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CHARAKTERYSTYKA
WYBRANYCH ZABURZE EMOCJONALNYCH
PO UDARZE PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU
Stosunkowo mało poznanym zagadnieniem s mózgowe substraty poszczególnych procesów emocjonalnych oraz ich zaburze. Ogólnym celem prezentowanych bada była ocena wybranych problemów emocjonalnych po udarze niedokrwiennym prawej półkuli mózgu. Scharakteryzowano stan
afektywny oraz zdolno słuchowego i wzrokowego rozpoznawania emocji. W badaniach wziło
udział 30 pacjentów po prawostronnym udarze mózgu oraz 31 osób zdrowych. Posłuono si Skal
HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale – Zigmond i Snaith, 1983), Skal Manii według
Puyskiego (1979), Testem Prozodii Emocjonalnej z baterii neuropsychologicznej do oceny zaburze jzykowych po uszkodzeniach prawej półkuli mózgu (The Right Hemisphere Language Battery
– Bryan, 1995; Łojek Skotnicka, Bryan, 2000) oraz Testem Rozpoznawania Wyrazu Emocjonalnego Twarzy (Facial Affect Recognition Test – Ekman i Friesen, 1976). U chorych z uszkodzeniem
prawej półkuli mózgu zaobserwowano nasilone w rónym stopniu zaburzenia afektywne o charakterze depresyjnym lub maniakalnym. Jednoczenie wystpił zwizek midzy prozodi recepcyjn
i zdolnoci rozpoznawania emocjonalnego wyrazu twarzy. Stwierdzono dysocjacj zaburze rónicowania emocjonalnego w zakresie badanych modalnoci: najmniej problemów sprawiała wzrokowa identyfikacja „radoci” oraz słuchowa identyfikacja „smutku”. Przeprowadzone badania ukazuj
zwizek zaburze emocjonalnych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. Wyniki sugeruj równie
ponadmodalny mechanizm percepcji emocjonalnej, której przebieg zaley od treciowej specyfiki
bod ca.
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Zaburzenia emocjonalne nale do jednych z najczstszych nastpstw uszkodzenia prawej półkuli (PP) mózgu. Chorzy po udarze PP nierzadko manifestuj
zaburzenia afektu, jak równie prawidłowej identyfikacji słuchowych oraz wzrokowych bod ców emocjonalnych. Jednak zaburzenia afektywne po uszkodzeniu
PP mózgu nie ograniczaj si wyłcznie do stanów podwyszonego i nieadekwatnego nastroju, notabene opisanych i nazwanych w 1914 roku przez Babiskiego
anozodiafori. Lezjom prawostronnym równie czsto towarzyszy depresja (Borod, 2000; Robinson, 1998), któr wczeniej kojarzono wyłcznie z uszkodzeniem lewej półkuli (LP) mózgu (Borod, 2000; Gainotti, 1972; Heilman, Leon,
Rosenbek, 2004; Herzyk, Oszwa, 1992). Wielu badaczy zaobserwowało jednoczenie cisły zwizek lokalizacji udaru mózgu z rodzajem zaburze afektywnych
bezporednio po zachorowaniu. Uszkodzenie prawego płata czołowego wie si
z wystpowaniem zaburze o charakterze manii, natomiast lezje prawego płata
ciemieniowego maj powodowa czste stany depresyjne (Robinson, 1998).
Jednak problemy z okreleniem specjalizacji PP mózgu w przetwarzaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych treci dotycz nie tylko afektu, lecz take
percepcji emocjonalnej. Zaburzeniami tzw. prozodii emocjonalnej zainteresował
si jako jeden z pierwszych Kenneth Heilman (Heilman, Leon, Rosenbek, 2004).
W eksperymentach z 1974 roku wykazał, e osoby z uszkodzon PP mózgu przejawiaj znaczne trudnoci w interpretacji emocjonalnej intonacji wypowiedzi
innych osób (za: Rymarczyk, 1999). Autor stwierdził równie, e wspomniane
deficyty pogłbiały si w sytuacjach, gdy tre przekazu staje si mało czytelna,
a chorzy mog polega wyłcznie na barwie głosu rozmówcy.
Pacjenci z dysfunkcjami PP maj czsto problemy nie tylko z interpretacj
cech prozodycznych, ale równie z rozpoznawaniem emocji wyraanych mimik
(Heilman i in., 2000; Herzyk 1992; Herzyk, Oszwa, 1992; Kucharska-Pietura,
Klimkowski, 2002). Jak si przypuszcza, deficyt rozpoznawania emocji na twarzy
nie moe by wytłumaczony przez zaburzenia percepcyjne ani pojciowe.
W dodatku objaw ten nie jest równie prostym nastpstwem uszkodzenia mini
twarzy. Propozycj wyjanienia tego problemu jest teza o degradacji emocjonalnej reprezentacji twarzy u pacjentów z prawostronnym uszkodzeniem mózgu.
Dowody potwierdzajce owo przypuszczenie pochodz z obserwacji pacjentów z
lezjami PP, którzy przejawiali selektywne deficyty w zakresie rozpoznawania
emocjonalnych wyrazów twarzy na tle prawidłowej identyfikacji przedmiotów
(Bowers i in., 1991).
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Współczenie dysponujemy dwiema głównymi hipotezami dotyczcymi półkulowej specjalizacji emocji (Borod, 1992; Kucharska-Pietura, Klimkowski,
2002). Pierwsza z nich sugeruje dominacj PP mózgu w percepcji emocji bez
wzgldu na jej znak. Druga z hipotez zakłada dominacj PP dla emocji negatywnych, za LP – pozytywnych (por. Kdzielawa, 1985). Tym niemniej, wyniki
bada nad ustaleniem zwizku PP mózgu z zaburzeniami rozpoznawania prozodii
emocjonalnej oraz wyrazu twarzy, podobnie jak badania dotyczce afektu, nie
potwierdzaj jednoznacznie której z hipotez. Niebagatelne znaczenie maj tutaj
wzgldy metodologiczne. W przewaajcej wikszoci bowiem próby ustalenia
specyfiki zaburze emocjonalnych po uszkodzeniu jednej z półkul ograniczano
tylko do jednej modalnoci, bez jednoczesnego uwzgldnienia innych parametrów, takich jak identyfikacja prozodii emocjonalnej, mimiki czy nastroju pacjentów. Niewielu badaczy zastanawiało si przy tym, czy współwystpowanie aprozodii i zaburze percepcji emocjonalnej twarzy dotyczy tych samych emocji, czy
te istnieje pewnego rodzaju dysocjacja omawianych objawów w zakresie modalnoci. Jak si wic wydaje, dla otrzymania pełnego obrazu procesów emocjonalnych po uszkodzeniu mózgu niezbdne jest jednoczesne uwzgldnienie wicej ni
tylko jednej modalnoci, jak równie stanu afektywnego pacjentów.

