
  
  

معالجة االكتئاب في املنبع(*) 
لعل التنبيه الكهربائي في أعماق الدماغ يخفف من حدة اضطرابات املزاج املدمرة. 

<M .A. لوزانو> - <S .H. مايبيرگ> 
  

 باختصار 
  نــحو 17% مــن ســكان الــواليــات املتحــدة يــعانــون فــي أي فــترة زمــنية مــن حــياتــهم مــا 
يـسميه اخـتصاصـيو الـطب الـنفسي «نـائـبة االكـتئاب الـكبير»(1). املـعالـجات املـتوفـرة، 
بـدءا بـاألدويـة وانـتهاء بـالتخـليج الكهـربـائـي، عـاجـزة عـن تحقيق سـوى تـحسن طـفيف 
عـند نسـبة مـن مـرضـى االكـتئاب تـصل إلـى 20%. غـرس املـساري(2) فـي بـاطـن الـدمـاغ، 
والــذي عــادة مــا يســتخدم الــيوم فــي مــعالــجة داء پــاركــنسون، يــدرس حــالــيا عــند البشــر 
لــتطبيقه فــي مــعالــجة االكــتئاب الشــديــد. تــم تحــديــد دارات دمــاغــية تــرتــبط بــاالكــتئاب، 
حــــيث تســــتخدم املــــعارف املســــتقاة مــــنها بــــمثابــــة مــــرشــــدة إلــــى املــــكان الــــذي يــــجب أن 

تتموضع فيه املساري. 
  
  

«أشــعر فــجأة بــالهــدوء.» مــن تــفوهــت بهــذه الــكلمات الجــميلة كــانــت مــريــضتنا، وهــي امــرأة فــي 
مـنتصف الـعمر وتـعانـي اكـتئابـا شـديـدا. فـقد قـالـت ذلـك فـي غـرفـة الـعمليات بـعد ثـوان مـعدودة مـن 
قـــيام واحـــد مـــنا (<لـــوزانـــو>) بتحـــريـــض بـــاحـــة مـــنتخبة مـــن مـــكان عميق فـــي دمـــاغـــها بـــمنبه 
كهـربـائـي. وأجـريـت هـذه الـعملية عـام 2003 فـي مسـتشفى تـورونـتو ويسـترن واعـتمدت فـقط عـلى 

مخدر موضعي بحيث أمكن للمرأة أن تظل واعية وأن تتحدث إلينا. 
  

وعـندمـا قـمنا، آنـذاك، بـزيـادة قـوة الـتيار الكهـربـي فـإنـنا سـألـناهـا عـما إذا الحـظت أي اخـتالف كـان، 
وأدهـشنا وصـفها، فـقد قـالـت إنـها تـشعر بـالـغرفـة وكـأنـها تـتحول مـن «أسـود وأبـيض إلـى مـلون» - 

وكأن مزاجها قد تحسن فجأة بنقرة إصبع على مفتاح كهربائي. 
  

