هذا هو ِدماغك أثناء

انهياره)*(

إ ّ
ن الدارات العصبية املسؤولة عن التحكم الذاتي الواعي
سريعة التأثر حتى بالكرب الخفيف ،وعندما تتوقف عن العمل
ٍ
ضبط ،ويظهر الشلل الذهني.
تنطلق الدفقات العصبية البدئية دون
> A.أرنستني<  M .C.> -مازور< > R.سينها<

باختصار
التجiمد بiتأثiير الiك ْرب ،تجiربiة مiعروفiة لiكل مiنا فiي أوقiات مiعينة مiن حiياتiنا ،وتiقبع
جiiذورهiiا فiiي فiiقدان ضiiبط »الiiوظiiائiiف الiiتنفيذيiiة« الiiتي تiiسمح لiiنا بiiضبط انiiفعاالتiiنا.
الiباحiات القشiريiة أمiام الiجبهية ،الiتي تiعمل كiمراكiز لiألوامiر الiتنفيذيiة الiدمiاغiية ،تiقوم
فiي األحiوال الiسويiة بiإبiقاء انiفعاالتiنا تiحت الiسيطرة وذلiك عiن طiريق إرسiال إشiارات
)إش iiعارات(  signalsل iiتخفيف ال iiنشــاط ف iiي أجه iiزة ال iiدم iiاغ ال iiبدئ iiية .ت iiحت ت iiأث iiير
الii iضغوط الii iيومii iية ،قii iد تii iتوقii iف القشii iرة أمii iام الii iجبهية عii iن الii iعمل لii iتسمح لii iلوزة
 - amygdalaم iiوض iiع ل iiتنظيم ال iiنشاط االن iiفعال iiي  -ب iiتول iiي األم iiر فيح iiدث الش iiلل
ال iiذه iiني وال iiفزع .يس iiبر ال iiباح iiثون امل iiزي iiد م iiن ف iiيزي iiول iiوج iiيا ال iiك ْرب ال iiحاد آخ iiذي iiن
بiالحسiبان الiتد ّ
خiiالت السiلوكiية والiدوائiية ملiساعiدتiنا عiلى االحiتفاظ بiاتiزانiنا الiعقلي
في مواجهة املواقف الصعبة.

يتألف اختبار القبول بكلية الطب من سيل من مئات األسئلة ويمتد إلى خمس ساعات
ِ
متواصلة ،وغالبا ما ي ِ
املتقد َم له في حالة من االرتباك والقلق ،حتى مع أعلى درجات
ُدخل
االستعداد .وسيتسبب هذا الضغط القاسي لبعض من سيصير طبيبا من هؤالء بتباطؤ قدراتهم
على املحاكمة العقلية وربما توقفها التام .والتجربة املعروفة بأسماء مختلفة  -كاإلحساس
باالختناق أو التجمد العقلي أو التوترات العصبية أو القلق الشديد أو االنطواء أو عدم القدرة
على التذكر أو غيرها من التعابير الوصفية التي قد تصل إلى دستة  -مألوفة جدا فعليا ألي
شخص تعثر في الكالم أو اصطدم بعدم القدرة على الكتابة أو تعرض لتجربة الدخول في
اختبار طويل.
ولعقود من الزمن ،ظن العلماء أنهم فهموا ما يحدث في الدماغ خالل االختبار أو املواجهة في
ساحة املعركة .ولكن خطا مختلفا من األبحاث ظهر مؤخرا ووضع فيزيولوجيا الكرب stress
في منظور جديد تماما .فاالستجابة للكرب ليست مجرد تفاعل بدائي يؤثر في أجزاء من الدماغ
مشتركة بني مجموعة كبيرة من األنواع تتدرج من السمادل salamandersحتى البشر.
وحقيقة األمر أن الك ْرب يستطيع أن يصيب بالعجز قدراتنا العقلية األكثر تقدما ،وهي املناطق
األكثر تطورا في الرئيسيات.
لقد أوضحت الكتب املدرسية األقدم أ ّ
ن الوطاء  ،hypothalamusوهو بنية قديمة تطوريا
تستقر في قاعدة الدماغ ،يستجيب للكرب من خالل تحريض إفراز موجة من الهرمونات من