I. CEL BADA

Przeprowadzone badania dotyczyły oceny problemów emocjonalnych osób po
udarze niedokrwiennym PP mózgu. Przeanalizowano czsto wystpowania
wybranych zaburze emocjonalnych, jak równie zbadano zwizek zaburze
percepcji emocjonalnej ze stanem afektywnym pacjentów. Zaburzenia emocjonalne, jako kategoria diagnostyczna, stanowiły w niniejszej pracy pojcie nadrzdne wzgldem innych okrele w rodzaju „deficytów percepcji emocjonalnej”
oraz „zmian afektywnych”. Te ostatnie, zgodnie z propozycj Puyskiego
(2002), zdefiniowano za jako nasilone i długo utrzymujce si zaburzenia nastroju. Podjto take prób okrelenia charakterystyki objawowej (zmiennoci midzyosobniczej) powyszych deficytów. Ponadto porównano zdolno słuchowego
i wzrokowego rozpoznawania poszczególnych rodzajów emocji, wyraanych
intonacj głosu oraz mimik twarzy.
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II. METODA BADA

1. Osoby badane
W badaniach wziło udział ogółem 61 praworcznych osób, które utworzyły
dwie grupy: kliniczn i kontroln. Grupa kliniczna składała si z 30 pacjentów
(16 kobiet, 14 mczyzn) po udarze niedokrwiennym ograniczonym do PP mózgu. Wikszo osób przebyła udar około 10 miesicy (rednio 306 dni) przed
badaniem. Obecno i lokalizacj lezji mózgowych okrelono na podstawie badania neuroobrazowego (TK i/lub MRI). U 26 chorych wystpił niedowład lewostronny, natomiast pozostałe cztery osoby nie miały objawów ubytkowych.
U adnego z pacjentów nie wystpiły zaburzenia mowy. Z grupy klinicznej wykluczono osoby z wczeniejszymi chorobami neurologicznymi oraz zaburzeniami
psychicznymi. rednia wieku pacjentów wynosi 63,83 lata (SD = 10,15), natomiast przecitna liczba lat nauki szkolnej – 10,37 (SD = 3,73). Badania wykonano
w Szpitalu Gdaskiego Centrum Rehabilitacji w Dziernie oraz Klinice Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdasku.
Grup kontroln utworzyło 31 osób zdrowych (17 kobiet, 14 mczyzn). Osoby te nie leczyły si z powodu zaburze psychicznych ani neurologicznych.
W grupie tej rednia wieku oraz rednia liczba lat nauki szkolnej wyniosła odpowiednio 63,77 (SD = 9,06) oraz 10,42 (SD = 1,94). Badania grupy kontrolnej
wykonano w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdasku oraz w Gabinecie Pomocy Psychologicznej w jednej z dzielnic Gdaska.
Weryfikacja statystyczna wybranych parametrów demograficznych testem
t Studenta dla prób niezalenych nie wykazała istotnych rónic midzygrupowych
pomidzy rednimi okrelajcymi wiek badanych (t = 0,024; p = 0,981), poziom
wykształcenia (t = -0,07; p = 0,94) oraz głboko otpienia na Krótkiej Skali
Oceny Otpienia (Mini Mental State Examination – MMSE) (t = -1,51;
p = 0,138). rednie wyniki w MMSE uzyskane przez badanych z grupy klinicznej
i kontrolnej wynosiły odpowiednio 26,9 (SD = 2,5) i 27,71 (SD = 1,57). Test χ2
nie ujawnił dysproporcji midzygrupowych w rozkładzie czynnika płci
(χ2 = 0,014; p = 0,91).
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2. NarzĊdzia badawcze
Poszczególne metody słuyły operacjonalizacji wybranych parametrów składajcych si na funkcjonowanie emocjonalne badanych osób. Parametry zdefiniowano nastpnie jako zmienne zalene podlegajce badaniu. Były to: prozodia
emocjonalno-recepcyjna, rozpoznawanie emocjonalnego wyrazu twarzy oraz stan
afektywny wyraony poziomem depresji i manii.
W badaniu zastosowano polsk adaptacj Testu Prozodii Emocjonalnej (Łojek
i in., 2000), pochodzcego z zestawu testów neuropsychologicznych do oceny
zaburze jzykowych po uszkodzeniach prawej półkuli mózgu, opracowanego na
podstawie The Right Hemisphere Language Battery (Bryan, 1995). Test Prozodii
Emocjonalnej zawiera 16 zda nagranych przez lektora na tamie magnetofonowej. Zdania te wypowiadane s z intonacj radosn, smutn lub ze złoci. Zadaniem osoby badanej jest okrelenie, z jak emocj zdanie zostało wypowiedziane,
natychmiast po jego wysłuchaniu. W niniejszym zadaniu wynik minimalny wynosi 0, a maksymalny 16 punktów, stanowicych sum wszystkich poprawnych
odpowiedzi.
Zaburzenia zdolnoci rozpoznawania emocjonalnego wyrazu twarzy zbadano
za pomoc 15 czarno-białych zdj (10 cm × 16 cm kade), wybranych z Testu
Rozpoznawania Wyrazu Emocjonalnego Twarzy (Facial Affect Recognition Test)
(Ekman, Friesen, 1976). Kada z fotografii, wyselekcjonowanych na podstawie
wartoci wska nika  Cronbacha (por. Szczygieł, 2002), wyraa jedn z trzech
emocji: rado, smutek lub zło. Zdjcia prezentowano badanym w tej samej
kolejnoci. Prób rozpoznawania emocji poprzedzała próba identyfikacji twarzy
o wyrazie neutralnym. Chodziło bowiem o wykluczenie z bada chorych z trudnociami w percepcji i identyfikacji twarzy. Wynik zadania, analogicznie do Testu Prozodii Emocjonalnej, stanowi suma poprawnych odpowiedzi udzielonych
przez osob badan (tj. 1 punkt za kad prawidłow odpowied ; max. 15 pkt).
Stan afektywny oceniono przy uyciu skali HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) (Zigmond, Snaith, 1983; polska adaptacja – Majkowicz, 1994)
oraz Skali Manii według Puyskiego (1979). Zarówno w kwestionariuszu HAD
(wynik ogólny dla depresji), jak i Skali Manii wiksza liczba punktów oznacza
wiksze nasilenie zaburze. Warto przypomnie, i odwrotna zaleno miała
miejsce w Tecie Prozodii Emocjonalnej oraz Tecie Rozpoznawania Wyrazu
Twarzy (niszy wynik oznaczał głbsze deficyty).
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III. WYNIKI

