه  در همة بيماران با مقايسة واژه     . تاس
اند و در جايي كه كاربرد حروف اضافه و به عبارت  ها حذف شده بيشتر آسيب ديده و در جمله

به عنوان نمونه، بيمار شمارة . اند هاي دستوري الزم و ضروري است، حذف شده ديگر تك واژه 
» ايـن جـا  « گفتار پيوستة خود فقط از يك حرف اضافه و يك تك واژة دستوري      در مجموع  2

استفاده نموده و تقريباً بيست مرتبه آن را تكرار كرده است كـه نـشان دهنـدة نـوعي نقـص و             
توان بـه صـورت نمـودار زيـر      اطّالعات بيماران را مي  . هاي دستوري است    كمبود در تك واژه   

  .نشان داد
هاي دستوري در گفتار پيوستة بيماران و مقايسة آن با گروه  واژه پذيري تك آسيبميزان : 1-1نمودار 

  كنترل

  
  

هاي دسـتوري   توان گفت كه در بيماران آسيب ديدة مغزي بروكا، واژه با توجه به نمودار مي 
  . پذير هستند و اين مطلب در مورد همة بيماران صادق بود بيشتر آسيب

     گروه كنترل1   بيمار     2        بيمار 3         بيمار 4           بيمار 
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پريش و گروه كنترل متوجـه   با بررسي و مقايسة سرعت گفتار توصيفي و آزاد بيماران زبان    
نكتـة  . شويم سرعت گفتار در بيماران زبان پريش بروكا كندتر از افراد عادي و سـالم اسـت    مي

ايـن بيمـاران   ) كه در آن موضوع سخن مـشخّص اسـت  (جالب اين كه سرعت گفتار توصيفي   
د آنها است و فقط در يك مورد سرعت گفتار توصيفي بيمار با گفتار آزاد وي بيشتر از گفتار آزا
  . تقريباً يكسان بود

پذيري اسـم و فعـل    همچنين نتايج مطالعة بيماران و مقايسة آنها با يكديگر نشان داد آسيب   
بي بيش از دو قرن است كه اختالل انتخا. تواند از يكديگر متمايز شود پريش مي در بيماران زبان 

هـا را   اسامي و افعال در بيماران دچار ضايعه مغزي توجه پژوهشگران، فالسفه و نورولوژيست   
همواره اين سؤال مطرح است آيا ممكن است اسامي و افعال به طور . به خود جلب كرده است

بررسي صـورت گرفتـه در   . هاي مغزي دچار از هم گسيختگي شوند  مستقّل و در نتيجه ضايعه    
شان داد تعداد افعال به كار برده شده از سوي بيمـار تـا حـدودي بيـشتر از حـد      اين پژوهش ن 

اكثر افعال به كار . دهد پذيري كمتر افعال را نشان مي  معمول كاربرد آن در جمله است و آسيب       
» بود«برده شده در گفتار پيوستة بيماران فاقد تنوع بوده و فقط به كاربرد چند نوع فعل از جمله 

  .شود و اين نشان دهندة سادگي نحو در اين بيماران است دود ميمح» است«و
  گيري نتيجه

پريش دچار ضايعة لُـب پيـشاني و يـا بـه      دهند بيماران زبان هاي قبلي نيز نشان مي     پژوهش
در حـالي كـه دسترسـي بـه     . شوند عبارتي ضايعة قدامي غالباً با اختالل دستور زبان مواجه مي      

  ).1374چگيني، (ي كمتر آسيب ديده است محتواي واژگاني نظير اسام
هاي پژوهش، نتـايج جـانبي زيـر نيـز بـه       عالوه بر نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه       

  :دست آمد
توانيم با قاطعيت نشان دهـيم    با توجه به نمودار سرعت گفتار توصيفي و آزاد بيماران مي    -

  .ها استسرعت گفتار توصيفي بيمار كندتر از گفتار آزاد آن
مـورد مـشاهده    پريش بروكا مورد مطالعه در اين پژوهش، تكرارهاي بـي     در بيماران زبان   -
  .شود مي
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پريش بروكا مورد مطالعة اين پژوهش، مكث بسيار   در گفتار توصيفي و آزاد بيماران زبان   -
  .وجود دارد

واژگاني گروه كنتـرل  هاي گفتار آزاد و پيوستة بيماران كامالً با غناي     غناي واژگاني نمونه   -
دهد به طور تقريبي غناي واژگاني در يك گفتار كوتاه و توصيفي  ارقام نشان مي. هماهنگي دارد

  .بيشتر از گفتار آزاد است
  .بردند جايي به كار مي ها را در ترتيب نابه  بيماران مورد مطالعه غالباً واژه-
  منابع
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