وكـان هـذا االخـتبار أول دراسـة مـن الـدراسـات الـتي أدت إلـى تـطويـر طـريـقة جـديـدة قـد تـكون مجـديـة 
فـي مـعالـجة االكـتئاب: تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ deep-brain stimulation، وهـو تـقنية تسـتخدم 
حـالـيا فـي مـعالـجة اضـطرابـات أخـرى، كـداء پـاركـنسون عـلى سـبيل املـثال. إن تـوفـر خـيارات عـالجـية 
جـــديـــدة لـــالكـــتئاب مـــن شـــأنـــه أن يُـــلبي حـــاجـــة مـــلحة، فـــنحو 17% مـــن ســـكان الـــواليـــات املتحـــدة 
يــــعانــــون، فــــي أي وقــــت مــــن األوقــــات وعــــلى مــــدى الــــحياة، وعــــكًة واحــــدة أو أكــــثر مــــما يــــسميه 
اخـتصاصـيو الـطب الـنفسي «نـائـبة االكـتئاب الـكبير»(1)، حـيث تـبلغ نسـبة اإلصـابـة نـحو 8% عـند 
الـنساء ونـحو 5% عـند الـرجـال، عـلما بـأن هـذه الـوعـكات ليسـت مجـرد نـوبـات مـن نـوبـات الحـزن. 
فـاالضـطراب االكـتئابـي الـكبير major depressive disorder الـذي يظهـر فـي فـترات مـتقطعة، 
يتجــلى عــلى شــكل نــوبــة مــن مــزاج الحــزن املــتواصــل مــصحوب بــاإلحــساس بــالــذنــب والــشعور 
بــانــعدام الــقيمة وفــقدان االهــتمام بــنشاطــات الــحياة، فــضال عــن اضــطرابــات فــي الــتفكير والــنوم 
وشــــهية الــــطعام والــــرغــــبة الــــجنسية، إضــــافــــة إلــــى أنــــه قــــد يتمظهــــر بــــآالم جســــديــــة. وقــــد أطلق 
<وينستون تشرشل> على هذه الحالة التي كافح ضدها كفاحا مريرا، تعبير «الكلب األسود». 



  
واالكــتئاب يــمكن أن يــكون مــميتا. فــاالكــتئاب الــكبير يــدفــع مــا يــقدر بــنحو 15% مــن مــرضــاه إلــى 
االنــتحار، كــما أنــه يــمكن أن يــفضي إلــى تــفاقــم مــشكالت طــبية أخــرى، مــثل أمــراض الــقلب وداء 
الــسكري، وأن يســبب انــخفاضــا فــي مــأمــول الــحياة عــند األشــخاص الــذيــن يــعانــون هــذه الــحاالت 

املرضية. 
  

وفـي حـني أن املـعالـجات املـتوفـرة - بـدءا بـاملـعالـجة الـسيكولـوجـية فـاملـعالـجة الـدوائـية ثـم املـعالـجة 
بـــالتخـــليج الكهـــربـــائـــي electroconvulsive therapy - عـــادة مـــا تـــكون فـــعالـــة لـــدى مـــعظم 
املـرضـى، فـإنـها تـبقى عـاجـزة عـن تحقيق تـحسن مـلموس، أو أي تـحسن، عـند زهـاء 10 إلـى %20 
مــن مــرضــى االكــتئاب. وهــذه الــفئة مــن املــرضــى هــي بــالتحــديــد تــلك الــفئة الــتي يــمكن أن تــكون 

مرشحة لتلقي معالجة بتنبيه باطن الدماغ بعد أن تصبح هذه التقنية تقنية راسخة. 
  

 !
  

ولـم يـتم تـرخـيص هـذه الـتقانـة لـالسـتخدام الـروتـيني فـي املسـتشفيات حـتى اآلن، ولـكنها اخـتبرت 
لـدى 200 شـخص تـقريـبا عـلى مسـتوى الـعالـم، حـيث تـتطلب مـن األطـباء أن يـقومـوا بـحفر ثـقوب 
فـي الجـمجمة ثـم غـرس مـساٍر electrodes داخـل الـدمـاغ لـتبقى فـيه بـصورة دائـمة، األمـر الـذي 
ســيمنعها حــتما مــن أن تــصبح الــخيار األول ملــعالــجة أي شــخص مــن األشــخاص فــي املســتقبل. 
ولــكن إذا مــا تــكللت االخــتبارات الــقادمــة بــالــنجاح، فــمن املــأمــول أن تــقدم هــذه الــتقنية طــوق نــجاة 

إلى أولئك األشخاص الذين من دونه قد يكون محكوما عليهم بالبقاء في قبضة اليأس املؤبد. 
  