Wyniki uzyskane w poszczególnych testach przez pacjentów po udarze mózgu
porównano wstĊpnie z wynikami osób zdrowych. Analiza statystyczna przy uĪyciu testu t Studenta dla prób niezaleĪnych wykazała istotne róĪnice miĊdzygrupowe (por. tab. 1). Zgodnie z przewidywaniami, wszystkie Ğrednie wartoĞci wyników pacjentów z uszkodzeniem mózgu mieĞciły siĊ poniĪej normy, wskazując
tym samym na obecnoĞü uogólnionych zaburzeĔ afektu (mierzonych kwestionariuszem HAD i Skalą Manii) i percepcji emocjonalnej (badanej Testem Prozodii
Emocjonalnej oraz Testem Rozpoznawania Wyrazu Emocjonalnego Twarzy).
Tab. 1. Wyniki badania stanu emocjonalnego w grupach (Ğrednia, SD – w nawiasie)
Grupa
Grupa kliniczna

Grupa kontrolna

t Studenta

Depresja

8,07 (4,51)

4,42 (3,06)

3,71

0,001

Mania

7,53 (5,32)

2,81 (1,35)

4,72

0,001

Prozodia emocjonalna

8,27 (2,96)

13,94 (0,68)

-10,24

0,001

Rozpoznawanie
emocjonalnego
wyrazu twarzy

9,40 (2,46)

14,13 (0,81)

-10,03

0,001

p

Zmienna

Kolejna analiza statystyczna miała na celu ustalenie związku zaburzeĔ percepcji emocjonalnej ze stanem afektywnym (nastrojem) osób po udarze PP mózgu.
Uzyskane wyniki poddano korelacji r Pearsona, posługując siĊ przy tym ogólnymi miarami (suma punktów lub poprawnych odpowiedzi) dla poszczególnych
testów i skal. Wykazano istotny związek zdolnoĞci prawidłowego rozpoznawania
emocjonalnego wyrazu twarzy z objawami manii (por. tab. 2). Innymi słowy,
osoby, u których stwierdzono nasilone objawy maniakalne wtórne, lepiej identyfikowały emocje na zdjĊciach w TeĞcie Ekmana.
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Tab. 2. Korelacje wyników okrelajcych zdolno percepcji emocjonalnej z wynikami oceny
stanu afektywnego pacjentów z uszkodzeniem mózgu (współczynnik r Pearsona)
Stan afektywny
Mania

Depresja

Prozodia

0,31

-0,29

Rozpoznawanie wyrazu twarzy

0,43*

-0,35

Percepcja emocjonalna

* p<0,05; N = 30

Wród zbadanych pacjentów zaobserwowano równie umiarkowany zwizek
zaburze prozodii emocjonalnej z zaburzeniami rozpoznawania ekspresji twarzy
(r = 0,52; p = 0,01; N = 30).
Na podstawie poniszych oblicze statystycznych wyodrbniono hipotetyczne
podzespoły zaburze emocjonalnych po udarze PP mózgu. Posłuyła temu ocena
midzyosobniczego zrónicowania objawów. Poniewa nie wszystkie z uytych
metod miały normy, wyniki surowe zamieniono na wyniki standaryzowane
(w jednostkach z), które nastpnie porównano ze skal stenow. Powysz transformacj wykonano na podstawie wartoci rednich i odchyle standardowych
z grupy kontrolnej. Wynik przekraczajcy poziom siódmego stena, czyli jedno
odchylenie standardowe (por. Brzeziski, 1980, s. 175) od wyniku w grupie kontrolnej, traktowano jako diagnostyczny (poniej normy). W ten sposób wykonanie
kadego podtestu sklasyfikowano ostatecznie jako prawidłowe lub błdne (por.
tab. 3). Co istotne, o trafnoci przyjtej klasyfikacji wiadczy równie jej zgodno z normami do skali HAD; mianowicie, wszyscy pacjenci uznani przez nas za
depresyjnych uzyskali w HAD wynik surowy wiadczcy równie o depresji
(wynik ≥7).
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Tab. 3. Charakterystyka objawowa (zmienno midzyosobnicza) podzespołów zaburze
emocjonalnych przy uszkodzeniu prawej półkuli mózgu
Liczba osób w podgrupie