الغدتني النخامية والكظرية تعمل على تسريع ضربات القلب ورفع ضغط الدم وإنقاص الشهية.
أما اآلن فقد أظهرت األبحاث دورا غير متوقع للقشرة املخية أمام الجبهية) ،(1وهي الباحة التي
تقع خلف الجبهة مباشرة وتعد بمثابة مركز الضبط الذي يتواسط أعلى قدراتنا املعرفية -
ومنها التركيز والتخطيط واتخاذ القرار والتأمل والحكم والقدرة على استعادة الذكريات.
والقشرة أمام الجبهية هي أكثر أجزاء الدماغ حداثة تطوريا ،وهي قد تكون حساسة بدقة بالغة
حتى لحاالت القلق والتوتر املؤقتة اليومية.
وعندمــــا تكـــون األحـــوال جيـــدة تعمـــل القشــرة أمـــام الجبهيـــة كمـركـــز ضبـــط يُبقـــي
انفعـــاالتنا ونبضــاتـنـــا األســــاســـيـــة تحـــت الســـيــطـــرة .وتـثـبـــت األبحـــــاث الحديثة أ ّ
ن
التعــــرض للكـــرب الحــــاد غيــــر املضبــــوط يـــــؤدي إلى بدء سلسلة من األحداث الكيميائية
) (2التي تضعف تأثير القشرة أمام الجبهية وتقوي غلبة أجزاء الدماغ األقدم تطوريا .يقوم
الك ْرب في الجوهر بنقل الضبط الرفيع املستوى للتفكير واالنفعال من القشرة أمام الجبهية إلى
منطقة الوطاء وغيرها من مناطق الدماغ األقدم تطوريا .وعندما تكون السيطرة ملثل هذه املناطق
قد نجد أنفسنا منهكني في مواجهة قلق معطِّل أو في حالة خضوع الندفاعات نتدبر أمرها
عادة من خالل ضبطها :كاالنغماس في اإلفراط في الطعام أو الشراب أو املخدرات أو قضاء
الوقت في أحد املخازن املتخصصة .وبكل بساطة نكون قد فقدنا ضبط اندفاعاتنا.

لقد لفت انتباه الباحثني الفهم املتزايد ملا يسببه الك ْرب الحاد  acute stressمن إعاقة لوظيفة
الباحات التنفيذية العليا من الدماغ البشري ،فَ ُه ْم اآلن ال يحاولون فهم ما يحدث في رأسك
عندما يتجمد عقلك فقط ،بل أيضا تطوير تدخالت سلوكية ودوائية تساعدك على الحفاظ على
رصانتك).(3

احذر التوتر

العصبي)**(

ملاذا يُضيع املرء رصانته أو رباطة جأشه؟ لقد حيرت هذه العبارة العلماء لعقود .فبعد الحرب
السلم،
العاملية الثانية قام الباحثون بتحليل كيفية ارتكاب طيارين ذوي مهارة عالية وقت
ِّ
أخطاء بسيطة لكنها قاتلة خالل مناورات طائراتهم وسط معركة حربية .وبقي ما يحدث فعال
خلف عظم الجبهة من جمجمة البشر مبهما حتى ظهرت تقنيات التصوير العصبي الحديثة.
وقد أعطى نشاط مفرط بالقشرة أمام الجبهية في إحدى تفريسات  scannerالدماغ مفتاحا
ملعرفة مدى سهولة تأثر مراكز ضبط الدماغ.