كل ذلك يحدث في الدارات(**) 
  

لــقد انبثق اخــتبار عــام 2003 عــن مجــموعــة أبــحاث أجــراهــا أحــدنــا (<مــايــبيرگ>) وذلــك لتحــديــد 
املــناطق املــشاركــة فــي نــشوء االكــتئاب تحــديــدا بــالــغ الــدقــة. فــعلماء الــجهاز الــعصبي كــانــوا قــد 



الحـظوا فـي ذلـك الـحني أن أعـراض االكـتئاب وأعـراض مجـموعـة أخـرى مـن أمـراض الـدمـاغ تنجـم عـن 
 rigidity والــصمل tremor اضــطرابــات فــي األداء الــوظــيفي لــدارات عــصبية مــعينة. فــالــرجــفان
املـــعروفـــان فـــي داء پـــاركـــنسون Parkinson يحـــدثـــان نـــتيجة إلخـــفاق فـــي الـــدارات الـــتي تـــضبط 
الحـــركـــة. كـــما أن انحـــراف مـــنظومـــة الـــدارات املـــشاركـــة فـــي تـــشكيل ذكـــريـــات جـــديـــدة، أو اســـتدعـــاء 
ذكـريـات قـديـمة، هـو املسؤول عـن داء ألـزهـايـمر Alzheimer. وعـلى نـحو مـا ذكـر، فـقد ظهـرت أدلـة 
كــثيرة فــي مــطلع الــعقد األول مــن الــقرن الــحالــي تــشير إلــى أن االكــتئاب يــعود فــي جــوهــره إلــى 

 .circuits mediating mood اضطرابات في الدارات التي تتوسط في املزاج
  

أمـــا الـــدارات نـــفسها، فـــتتشكل مـــن الـــوصـــالت الـــتي تـــترابـــط مـــن خـــاللـــها مجـــموعـــات فـــرعـــية مـــن 
نـورونـات الـدمـاغ الـبالـغ عـددهـا 86 بـليونـاً، حـيث تـمد كـل خـلية مـن هـذه الـخاليـا فـروعـها إلـى آالف 
الـخاليـا األخـرى؛ بـعضها إلـى الـنورونـات الـقريـبة وبـعضها اآلخـر إلـى مـسافـات بـعيدة عـلى امـتداد 
الـجهاز الـعصبي املـركـزي. ومـا إذا كـان الـفرع سـيمتد إلـى هـذه الخـلية أو تـلك، فـاألمـر يـتوقـف عـلى 
الـوراثـة وخـبرات الـحياة املـبكرة واإلجـهاد(3) الـنفسي. كـما أن الخـلل فـي اشـتغال الـدارات املـشاركـة 
فــي االكــتئاب قــد يــطال مــناطق دمــاغــية عــدة. غــير أن تحــديــد مــوقــع هــذه الشــبكة مــن الــوصــالت 

تحديدا دقيقا يشكل أحد التحديات املستمرة التي يواجهها علماء الجهاز العصبي. 
  

وقــد بــدأت <مــايــبيرگ> بــعملها فــي مــنتصف تــسعينات الــقرن العشــريــن، حــيث قــامــت بــتصميم 
سـلسلة مـن الـتجارب لـلكشف عـن بـاحـات فـي الـدمـاغ تـشارك فـي تـنظيم املـزاج لـدى األصـحاء ولـدى 
مـرضـى االكـتئاب عـلى حـد سـواء. وفـي إحـدى أولـى هـذه الـتجارب كـان عـلى املـتطوعـني األصـحاء 

أن يقوموا بممارسة تدريب ذهني لتخفيف إحدى الذكريات الحزينة في حياتهم. 
  