7

7

12

4

Depresja

−

−

+

+

Mania

−

+

−

+

Aprozodia emocjonalna

−

−

−

−

Trudnoci w rozpoznawaniu wyrazu twarzy

−

−

−

−

Zmienna (objaw)

− wystpowanie objawu (wykonanie błdne); + norma (wykonanie prawidłowe)

Otrzymane wyniki wskazuj na zaburzenia percepcji emocjonalnej słuchowej
oraz wzrokowej jako najczstszy i zarazem powszechny objaw uszkodze PP
mózgu. aden bowiem chory nie poradził sobie z zadaniami Testu Prozodii Emocjonalnej oraz w Tecie Rozpoznawania Wyrazu Twarzy. Dla porównania, zaburzenia nastroju o charakterze manii i/lub depresji towarzyszyły niejako deficytom
percepcji emocjonalnej, poniewa wystpiły u 26 (87%) pacjentów. Stany maniakalne pojawiały si przy tym nieco czciej od stanów depresyjnych (odpowiednio 19 vs 14 badanych). Stosunkowo rzadko, bo zaledwie u 4 osób, obserwowano
zaburzenia percepcji emocjonalnej bez zaburze afektu.
W ostatnim etapie oblicze statystycznych porównano zdolno identyfikacji
rónych emocji. Podejrzewano bowiem, e poprawno rónicowania emocji
zaley od ich rodzaju. Do weryfikacji tego przypuszczenia wybrano eksperyment
jednoczynnikowy ANOVA z powtarzanym pomiarem. Warto wyjani, i Test
Prozodii Emocjonalnej jako jedyny zawierał sze prób rozpoznawania emocji
radoci. Dla pozostałych emocji, zarówno w Tecie Prozodii Emocjonalnej, jak
i Tecie Rozpoznawania Wyrazu Twarzy, przewidziano po pi prób. Poniewa
zasadniczym warunkiem przeprowadzenia zaplanowanego eksperymentu było
wczeniejsze ujednolicenie skal pomiaru zdolnoci rozpoznawania kadej emocji,
w obliczeniach nie uwzgldniono pierwszej próby rozpoznawania radoci w Tecie Prozodii Emocjonalnej. Za pomoc testu  Willksa oraz analizy kontrastów
zweryfikowano nastpnie istotno wewntrzgrupowych rónic pomidzy rednimi dla poszczególnych emocji (por. tab. 4).
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Tab. 4. Słuchowe i wzrokowe rozpoznawanie rónych rodzajów emocji w badanych grupach
(rednie, SD – w nawiasie)
Kanał zmysłowy

Smutek

Zło

Rado

Warto testu F

– słuchowy

4,90 (0,40)a

4,58 (0,50)b

4,45 (0,57)b

F(2,29) = 7,09*

– wzrokowy

4,68 (0,60)ab

4,45 (0,62)a

4,90 (0,40)b

F(2,29) = 18,11**

– słuchowy

3,67 (1,47)a

2,37 (1,30)b

2,37 (1,45)b

F(2,28) = 13,27**

– wzrokowy

2,73 (1,46)a

2,40 (1,22)a

4,43 (1,30)b

F(2,28) = 26,67**

Grupa kontrolna:

Grupa kliniczna:

rednie oznaczone t sam liter (a lub b) nie róni si statystycznie istotnie w grupie na poziomie
0,05; * p<0,01; ** p<0,001

Profil odpowiedzi pacjentów (grupa kliniczna) w Tecie Prozodii Emocjonalnej i w Tecie Rozpoznawania Wyrazu Twarzy ukazał podwójn dysocjacj (por.
Walsh, 1998 s. 485) zdolnoci percepcji emocjonalnej. W zadaniu słuchowym
(Test Prozodii Emocjonalnej) pacjenci po udarze mózgu łatwiej rozpoznawali
„smutek” anieli „rado” i „zło” (p<0,001). Odwrotny wzorzec wykonania
(tj. komplementarny wzgldem poprzedniego) wystpił we wzrokowym Tecie
Rozpoznawania Wyrazu Twarzy, w którym „rado” rozpoznawano lepiej ni
pozostałe emocje (p<0,001). W grupie kontrolnej analogiczna dysocjacja powtórzyła si jedynie w zadaniu słuchowym (Test Prozodii Emocjonalnej) (p<0,01).
W celu stwierdzenia ewentualnych efektów intergrupowych oraz intermodalnych wyniki z tab. 4 poddano dwuczynnikowej analizie wariancji z powtarzanym
pomiarem. Czynnik wewntrzgrupowy (within-factor) zdefiniowano jako modalno danego testu (słuchowego dla prozodii vs wzrokowego dla emocjonalnego
wyrazu twarzy), czynnik midzygrupowy (between-factor) za – jako przynaleno do grupy (klinicznej vs kontrolnej). Eksperyment powtórzono osobno dla
kadej emocji, tj. smutku, złoci i radoci. Zmienna zalena oznaczała łczn
liczb prawidłowych reakcji (rozpoznanych emocji) pacjenta.
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Rys. 1. Rozpoznawanie „smutku” – efekty główne grupy i modalnoĞci (rodzaju testu)