إ ّ
ن القشرة أمام الجبهية حساسة جدا للك ْرب ،ويعود هذا إلى وضعها الخاص ضمن التسلسل
الهرمي لبنى الدماغ؛ وهي أكثر مناطق الدماغ تطورا ،وأكبرها حجما نسبيا في اإلنسان عنه
في الرئيسيات األخرى وتمثل نحو ثلث قشرة املخ في اإلنسان .وهي تنضج بصورة أبطأ كثيرا
من أي من أجزاء الدماغ األخرى وتصل إلى النضج الكامل فقط بعد مضي سنوات املراهقة.
وتسك ُن في الناحي ِة أمام الجبهية الدارةُ العصبي ُة املسؤول ُة عن التفكير التجريدي وتسمح لنا
بالتركيز ومتابعة املهام بينما تقوم بتخزين املعلومات على اللوح الذهني املؤقت للذاكرة
العاملة .وتشتغل باحة تخزين الذاكرة املؤقتة هذه بأن تسمح لنا بحفظ معلومات مثل مجموع
األرقام الذي نحتاج إلى نقله إلى العمود التالي عند القيام بعملية الجمع .وكوحدة ضبط
ذهني ،فإن الناحية أمام الجبهية تثبط أيضا األفكار واألفعال غير املالئمة.
يقوم املركز العصبي التنفيذي بوظيفته من خالل شبكة داخلية واسعة من االرتباطات فيما بني
العصبونات )النورونات(  neuronsاملثلثة الشكل والتي تدعى الخاليا الهرمية pyramidal
 .cellsكما ترسل هذه العصبونات ارتباطات إلى نواح أبعد في الدماغ تضبط انفعاالتنا
ورغباتنا وعاداتنا .وعندما تكون غير معرضة للكرب ،تؤدي الدارات العصبية في هذه الشبكة
عملها بنشاط وتناغم .فالذاكرة العاملة تذكرنا مثال أن هناك اختبارا في األسبوع املقبل ،وترسل
دارة أخرى برسالة إلى نواحي الدماغ األدنى مشيرة إلى أنه ربما من األفضل التخلي عن فكرة
كأس ثانية من املشروبات .وفي الوقت ذاته هناك رسالة أخرى إلى اللوزة  - amygdalaوهي
بنية دماغية عميقة تضبط انفعاالت الخوف وتقدّم تطمينا بأن الكتلة الضخمة التي تقترب على
املمر ليست على وشك أن تصدم وجهك.
والحفاظ على هذه الشبكة نشطة ومتوهجة كما ينبغي قد يكون عملية هشة  -وعندما يداهمنا
الك ْرب فإنه حتى التغيرات البسيطة في البيئة الكيميائية العصبية يمكن أن تضعف فى الحال
ارتباطات الشبكة .وفي مواجهة الك ْرب ،يفيض دماغنا باملواد الكيميائية املستثيرة،
كالنورإيبينفرين والدوبامني ،التي تطلقها عصبونات في جذع الدماغ ترسل استطاالتها إلى
أنحاء الدماغ جميعها .وارتفاع مستوى هذه املركبات الكيميائية اإلشعارية في القشرة أمام
الجبهية يوقف نشاط العصبونات ،ويجري ذلك ،ولو جزئيا ،من خالل اإلضعاف املؤقت لنقاط
ارتباط العصبونات ،أو املشابك  ،synapsesفيتناقص نشاط الشبكة وكذلك القدرة على تنظيم
السلوك .وتسوء هذه اآلثار فقط عندما تبدأ الغدد الكظرية قرب الكليتني ،وبأوامر من الوطاء،
بضخ هرمون الك ْرب املسمى بالكورتيزول) (4إلى الدم مرسلة إياه إلى الدماغ .وعندها يعتمد
الضبط الذاتي على موازنة دقيقة.
»احتفاظ اإلنسان بهدوئه« تعبير يمثّل بدقة العمليات البيولوجية املستبطنة ،فاآللة العصبية
للقشرة أمام الجبهية  -وقدرتها على ضبط الذاكرة العاملة لتبقى مر ّكزة على املهمة الحالية –
قد تمنع شالل النواقل العصبية املتولد عميقا في الدماغ من استثارة موجة مسعورة من
االنفعال.
لقد بدأت أبحاثنا املوضحة ملدى سهولة إيقاف نشاط القشرة أمام الجبهية منذ نحو عشرين
عاما .وكانت الدراسات التي أجرتها واحدة منا >أرنستني< على الحيوانات ،مع الراحلة >P.
گولدمان-راكيك< ]من جامعة  [Yaleمن بني الدراسات األولى التي أوضحت كيف تستطيع