وقـد أظهـر نـوع مـن املـسح الـدمـاغـي الـذي يـدعـى الـتصويـر الـطبقي بـإطـالق الـبوزيـترون (PET) ا(4) 
تــفاصــيَل تــغير مــلحوظ فــي الــنشاط تــزامــن مــع لحــظة شــعور املــريــض بــاالكــتئاب. كــما أثــبت أحــد 
أنـواع الـتصويـر PET أن مـرضـى االكـتئاب، عـند مـقارنـتهم بـاألشـخاص األصـحاء، يـبدون زيـادة فـي 
تـدفق الـدم، وهـو أداة لـقياس نـشاط الخـلية الـدمـاغـية، فـي بـاحـة مـعينة تـقع فـي وسـط الـدمـاغ، فـيما 
يُــبدون، فــي املــقابــل، درجــة نــشاط مــنخفضة فــي الــباحــات املــشاركــة فــي تــنظيم الــحافــز والــدوافــع 

والوظائف التنفيذية. 
  

أمــا الــبقعة الــتي أظهــرت أعــلى درجــة مــن الــنشاط فــي صــور املــاســح، فــقد كــانــت تــلك الــتي تــمثل 
 the subcallosal مـــنطقة صـــغيرة فـــي وســـط الـــدمـــاغ تـــدعـــى الـــباحـــة الحـــزامـــية تـــحت الـــثفنية
cingulate area واملـــعروفـــة أيـــضا بـــباحـــة بـــرودمـــان رقـــم Brodmann area 25، وهـــو االســـم 
الـعائـلي للمشـرح الـعصبي األملـانـي الـذي ابـتكر خـريـطة لـلدمـاغ سـنة 1909 مسـتخدمـا تـسميات 
رقـمية بـناء عـلى الـطريـقة الـتي تـتنضض بـها الـخاليـا فـي مـوقـع مـعني. وإضـافـة إلـى مـا سـبق، فـقد 
اكــتشفت <مــايــبيرگ> أيــضا أن القشــرة الــجبهية تــنخفض درجــة نــشاطــها بــما يــتناســب ودرجــة 

الحزن التي يعانيها الشخص. 
  

وفـــي مجـــموعـــة ثـــانـــية مـــن الـــتجارب الـــتي أجـــرتـــها <مـــايـــبيرگ> أظهـــر الـــتصويـــر PET ملـــرضـــى 
مـكتئبني - وبـعد اخـتفاء أعـراضـهم بـفعل مـعالـجة بـمضادات االكـتئاب دامـت أسـابـيع عـدة - أن هـذا 
الــتحسن يــترافق مــع تــناقــص فــي نــشاط بــاحــة بــرودمــان رقــم 25، مــصحوبــاً بــزيــادة فــي نــشاط 



القشـــرة الـــجبهية. ومـــع أن الـــتغيرات شـــملت أيـــضا بـــاحـــات أخـــرى مـــن الـــدمـــاغ، لـــكنها كـــانـــت فـــي 
الـباحـة الحـزامـية تـحت الـثفنية مـختلفة إلـى حـد مـدهـش، وهـذا مـا أشـار إلـى أن هـذه املـنطقة تؤدي 

دورا حاسما في حاالت املزاج السلبية. 
  
  

[كيف تعمل] 
إعادة استنهاض (تشغيل) الدماغ(***) 

  يـقوم تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ عـلى اسـتعمال مـساٍر تـثبت جـراحـيا فـي مـكانـها إلرسـال تـيار 
كهـــربـــائـــي عـــبر دارات عـــصبية (حـــزم األلـــياف الـــعصبية الـــتي تـــربـــط مـــناطق دمـــاغـــية 
بــعضها بــبعض). وهــذه الــدارات املســتهدفــة ال تــعمل بــطريــقة ســليمة عــند األشــخاص 
الــذيــن يــعانــون االكــتئاب الــكبير. وهــذه الــطريــقة مــن املــعالــجة - الــتي مــازالــت تــنتظر 
املـوافـقة عـليها لـالسـتعمال السـريـري الـروتـيني - بـوسـعها أحـيانـا تـصحيح االخـتالالت 

في بث اإلشارات وبذلك تبدد مشاعر اليأس وانعدام املتعة. 

 !