Liczba poprawnie rozpoznanych emocji

W przypadku „smutku” wystąpiły dwa efekty główne: efekt grupy i efekt modalnoĞci (por. rys. 1). WiĊcej prawidłowych odpowiedzi udzieliły osoby z grupy
kontrolnej, bez wzglĊdu na modalnoĞü (p<0,001). Badani z obydwu grup łatwiej
rozpoznawali „smutek” drogą słuchową aniĪeli wzrokową (p<0,05).
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Rys. 2. Rozpoznawanie „złoĞci” – efekt główny grupy
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W próbie identyfikacji „złoci” stwierdzono efekt główny grupy – wicej prawidłowych reakcji zanotowano w grupie kontrolnej anieli klinicznej, bez wzgldu na modalno (p<0,001) (por. rys. 2).
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Rys. 3. Rozpoznawanie „radoci” – interakcja zmiennej grupowej
z modalnoci (rodzajem testu)

Model dla „radoci” wykazał istotn interakcj (p<0,001). Wpływ modalnoci
na zdolno rozpoznawania emocji zaznaczył si tylko u osób z grupy klinicznej
(po udarze), które miały wicej trudnoci z rozpoznawaniem słuchowym anieli
wzrokowym (por. rys. 3). Innymi słowy, efekt prosty (rónica midzygrupowa)
zaobserwowano tylko w zadaniu słuchowym (Test Prozodii Emocjonalnej).