التغيرات الكيميائية العصبية خالل الكرب إيقاف وظيفة القشرة أمام الجبهية سريعا .وقد أظهر
هذا العمل انقطاع االتصال بني عصبونات القشرة أمام الجبهية وتوقفها عن إطالق اإلشارات
بعد تعرضها لفيض من النواقل العصبية أو هرمونات الك ْرب.
وفي املقابل ،فإن الباحات العميقة داخل الدماغ تسيطر أكثر على سلوكنا .ويصل الدوبامني
إلى سلسلة من البنى العميقة في الدماغ تدعى مجتمعة باسم العقد القاعدية basal
 ،gangliaوتقوم بتنظيم الشغف واالستجابات االنفعالية والحركية املعتادة .وال تبقى العقد
القاعدية مسيطرة عند ركوبنا دراجة دون الوقوع من فوقها فحسب بل أيضا عند انجرافنا ألي
من العادات اإلدمانية ،كتلك التي تجعلنا نتوق إلى ما حُ رمنا منه كالبوظة.
دماغك تحت الكرب
كيف نخسره)***(
املنطقة الواقعة خلف جبهتك مباشرة هي مركز الضبط التنفيذي في الدماغ،
وتسمى القشرة أمام الجبهية ،وهي املسؤولة عن قدرتنا على تثبيط النبضات
غير املالئمة .غير أ ّ
ن حاالت الكرب الحاد اليومية املعتادة قادرة على تقويض هذا
اإلحساس األساسي بالضبط الذاتي ,ما يسمح بسيطرة االنفعال واالندفاع.
بiiدون ك ْ iرب :تتحiiرك اإلشiiارات الiiصادرة عiiن القشiiرة أمiiام الiiجبهية عiiميقا فiiي
الiدمiاغ لiتنظيم عiاداتiنا )الiجسم املخiطط( ،وشiهواتiنا األسiاسiية كiالiجوع والiجنس
والiعدوانiية )الiوطiاء( ،واسiتجابiاتiنا االنiفعالiية كiالiخوف )الiلوزة( .كiما تiنظم القشiرة
أمiام الiجبهية االسiتجابiات لiلك ْرب مiن جiذع الiدمiاغ بiما فiي ذلiك نiشاط الiعصبونiات
الiiتي تiiصنع الiiنورإيiiبينفريiiن والiiدوبiiامiiني .ويiiقوم االرتiiفاع املiiتوسiiط فiiي مسiiتوى
هiذيiن الiناقiلني الiعصبيني بجiذب املسiتقبالت الiتي تiقوي االرتiباطiات بiالقشiرة أمiام
الجبهية )بدرجات(.

تiiحت وطiiأة الiiكرب  :تiiصدر الiiلوزة أوامiiرهiiا بiiإنiiتاج مiiفرط مiiن الiiنورإيiiبينفريiiن
والiدوبiامiني فiي حiاالت الiكرب ،وهiذا بiدوره يiوقiف وظiيفة القشiرة أمiام الiجبهية لiكنه
يii i iقوّي الii i iنشاط فii i iي الii i iجسم املخii i iطط والii i iلوزة .إن املسii i iتويii i iات الii i iعالii i iية مii i iن
الiiنورإيiiبينفريiiن والiiدوبiiامiiني فiiي القشiiرة أمiiام الiiجبهية تiiشغل مسiiتقبالت تiiفتح
قiنوات تiقوم بiفصل االرتiباطiات بiني الiعصبونiات أمiام الiجبهية مiما يiضعف تiأثiير
هذه الناحية الضابط لالنفعاالت والنبضات )بدرجات(.

وفiي عiام  ،2001وجiد > B.روزنiدال< ]مiن جiامiعة  Groningenبiهولiندا اآلن[ و> J.مiاكiوف<
]مiن جiامiعة كiالiيفورنiيا[ وزمiالؤهiما تiغيرات مiشابiهة فiي الiلوزة) ،(5وهiي نiاحiية دمiاغiية أخiرى
ق iiدي iiمة ت iiطوري iiا .ف iiبوج iiود ال iiنورإي iiبينفري iiن) (6وال iiكورت iiيزول ت iiوق iiظ ال iiلوزة س iiائ iiر أج iiزاء ال iiجهاز
العصبي لالستعداد للخطر وتقوّي أيضا الذكريات املتعلقة بالخوف واالنفعاالت األخرى.

امiت ّد هiذا الiبحث اآلن إلiى اإلنiسان .وبiدأت هiذه الiدراسiات تظ ِهiر أ ّ
ن بiعض األشiخاص يَiبْدون أكiثر
تiأثiرا مiن غiيرهiم إمiا بسiبب املiكوّن الiجيني) (7أو بسiبب الiتعرض الiسابق لiلكرب .وبiعد أن يiوقiف
الiنورإيiبينفريiن والiدوبiامiني الiدارات الiعصبية فiي الiناحiية أمiام الiجبهية املiطلوبiة مiن أجiل املiعرفiة
الiعليا ،تiقوم اإلنiزيiمات عiادة بiتكسير الiنواقiل الiعصبية مiما يiكفل عiدم اسiتمرار اإليiقاف .وبهiذه
الiiطريiiقة يiiمكننا الiiعودة إلiiى خiiط األسiiاس عiiندمiiا يiiبطل الiiك ْرب .وتسiiتطيع بiiعض أشiiكال جiiني مiiا
إضiعاف عiمل هiذه اإلنiزيiمات مiما يiجعل هؤالء األشiخاص أكiثر تiأثiرا بiالiك ْرب ،وفiي بiعض األحiيان
يiعانiون مiرضiا عiقليا .وبiاملiثل فiقد تiزيiد بiعض الiعوامiل الiبيئية مiن هiذا االسiتعداد لiلتأثiر؛ فiالiتسمم
بالرصاص مثال يمكن أن يحاكي مظاهر االستجابة للكرب والتضاؤل املعرفي.

