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روایی ساختاری مدل حیوانی مهار نهفته 
مربوط به نقص انتخابی توجه در اسکیزوفرنیا 

 
 
  

ــن معناسـت کـه در  «مهار نهفته»1 به ای
یک موقعیت جدید یادگیری، اثر محرک 
قبلـی غـیرمرتبط کمـتر از محـرک جدیــد 
است. در این مقاله، ارتباط «مهار نهفتــه» و 
ــابی در بیمـاران  عملکرد فرآیند توجه انتخ

مبتال به اسکیزوفرنیا  بررسی شده است. 
بسیاری از مطالعات نشان دادهانــد کـه 
فرآیند توجــه انتخـابی در بسـیاری از ایـن 
بیماران مختل میباشد. همچنین نشان داده 
شــده کــه مــهار نهفتــــه در حیوانـــات، 
پیشبینیکننــــــده بســــــــیار معتـــــــبر 
ـــتهای  اسکیزوفرنیاســت، زیــرا آگونیس
دوپــامین، مــــهار نهفتـــه را تضعیـــف و 
آنتـاگونیسـتهای دوپـــامین و داروهــای 
نورولپتیک آتیپیک، هم در انسان و هم در 
حیوانات، مهار نهفته را تشدید میکنند. از 
طرف دیگر بیماران مبتال به اسـکیزوفرنیا و 
افــراد واجــــد خصوصیـــت شـــخصیت 
ــاهش یافتـهای  اسکیزوتایپال، مهار نهفته ک

از خود نشان میدهند. 
ـــواهد مربــوط بــه اعتبــار  یکـی از ش
ساختاری2  مـدل حیوانـی مـهار نهفتـه در 
ــه  اسکیزوفرنیا، از این حقیقت بر میآید ک
ــم در انسـان و هـم در  فرآیند مهار نهفته ه

حیـوان مشـابه و مرتبـط بـا توجـه انتخــابی 
است. این شواهد شامل این واقعیت اســت 
ـــک، تعــداد  کـه متغیرهـای فارمـاکولوژی
محرکهای قبل از مواجهه و محرکهای 
بعدی اثر یکسانی بر انسان و حیوان دارند. 

شـواهد دال بـر دخـــالت فرآیندهــای 
ــامل  توجه انتخابی در کسب مهار نهفته، ش
یافتـههای مطالعـات مربـوط بـه مخـــدوش 
کـــردن تمرکـــز میباشـــــند. بنــــابراین 
آزمایشهایی که توجه در آنــها بـه سـمت 
محرکهای مخدوشکنندۀ تمرکز جلــب 
ـــف مــهار نهفتــه  میشـود، موجـب تضعی
ــد. ایـن آزمایشهـا شـامل ادغـام  میگردن
محرکهـای از پیـش ارائـه شـده بـا ســایر 
ـــس از رویــارویی  محرکهـای قبـل یـا پ

میباشد. 
ــه ایـن  انجام اینگونه آزمونها، ما را ب
نتیجه رهنمون میسازد کــه بیمـاران دارای 
اختالل شخصیت اســکیزوتایپال بـه مـیزان 
ــابل توجـه) بـه محرکهـای  متفاوت (اما ق
ــۀ دیـگری  غیرمرتبط پاسخ میدهند. مطالع
ــاران مبتـال بـه  نیز حاکی از آن بود که  بیم
ـــــراد دارای اختــــالل  اســـکیزوفرنیا و اف
ــای  شـخصیت اسـکیزوتایپال در موقعیته

مشابه، مهار نهفته مختل دارنــد. بـه منظـور 
آمیختن اطالعات مطالعات پیشین در زمینۀ 
مهار نهفته و یافتههای جدید ناشی از تغییر 
ــر  در متغیرهای مخدوشکننده، آزمایشی ب
ــی  اساس «فرضیه توجه شرطی شده» طراح
شد. در این مطالعه، دو گروهِ بیماران مبتـال 
بـه اسـکیزوفرنیا و شـاهد وجـود داشـــتند. 
فـرض اولیـه ایـن بـود کـــه محرکهــای 
غیرمرتبط در ســطوح اولیـه و متعـاقب آن 
در موقعیتهـای تکـرار شـــونده کــاهش 

توجه به وجود میآورند. 
نتیجه این مطالعه حاکی از توجه بیشتر 
ــه  بیمـاران مبتـال بـه اسـکیزوفرنیا (نسـبت ب
گروه شـاهد) بـه محرکهـای غـــیرمرتبط 
بود. از نتایج مطالعات مطرح شــده، نتیجـه 
گرفته شد کــه مـدل حیوانـی اسـکیزوفرنیا 
بـرای اثبـات اختـالل مـــهار نهفتــه، دارای 
ــت و لـذا از ایـن  ساختار روایی مناسبی اس
مدل حیوانی میتوان بــرای کشـف اسـاس 
نوروسـایکوفارماکولوژیـک اســـکیزوفرنیا 

بهره جست. 
 

1- latent inhibition          2- construct validity

Lubow, R. E. (2005). Construct validity of the animal latent inhibition model of selective attention deficits in
schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 13, 139-153.

ترجمه و تلخیص: دکتر مریم صادقی 