  الهدف 
  تـوضـع املـساري فـي مـكانـها لـكي تـقوم بـالـتأثـير فـي بـاحـات دمـاغـية عـدة مـترابـطة فـيما 
بــينها، حــيث تــتمركــز بــالــقرب مــن الــبنية الحــزامــية تــحت الــثفنية (بــالــلون األخــضر)، 
والـتي هـي مـنطقة مـحوريـة تـتفرع مـنها دارات مـشاركـة فـي صـنع الـقرار واالسـتجابـات 
االنــفعالــية ووظــيفة الــذاكــرة لــتمتد إلــى أجــزاء أخــرى مــن الــدمــاغ. وبــعض هــذه الــفروع 
(بـالـلونـني األحـمر واألزرق) يـترابـط بـالقشـرة قـبل الـجبهية املـتوسـطة والـفص الـصدغـي 
املــــتوســــط (بــــالــــلون األزرق)، وبــــعضها اآلخــــر (بــــالــــلون األصــــفر) بــــالقشــــرة الحــــزامــــية 
املــــتوســــطة. وهــــذه الــــدارات تــــتعرض بمجــــملها لــــالخــــتالل الــــوظــــيفي خــــالل الــــنائــــبة 

االكتئابية. 

 !
  يـزعـزع االكـتئاب سـير عـمل الـدارات الـعصبية االعـتيادي، فـي حـني أن مـسوح الـدمـاغ 
يــمكنها أن تؤشــر إلــى طــرق عــالجــية قــادرة عــلى تــعزيــز مــا تــمتلكه الــدارات مــن نــزعــة 
طـبيعية لـلتجاوب مـع فـقد الـتوازن املـذكـور وتـصحيحه. فـاملـسح يـمكنه أحـيانـا أن يظهـر 
مـا إذا كـان بـوسـع املـعالـجة املـعرفـية - السـلوكـية أو املـعالـجة الـدوائـية أن تـساعـد عـلى 
اسـتعادة الـتوازن. أمـا طـرق الـعالج األخـرى، كـتنبيه بـاطـن الـدمـاغ، مـثال، فـمن شـأنـها أن 

تستعمل فيما إذا كانت الدارات قد فقدت قدرتها الذاتية على االستجابة. 
  

  
وتـرسـل بـاحـة بـرودمـان رقـم 25 وصـالت إلـى الـعديـد مـن مـواقـع الـدمـاغ األكـثر أهـمية وتسـتقبل مـنها 
وصـالت مـماثـلة. وتـشمل هـذه املـواقـع: الـقسم الـحجاجـي والـقسم اإلنـسي فـي الـفصني الـجبهيني، 
واملــــــــــهاد the hypothalamus، والــــــــــنواة املــــــــــتكئة the nucleus accumbens والــــــــــلوزة، 
 the والـــرفـــاء الظهـــرانـــي the periaqueductal area والـــحصني، والـــباحـــة املـــحيطة بـــاملـــسال
dorsal raphe. وتــتحكم هــذه الــباحــات فــي الــطريــقة الــتي يــنظم بــها الــدمــاغ ســمات(5) الســلوك 
األسـاسـية، بـما فـي ذلـك دورة الـنوم والـيقظة، والـحافـز، واالسـتجابـات لـلمخاطـر املـدركـة، واملـنبهات 
الجــديــدة (غــير املــألــوفــة)، وأحــاســيس املــكافــأة، والــتقويــة، والــذاكــرة الــقصيرة األمــد، والــقدرة عــلى 
اســــتعمال الــــخبرات الــــسابــــقة فــــي إرشــــاد الــــتفكير حــــول األحــــداث املســــتقبلية. ونــــظرا ألن هــــذه 
الـعمليات الـحاسـمة الـتي يـنفذهـا الـدمـاغ يـصيبها االنحـراف فـي االكـتئاب، فـقد ذهـبت <مـايـبيرگ> 
فـي تـفكيرهـا إلـى أن تـنبيه هـذا املـحور مـن الـنشاطـات الـعصبية بـتيار كهـربـائـي قـد يـكون مـن شـأنـه 

مساعدة األشخاص املصابني باالكتئاب. 