»احتفاظ املرء برباطة جأشه«
تعبير يعكس بدقة فيزيولوجيا الدماغ املستبطنة.

وال يiزال بiحث آخiر يiر ّiكiز عiلى مiا يحiدث عiندمiا يiدوم الiهجوم عiلى القشiرة أمiام الiجبهية إلiى أيiام
أو أسii iابii iيع .ويii iبدو أ ّ
iوسii iع الشii iبكة املii iعقدة مii iن االرتii iباطii iات بii iني
ن الii iتعرض املii iزمii iن لii iلكرب يiّ i i
الiiعصبونiiات فiiي مiiراكiiز الiiجسم االنiiفعالiiية الiiدنiiيا ،فiiي حiiني أن املiiساحiiات املنخiiرطiiة بiiالiiتفكير
امل iiنطقي املس iiتدام وامل iiرن  -أي ش iiيء ب iiدءا م iiن ف iiلسفة >إي iiمان iiوي iiل ك iiان iiت< ح iiتى ري iiاض iiيات
الiتفاضiل والiتكامiل  -تiبدأ بiالiذبiول .وفiي هiذه الiحاالت ،تتضخiم الiتغصنات  dendritesاملiتفرعiة
املiiتلقية لiiإلشiiارات فiiي الiiلوزة األولiiية فiiي حiiني تiiنكمش مiiثيالتiiها فiiي القشiiرة أمiiام الiiجبهية .وقiiد
أوض iiح > J.م iiوري iiسون< ]م iiن ك iiلية ط iiب ج iiبل س iiيناء ب iiنيوي iiورك[ وزم iiالؤه أ ّ
ن ال iiتغصنات أم iiام
الiجبهية تسiتطيع أن تiعاود الiنمو عiند اخiتفاء الiك ْرب ،ولiكن هiذه الiقدرة االرتiداديiة قiد تiتالشiى إذا
كiان الiك ْرب وخiيما عiلى وجiه الiخصوص .وقiد وجiدت واحiدة مiنا >سiينها< بiيّنة عiلى هiذا عiند
البشر حيث ارتبط انكماش املادة الرمادية في املنطقة أمام الجبهية بقصة التعرض للكرب.
إن هiiذه السiiلسلة مiiن الiiتغيرات الجiiزيiiئية تiiجعلنا أكiiثر اسiiتعدادا لiiلتأثiiر بiiأي كiiرب الحق ،وتiiسهم
غiالiبا فiي االكiتئاب واإلدمiان واضiطرابiات القلق بiما فiي ذلiك الiكرب الiتالiي لiلصدمiة) .(8ويiبدو أن
الii iجنس أحii iد الii iعوامii iل املحii iددة لii iكيفية تii iعامii iلنا مii iع الii iك ْرب .فii iفي اإلنii iاث قii iد يض ّ
خii iم هii iرمii iون
اإلس iiتروج iiني ال iiحساس iiية .وع iiلى س iiبيل امل iiثال ،وك iiما أظه iiرت واح iiدة م iiنا >م iiازور< وزم iiالؤه iiا،
يiiشكل ضiiغط الiiحياة خiiطرا أكiiبر لiiإلصiiابiiة بiiاالكiiتئاب عiiند الiiنساء مiiقارنiiة بiiالiiرجiiال ،ومiiن املiiرجiiح
أيiضا أنiه يحiد مiن عiملية اإلقiالع عiن بiعض السiلوكiيات اإلدمiانiية كiالiتدخiني عiند الiنساء مiقارنiة
بiالiرجiال .أمiا عiند الiرجiال ،فiالiك ْرب قiد يؤدي دورا بiارزا فiي مiفاقiمة الiشهوات واسiتثارة سiلوكiيات
اعتيادية تتواسطها الغدد القاعدية.
وكiيفية تiأثiير الiك ْرب فiي مiوضiع الiضبط الiذاتiي أمiام الiجبهية فiي الiدمiاغ تiبقى بiحاجiة إلiى املiزيiد
مiن الiبحث .ويiقوم بiعض الiباحiثني بiدراسiة كiيفية تiأثiير بiعض املiواد الiكيميائiية الiعصبية األخiرى
فiiي القشiiرة أمiiام الiiجبهية .فiiقد قiiاد > W .T.روبiiينز< و> A.روبiiرتiiس< ]مiiن جiiامiiعة كiiمبريiiدج[
فiiريق بiiحث فiiي مiiحاولiiة ملiiعرفiiة مiiا إذا كiiان الiiسيروتiiونiiني ،الiiذي يؤدي دورا رئiiيسا فiiي االكiiتئاب،
باستطاعته تعديل الك ْرب والقلق من خالل أفعاله على القشرة أمام الجبهية.