IV. DYSKUSJA

Przeprowadzone badania oraz zaprezentowane wyniki analiz statystycznych
charakteryzuj wybrane zaburzenia sfery emocjonalnej u osób po udarze niedokrwiennym PP mózgu. Zaobserwowano u nich zmiany afektywne zarówno o typie
manii, jak i depresji. U wszystkich pacjentów stwierdzono ponadto zaburzenia prozodii emocjonalnej oraz zdolnoci identyfikacji emocjonalnego wyrazu twarzy.
Istniej co najmniej trzy przyczyny powyszego zrónicowania poudarowych
zaburze afektu. Pierwsz z nich jest czas od zachorowania. Zdaniem Robinsona
(1998), bezporednim nastpstwem uszkodzenia PP mózgu jest mania. Dominuje
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ona w pierwszej fazie choroby, obniajc u pacjenta racjonalny osd rzeczywistej
sytuacji, w jakiej si znalazł. Z upływem czasu omawiane objawy stopniowo si
wycofuj, przywracajc choremu wgld we własny stan zdrowia. wiadomo
choroby oraz zmian, jakie z jej powodu nastpiły w funkcjonowaniu, nasila depresj.
Drug przyczyn rozbienoci w ocenie emocjonalnych nastpstw udaru mózgu stanowi odmienna lokalizacja jego uszkodzenia (Borod, 2000; Robinson,
1998). Jak si przypuszcza, czstsze wystpowanie zaburze maniakalnych spowodowane jest uszkodzeniem struktur układu limbicznego oraz przednich okolic
PP mózgu, natomiast depresja nierzadko jest nastpstwem uszkodze obszarów
za bruzd Rolanda. Zatem specyfika zaburze afektywnych zaley w duej mierze od umiejscowienia lezji mózgowej.
Zgodnie z trzecim wyjanieniem, decydujcy wpływ na stan afektywny po
udarze ma nie tylko uszkodzenie okrelonych struktur PP, ale równie jego rozmiar (Borod, 2000; Heilman, Valenstein, 2003). Rozległe zmiany mózgowe maj
stanowi wiksze ryzyko depresji anieli manii.
Interesujce jest równie wystpowanie u niektórych pacjentów depresyjnych
objawów manii. Chorzy ci przejawiali zachowania maniakalno-euforyczne, chocia ich samopoczucie było istotnie obnione. Obserwacje te przypominaj zespół
rzekomo-opuszkowy, opisywany w literaturze jako jedno z moliwych nastpstw
udaru PP mózgu (Robinson, 1998). Poniewa u niektórych pacjentów nie stwierdzono omawianych powyej zaburze afektywnych, mania i depresja nie nale
do nieodłcznych objawów uszkodzenia PP mózgu. Jedynie towarzysz one powszechnym deficytom percepcji emocjonalnej, które wystpiły u wszystkich chorych po udarze prawostronnym.
W wietle przeprowadzonych bada równie zaburzenia percepcji emocjonalnej nale do czstych nastpstw udaru PP mózgu (Borod, 2000; Heilman, Valenstein, 2003, Herzyk, Borkowska, 1999; Zgaljardic, Borod, liwiski, 2002).
W grupie klinicznej pogorszeniu uległa identyfikacja wzrokowych, a take słuchowych bod ców emocjonalnych. Analogiczne dane przytacza Borod (2000).
Najmniej problemów w obydwu badanych grupach sprawiało rozpoznawanie
radoci na twarzy, najwicej za – rozpoznawanie złoci. Uzyskane wyniki potwierdzaj tym samym rezultaty wczeniejszych bada, w których rado na twarzy była najlepiej identyfikowan emocj zarówno przez osoby zdrowe, jak i pacjentów z uszkodzon PP mózgu (Kucharska-Pietura i in., 2003). Łatwo rozpoznawania radoci moe wynika z wyuczonych sposobów poprawnej komunikacji
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społecznej, zachcajcej do wyraania emocji pozytywnych. Hipoteza ta znajduje
swoje poparcie w badaniach Bucka (1984) i Etcoff (1986), którzy przekonuj, e
rado – jako emocja społecznie akceptowana i podana – została najbardziej
utrwalona w okresie rozwoju człowieka i przez to jej identyfikacja jest moliwa
nawet u pacjentów po udarze mózgu.
Innym wytłumaczeniem przewagi rozpoznawania radoci w mimice jest teza
o zwizku LP z pozytywnymi, a PP z negatywnymi emocjami. W przypadku udaru prawostronnego nastpuje ubytek emocji negatywnych przy jednoczesnej trafniejszej interpretacji radoci. Niektórzy badacze zwracaj przy tym uwag na
wiksz liczb emocji negatywnych w stosunku do pozytywnych, które na ogół
wyraane s jako szczcie (Posamentier, Abdi, 2003). Rozrónianie midzy negatywnymi emocjami bywa trudne; wystarczy wspomnie o takich licznych pomyłkach, jak traktowanie zaskoczenia jako wstrtu czy złoci.