  
جراحة دماغية لالكتئاب(****) 

  
وبحـلول عـام 2002، تـمت املـوافـقة عـلى اسـتعمال تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ فـي مـناطق دمـاغـية أخـرى 
 essential tremor ملــعالــجة داء پــاركــنسون ومــعالــجة حــالــة أخــرى تــسمى الــرعــاش األســاســي
(مــجهول الســبب)، فــأدركــنا حــينئد أن اســتخدامــه عــند البشــر أصــبح أمــرا مــمكنا. ولــلتخفيف مــن 
وطــأة أعــراض داء پــاركــنسون، تــم تطبيق هــذه املــعالــجة عــلى أكــثر مــن 000 100 مــريــض عــلى 
مسـتوى الـعالـم حـتى يـومـنا هـذا. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن اإلجـراء الجـراحـي األسـاسـي الـذي يـنفذ 
فـي االكـتئاب هـو إجـراء مـماثـل، فـاملـرضـى ال يـتم اخـتيارهـم لـلدراسـة إال مـن بـني أولـئك الـذيـن تنطبق 
عــليهم مــعايــير مــماثــلة لــتلك الــتي انــطبقت عــلى مــريــضتنا األولــى فــي تــورونــتو ويســترن. فــال بــد 
لهؤالء مـن أن يـكون املـرض قـد ظهـر عـليهم مـنذ سـنة عـلى األقـل، وأن تـكون املـعالـجة بـأربـعة أنـواع 
مـــختلفة مـــن األدويـــة عـــلى األقـــل قـــد فشـــلت فـــي تحقيق أي تـــحسن. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــال بـــد أن 
يــكونــوا أيــضا قــد تــلقوا مــعالــجة بــالتخــليج الكهــربــائــي ولــم يســتجيبوا لــها، أو أن يــكونــوا قــد 

رفضوها أساسا. 
  

وتـنبيه بـاطـن الـدمـاغ لـيس مجـرد شـكل آخـر مـن أشـكال املـعالـجة بـالتخـليج الكهـربـائـي الـتي يـقوم 
مــبدؤهــا عــلى تحــريــض نــوبــة صــرعــية مــضبوطــة، ولــكنها مــعممة، عــند املــريــض املخــدر وخــالل 
جـــلسات قـــصيرة ومـــكررة عـــلى مـــدى أســـابـــيع. فهـــذه الـــتقانـــة الجـــديـــدة تطلق نـــبضات كهـــربـــائـــية 
قــصيرة عــلى مــنطقة صــغيرة فــي الــدمــاغ لــها ارتــباطــات بــغيرهــا مــن مــناطق الــدمــاغ املنخــرطــة فــي 
االكــتئاب، حــيث يــخضع املــريــض ملــداخــلة جــراحــية كــبيرة يــتم فــيها غــرس مــساٍر كهــربــائــية يــنبعث 
مـنها فـيما بـعد تـنبيه مـتواصـل مـن غـير أن يـتعرض املـريـض لخـطر فـقدان الـذاكـرة الـذي يـمكن أن 

تسببه املعالجة بالتخليج الكهربائي. 
  

وفـي الـيوم الـذي أجـري فـيه الـعمل الجـراحـي ملـريـضتنا املـصابـة بـاالكـتئاب فـي تـورونـتو ويسـترن، 
قـــام الـــفريق الجـــراحـــي بـــتثبيت رأســـها بـــدعـــامـــة لـــلحفاظ عـــليه فـــي وضـــع مســـتقر، ثـــم أجـــرى لـــها 
تــصويــراً بــالــرنــني املــغنطيسي، حــيث تــم تحــديــد املــكان املــخصص ملــوضــعة املســرى فــي الــباحــة 
الحـزامـية تـحت الـثفنية. وقـام الـفريق الجـراحـي بـعد ذلـك بتخـديـر املـريـضة تخـديـرا مـوضـعيا فـي 

غرفة العمليات ثم حفر ثقبني في جمجمتها وأمكن إدخال املساري عبرهما. 
  