وتiiظل هiiذه األبiiحاث صiiعبة ألن املiiعايiiير األخiiالقiiية الحiiديiiثة لiiلتجارب عiiلى البشiiر تسiiتلزم عiiدم
تiعرض األشiخاص لiلحاالت الiقصوى مiن الiكرب الiنفسي ،وبiالiفعل يiتم إبiالغ املiشاركiني فiي الiبحث
بiiأنiiهم يسiiتطيعون االنiiسحاب فiiي أي وقiiت مiiما يiiعطيهم سiiيطرة عiiلى وضiiعية الiiبحث بiiطريiiقة ال
تiiحاكiiي الiiحالiiة الiiحقيقية الiiواقiiعية لiiلتعرض لiiلكرب .وقiiد نiiجحت مiiختبرات مiiتعددة فiiي مiiحاكiiاة
تiiأثiiيرات الiiك ْرب غiiير املiiضبوط عiiن طiiريق مiiشاهiiدة املiiشاركiiني فiiي الiiبحث ألفiiالم مiiزعiiجة أو  -كiiما
فعل فريق >سينها<  -التخيّل املختصر لتجاربهم الشخصية املكربة للولوج إلى تفاعالتهم.
والسؤال الiiذي ال يiiزال يiiحير الiiباحiiثني هiiو ملiiاذا يiiبني الiiدمiiاغ آلiiيات داخiiلية مiiدمiiجة إلضiiعاف
وظiiائiiفه املiiعرفiiية الiiعليا .مiiا زلiiنا ال نiiعرف بiiصورة مؤكiiدة ،ولiiكن اسiiتثارة هiiذه الiiتفاعiiالت الiiبدئiiية
ربiiما تiiكون قiiد أسiiهمت فiiي إنiiقاذ حiiياة أشiiخاص عiiندمiiا كiiان هiiناك حiiيوان مiiفترس يiiترصiiدهiiم
مiختبئا بiني الiشجيرات .فiإذا رأيiنا فiجأة نiمرا وعiيناه تiلمعان وسiط الiغابiة فiسيكون تجiمدنiا فiي
مكاننا كي ال يرانا أفضل كثيرا لنا من أن نتذكر كلمات قصيدة >وليام بليك<.
وفiي غiياب شiبكات دمiاغiنا الiعليا الiبطيئة املiتأنiية ،تسiتطيع سiبل الiدمiاغ الiبدائiية أن تiوقiفنا قiبيل
الiهاويiة أو تiع ّدنiا للهiروب .وقiد تؤدي هiذه اآللiيات وظiيفة مiشابiهة عiند مiواجiهة خiطر مiا فiي عiاملiنا
الحiiديiiث  -لiiنقل عiiندمiiا يiiقطعنا سiiائق مiiتهور بiiسيارتiiه فiiيلزمiiنا ضiiرب الiiفرامiiل بiiقوة .فiiإذا بiiقينا
عiiلى هiiذه الiiحال ،ومiiع ضiiعف وظiiيفة الiiناحiiية أمiiام الiiجبهية ،فiiسنواجiiه عiiائiiقا مiiدمiiرا فiiي حiiاالت
يiتعني عiلينا فiيها املiشاركiة فiي اتiخاذ قiرار صiعب بiخصوص حiالiة طiبية خiطيرة لiشخص نiحبه أو
في تنظيم مشروع مهم في وقت قصير.
ك)****(
تَمَ اس ْ