Wyniki wykazały take wiksz zdolno prawidłowej oceny wyrazu twarzy
w grupie chorych z nasilonymi objawami maniakalnymi. W przypadku pacjentów
z depresj nie wykryto zwizku midzy stanem afektywnym a wykonaniem testu
Ekmana. Interpretacj ułatwia sygnalizowany ju wczeniej zwizek zaburze
z lokalizacj uszkodzenia. Mianowicie, osoby z wysokim poziomem manii, bdcej najczciej nastpstwem udaru przednich okolic PP, przejawiaj mniejsze
problemy z interpretacj emocjonalnego wyrazu twarzy, która angauje prawdopodobnie odmienne struktury mózgu.
W prezentowanych badaniach potwierdzono równie wystpowanie zaburze
prozodii emocjonalnej po udarze niedokrwiennym PP mózgu. Chorzy z grupy
klinicznej gorzej radzili sobie nie tylko z wykonaniem całego Testu Prozodii
Emocjonalnej, ale take rzadziej, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej,
prawidłowo rozpoznawali poszczególne rodzaje emocji. Zaobserwowano jednak,
i obie grupy popełniały najmniej błdów podczas słuchowego rozpoznawania
„smutku”. Zaprezentowane wyniki kontrastuj tym samym z badaniami, w których stwierdzono, i najłatwiej identyfikowan emocj (zarówno drog wzrokow, jak i słuchow) jest rado (Kucharska-Pietura i in., 2003). Lepsz identyfikacj cech prozodycznych smutku tłumaczy moe odmienny – w porównaniu
z radoci czy złoci – profil akustyczny teje emocji. Nie naley przy tym bagatelizowa wpływu zaburze uwagi na prawidłow percepcj bod ców emocjonalnych. Deficyty te zalicza si do czstych nastpstw uszkodzenia PP mózgu, które
zdaj si dodatkowo nasila trudnoci w identyfikacji profilu akustycznego poszczególnych emocji. Przykładowo, na podstawie swoich bada Schmidt i współ-
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pracownicy (2004) stwierdzili, e prozodia smutku cechuje si niskim tonem,
wolnym tempem wypowiedzi oraz mniejsz sił d wiku, natomiast zdania wyraajce rado wypowiadane s szybciej, wysokim tonem oraz ze znaczn sił
d wiku. Take zło charakteryzuje si wysokim tonem, ale i wolniejszym tempem wypowiedzi. Autorzy sugeruj, e pacjenci z uszkodzon PP zachowuj
zwykle wraliwo na ton wypowiedzi, pomimo wadliwej identyfikacji tempa
i siły d wiku. Podobnie Baum i Dwivedi (2003) podkrelaj obnion zdolno
do identyfikacji ogólnego sygnału wypowiedzi, a przez to take dekodowania
prozodii przez pacjentów z prawostronnymi lezjami.
Niniejsze badania pozwalaj równie odpowiedzie na pytanie o złoono
czy te rónorodno systemu procesów emocjonalnych. Zaobserwowany zwizek zaburze prozodii emocjonalnej z rozpoznawaniem emocjonalnego wyrazu
twarzy sugeruje ponadmodalny charakter problemu, na co wczeniej wskazali ju
Borod i współautorzy (1998, 2000) oraz Zgaljardic, Borod i Sliwinski (2002).
Wsparcie tym samym zyskuje hipoteza o istnieniu i działaniu centralnego procesora
identyfikacji emocji, niezalenego od niewerbalnego kanału komunikacyjnego.
Podsumowujc, do czstych powikła emocjonalnych udaru niedokrwiennego
PP mózgu nale zarówno zaburzenia w sferze afektywnej, jak i percepcyjnej.
Zwraca tutaj uwag zwizek midzy prozodi recepcyjn i zdolnoci rozpoznawania wyrazu twarzy, a take podwójna dysocjacja zaburze rónicowania emocjonalnego w zakresie badanych modalnoci. Powysze obserwacje sugeruj istnienie jednego generalnego i ponadmodalnego procesora identyfikacji emocji,
której przebieg zaley jednak od treciowej specyfiki bod ca. Do bardziej jednoznacznego rozstrzygnicia poruszonych w niniejszej pracy zagadnie mogłoby si
przyczyni zwikszenie liczebnoci grupy eksperymentalnej poprzez włczenie
do niej pacjentów krótko po zachorowaniu, kilka dni po udarze. W przyszłoci
warto take zwróci wiksz uwag na kontrol takich zmiennych dodatkowych,
jak reakcje psychologiczne po udarze. Powysze zmienne mog negatywnie
wpływa na stan emocjonalny chorego oraz na poziom wykonywanych zada
testowych.
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SELECTED EMOTIONAL DISTURBANCES FOLLOVING
RIGHT HEMISPHERIC STROCKE