وبــــــمساعــــــدة كــــــل مــــــن <D .W. هــــــاتــــــشيزون> و<O .J. دوســــــتروڤــــــسكي> [الــــــخبيريــــــن فــــــي 
الـفيزيـولـوجـيا الـعصبية فـي تـورونـتو ويسـترن] قـمنا بـالـتسجيل مـن نـورونـات املـنطقة الحـزامـية 
تــحت الــثفنية لــلمرة األولــى لــوضــع تــرســيمة لــنشاط هــذه الــنورونــات مــن أجــل مــعرفــة وظــائــفها. 
واسـتناداً إلـى مـا سـبق إجـراؤه مـن تـجارب تـصويـريـة، اشـتبهنا بـأن هـذه الـباحـات مـن شـأنـها أن 
تـكون منخـرطـة فـي مـعالـجة االنـفعاالت املـرتـبطة بـالحـزن. وبـاسـتخدام مسـرى مـيكروي(6) رأسـه أدق 
مـــن شـــعرة إنـــسان، حـــصلنا عـــلى قـــياســـات مـــباشـــرة لـــلنشاط الخـــلوي فـــي الـــنورونـــات(7) الـــتي 

تستوطن تلك املنطقة من الدماغ. 
  

وخـالل عـملية الـتسجيل مـن الـنورونـات كـنا نـعرض عـلى املـريـضة صـورا مـتنوعـة تظهـر طـائـفة مـن 
املــشاهــد االنــفعالــية اإليــجابــية والســلبية عــلى حــد ســواء، وقــد اكــتشفنا مــن خــالل الــتسجيالت أن 



هـذه الـنورونـات كـانـت تـزداد نـشاطـا حـينما كـانـت املـريـضة تـشاهـد صـورا محـزنـة ومـزعـجة، ولـكنها 
لم تكن تتفاعل بتاتا مع املشاهد املفرحة أو املبهجة أو املحايدة. 

  
وقــمنا بــعد ذلــك بــغرز مــساري الــتنبيه فــي بــاحــة بــرودمــان رقــم 25 فــي جهــتي الــدمــاغ الــيمنى 
واليســرى. وبــعد تــشغيل الــتيار بــثوان مــعدودة، أخــبرتــنا املــريــضة بــأنــها تــشعر بــتناقــض مــلحوظ 
فــي األلــم الــنفسي وفــي الــثقل االنــفعالــي؛ وكــأنــما زال عــنها وزن ثــقيل بــطريــقة أو بــأخــرى. وهــو 
إحـساس وجـدنـاه يحـدث عـند جـل مـرضـانـا، ولـكن لـيس كـلهم. وكـانـت هـذه اآلثـار عـلى أشـدهـا عـند 
بــدايــة الــتنبيه، وكــانــت تظهــر مجــددا بــتكرار الــتنبيه ملــرات عــدة، ولــكنها كــانــت أقــل قــوة. لــقد بــتنا 
نـعرف الـيوم أن مـواصـلة الـعالج فـي هـذه الـبقعة نـفسها ملـدة أيـام أو أسـابـيع تكسـب املـريـض فـوائـد 

طويلة األجل بصورة عامة.  
  

لــقد تــعلمنا مــن هــذه املــداخــلة الجــراحــية، وغــيرهــا مــن املــداخــالت الــتي أجــريــنها، أن الــتموضــع 
الــدقيق لــلتماســات الكهــربــائــية املــولــدة ملســتوى ثــابــت مــن الــتنبيه هــو أمــر ال غــنى عــنه. فــفي تــلك 
الــعملية الجــراحــية األولــى ظهــر االنــفراج بــعد أن قــام واحــد أو اثــنان مــن تــلك الــتماســات األربــعة 

بتزويد املريضة بتيار ثابت. 
  