إن االسiتجابiة املiنطقية لiفهمنا املiتزايiد النiفعاالت الiغضب هiي فiي اسiتنباط اسiتراتiيجيات تiحفظ
مiركiز الiضبط الiعصبي سiليما .ويiأمiل الiعلماء بiأن فiهم الiتغيرات الجiزيiئية املسiببة لiتحول الiدمiاغ
م iiن ال iiحال iiة »ال iiعاك iiسة«  reflectiveإل iiى ال iiحال iiة »امل iiنعكسية«  ،reflexiveس iiوف يؤدي إل iiى
الiتوصiل إلiى عiالجiات أفiضل لiالضiطرابiات الiك ْربiية .ويؤكiد بiعض الiفهم العميق مiا نiعرفiه بiالiفعل.
ف iiعمليات ال iiتدري iiب ع iiلى م iiواج iiهة ال iiحاالت ال iiطارئ iiة أو الخ iiدم iiة ال iiعسكري iiة ت iiدور ج iiميعها ح iiول
تiiدريiiب الiiعقد الiiقاعiiديiiة وبiiنى الiiدمiiاغ األخiiرى عiiلى تiiعلم ردود األفiiعال األوتiiومiiاتiiيكية املiiطلوبiiة
لiiلبقيا .وتiiوحiiي األبiiحاث عiiلى الiiحيوانiiات أن إحiiساس الiiضبط الiiنفسي الiiذي يiiصبح الiiطبيعة
الiiثانiiية لiiلجندي أو فiiني الiiطوارئ الiiطبي ،يiiبقى الiiعامiiل الiiذي يحiiدد مiiا إذا كiiنا سiiنتهاوى خiiالل
ال iiك ْرب .ف iiمخاط iiبة ج iiمهور م iiن ال iiناس ت iiبهج ال iiذي iiن ي iiشعرون ب iiال iiثقة ف iiي ال iiنفس ف iiي م iiواج iiهة
الجمهور ،ولكنها تسبب الذعر آلخرين وتصبح عقولهم »بيضاء«.
ل iiقد ج iiرى تطبيق م iiا ي iiماث iiل ال iiتدري iiب ال iiروت iiيني ل iiلرق iiيب ف iiي ال iiجيش ف iiي أب iiحاث أج iiري iiت ع iiلى
الiiحيوانiiات ،فiiأظهiiر ذلiiك أن صiiغار هiiذه الiiحيوانiiات تiiنمو مiiع قiiدرة أكiiبر عiiلى مiiواجiiهة الiiك ْرب إذا
ت iiعرض iiت م iiبكرا ل iiعدة ت iiجارب ن iiاج iiحة ف iiي م iiواج iiهة ال iiكرب ال iiخفيف .وب iiامل iiثل ،ت iiشير ال iiدراس iiات
البشiريiة إلiى أن الiنجاح فiي تiدبiير التحiديiات قiد يiقوي املiرونiة .وعiلى الiعكس ،إذا تiعثر األطiفال
خii iالل هii iذه الii iتجارب فii iقد يii iصبحون عii iندمii iا يii iكبرون أكii iثر حii iساسii iية ومii iثقلني بii iوطii iأة الii iك ْرب
واالكتئاب.