S u m mar y
The brain substrates of individual emotional processes and of their disorders are relatively poorly
known. The objective of this study was evaluation of selected emotional disturbances following
ischaemic stroke of the right hemisphere. The state of affect as well as the capability of visual and
auditory recognition of emotion were characterised.
30 patients after the right hemispheric stroke and 31 healthy subjects took part in the study. The
following instruments were utilised in the study: Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond,
Snaith, 1983), Mania Scale (Puyski, 1979), Emotional Prosody Test from The Right Hemisphere
Language Battery (Bryant, 1995; Łojek et al., 2000) and Facial Affect Recognition Test (Ekman,
Friesen, 1976).
In patients with damage to the right hemisphere of the brain, emotional disorders of depressive
and manic nature of varying severity were observed. A strong association was found between receptive prosody and the ability to recognice facial affect. The dissociation of emotional differentiation
disorders was found with respect to the analysed modalities: visual recognition of joy and auditory
recognition of sadness caused the least problems.
This study demonstrates the association between affective disturbances with right hemisphere
damage. The results suggest an non-specific common machanism of emocional perception whose
course is dependent on the content specification of a stimulus.

Key words: stroke, right hemisphere, emotion, post-stroke depression, secondary mania,
perception of emocional prosody, percetion of facial affect.
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