قiiد تiiبدأ مiiفاتiiيح املiiعالiiجات الجiiديiiدة بiiالiiظهور بiiبطء مiiن املiiختبرات ،فiiدواء الiiبرازوسiiني) ،(9وهiiو
مiiعالiiجة عiiامiiة لiiعالج ارتiiفاع ضiiغط الiiدم والiiذي يiiحصر بiiعض األفiiعال الiiضارة لiiلنورإيiiبينفريiiن،
ج iiرى اخ iiتباره ع iiلى ق iiدم iiاء امل iiحارب iiني وامل iiدن iiيني امل iiصاب iiني ب iiاض iiطراب ال iiك ْرب ال iiتال iiي ل iiلصدم iiة
)لiلرض( .ويiبدو أن الiبرازوسiني يiخفف الiرغiبة فiي تiناول الiكحول ومiعدل اسiتهالكiه .وقiد وجiدت
دراسiة حiديiثة جiدا قiامiت بiها > Sh.مiاكiي< ]مiن جiامiعة  [Yaleوزمiالؤهiا أن هiناك دواء عiامiا
آخiر لiعالج ارتiفاع ضiغط الiدم ،واسiمه گiوانiفاسiني) ،(10يiمكنه تiثبيط بiعض تiفاعiالت الiك ْرب وتiقويiة
الشiiبكات الiiعصبية القشiiريiiة أمiiام الiiجبهية ،فiiيساعiiد بiiعض األشiiخاص عiiلى مiiقاومiiة الiiرغiiبة فiiي
الiiتدخiiني أثiiناء الiiتعرض لiiلكرب) .وقiiد أعiiطت شiiركiiة شiiير لiiألدويiiة ُكiiال مiiن >أرنسiiتني< وجiiامiiعة
 Yaleالحق ف iiي اس iiتخدام ن iiوع م iiن ال iiگوان iiفاس iiني امل iiمتد امل iiفعول ف iiي ع iiالج اض iiطراب ض iiعف
االنiتباه مiع فiرط الiنشاط عiند األطiفال واملiراهiقني ،ولiكن لiم يiتم الiحصول عiلى هiذا الحق السiتخدام
الiگوانiفاسiني السiريiع املiفعول املسiتخدم فiي عiالج الiبالiغني فiي هiذا الiبحث (.فiضال عiن ذلiك ،فiقد
أظهiiرت عiiدة مiiختبرات أن اسiiتراتiiيجيات سiiلوكiiية كiiاالسiiترخiiاء والiiتنفس بعمق والiiتأمiiل يiiمكن أن
تخفف االستجابة االنفعالية للكرب.
iس الiضبط)(11؟ ربiما عiن طiريق تiع ّلم كiيف يسiتجيب الiدمiاغ لiلك ْرب ،يiمكنك الخiروج
ومiاذا عiن ح ّ
iحس الiضبط .وهiكذا ،ربiما فiي املiرة الiقادمiة مiع دخiولiك اخiتبار مiا أو إلiقاء كiلمة
iحسن ل ِّ
بiإدراك م ّ
أمiام الجiمهور ويخiلو عiقلك »مiن األفiكار« يiمكنك أن تiقول لiنفسك» :إنiها مجiرد مiحاولiة مiن عiقلي
لiiيبقيني فiiي أمiiان «.وقiiد ال تiiأتiiي هiiذه الجiiملة بiiاإلجiiابiiة أو الiiكلمة الiiصائiiبة إلiiى ذهiiنك ولiiكنها
سترسم ابتسامة مريحة على وجهك.

املؤلِفات
Amy Arnsten
>أرنستني< أستاذة البيولوجيا العصبية بكلية طب  .Yaleقادت أبحاثها عن التغيرات
الجزيئية في قشرة املخ أمام الجبهية خالل الكرب والتشيّخ إلى استخدام أدوية مثل
البرازوسني والگوانفاسني في اضطراب الكرب التالي للصدمة واضطراب ضعف االنتباه مع فرط
النشاط وغيرهما من الحاالت.

!
Carolyn M. Mazure
>مازور< أستاذة الطب النفسي وعلم النفس بكلية طب  Yaleووكيل الكلية للشؤون
األكاديمية .وقد أنشأت مركز أبحاث صحة املرأة املتعدد التخصصات في تلك الكلية.

!
Rajita Sinha
 الذي يركز على فهم، وتدير مركز الكرب فيها،Yale >سينها< أستاذة الطب النفسي بكلية طب
.تأثيرات الكرب في السلوك

!
ﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻼﺳﺘﺰادة
Stress Signalling Pathways That Impair Prefrontal Cortex Structure and
Function. Amy F. T. Arnsten in Nature Reviews Neuroscience, Vol. 10,
.pages 410–422; June 2009
Can’t Remember What I Forgot: Your Memory, Your Mind, Your Future.
.Sue Halpern. Three Rivers Press, 2009
Prefrontal Cortical Network Connections: Key Site of Vulnerability in
Stress and Schizophrenia. Amy F. T. Arnsten in International Journal of
.Developmental Neuroscience, Vol. 29, No. 3, pages 215–223; 2011
Scientific American, April 2012

THIS IS YOUR BRAIN IN MELTDOWN (*)
MIND THE JITTERS (**)
How We Lose It (***)
GET AHOLD OF YOURSELF (****)
the prefrontal cortex
chemical events
( )التحرير. رزانة أو رباطة الجأش:composure
cortisol
the amygdala
norepinephrine
genetic makeup

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

post-traumatic stress (8)
prazosin (9)
guanfacine (10)
sense of control (11)