وانــطالقــا مــن املــراقــبة الــحثيثة، قــام <P. ريــڤا- پــوس> و<S .K. تــشوي>، الــلذان يــعمالن فــي 
مــختبر <مــايــبيرگ> بــجامــعة إيــموري، بــتطويــر طــريــقة تــصويــر جــديــدة لــلتوصــل إلــى مــزيــد مــن 
الــدقــة فــي تحــديــد حــزم األســالك الــعصبية، أو املــادة الــبيضاء، الــتي تــتقاطــع فــي مــنطقة بــرودمــان 
رقـم 25، والـتي يـبدو أنـها تـفضي إلـى انـفراج فـوري وتـولـد أيـضا آثـارا مـضادة لـالكـتئاب طـويـلة 

األجل عندما تُحفز. 
  

ومــا أن تــوضــع املــساري فــي مــكانــها الــصحيح ويــتم تــثبيتها عــلى الجــمجمة، حــتى يــقوم الجــراح 
بـغرس مـولـد نـبض كهـربــائـي يشـبه الـناظـمة الـقلبية تـحت الجـلد أســفل عـظـم الـترقـوة. وهـي نـاظـمة 
تـعمل بـطاقـة الـبطاريـة وتـنبه الـباحـة املسـتهدفـة بـصورة مـتواصـلة وبـتردد قـدره 130 نـبضة فـي 
الـثانـية. وقـد كـان اخـتيارنـا ملـتثابـتات (مـعايـير) parameters الـتنبيه، يـعتمد جـزئـيا عـلى خـبرتـنا 
فـي مـعالـجة مـرضـى الـپاركـنسون، حـيث يـبدو لـنا حـتى اآلن أن هـذا الـنبض الـعالـي الـتردد يـعود 

بأحسن الفوائد على املريض. 
  

ومـــا أن تنجـــز اإلعـــدادات حـــتى تـــكون املـــداخـــلة الجـــراحـــية قـــد اكـــتملت. ويـــقوم األطـــباء بـــعد ذلـــك 
بـاسـتعمال جـهاز محـمول لـلتحكم عـن بـعد(8)، لـضبط الـتنبيه الـذي يـتلقاه كـل مـريـض ضـبطا دقـيقا، 
وبحســـب خـــبرتـــنا، فبمجـــرد إقـــرار اإلعـــدادات فليســـت هـــناك ضـــرورة لـــلقيام بـــتعديـــالت إضـــافـــية. 
وسـوف تـقرر األبـحاث الـقادمـة مـا إذا كـان املـرضـى الـذيـن ال يسـتجيبون لـإلعـدادات الـعياريـة بـحاجـة 
إلــى إعــدادات أخــرى، أو مــا إذا كــانــت اآلثــار املــضادة لــالكــتئاب يــمكن تســريــع ظــهورهــا عــن طــريق 
إعــدادات مــختلفة. والــبطاريــات يــجب اســتبدالــها كــل ثــالث ســنوات تــقريــبا بــعد اســتهالك طــاقــتها، 

كما أن البطاريات القابلة للشحن أصبحت متوفرة اآلن. 
  



ملاذا تسعفنا ناظمة الدماغ؟(*****) 
  

لــقد شهــد بــعض املــرضــى أعــراضــهم وهــي تــختفي كــليا، لــكن االســتجابــات تــفاوتــت واملــعالــجة لــم 
تــسعف األشــخاص جــميعهم. أمــا املــرضــى الــذيــن اســتجابــوا ســريــريــا - واالســتجابــة تــعني هــنا 
تـناقـصا بنسـبة 50% أو أكـثر عـلى مـقايـيس االكـتئاب - فـيمكن أن تـتبايـن نسـبتهم بـني مسـتشفى 
وآخـر، حـيث تـراوحـت بـني 40 إلـى 70% خـالل فـترة قـدرهـا سـتة أشهـر. ويـمكن لهـذا الـتبايـن فـي 
املـــوجـــودات أن يـــعود إلـــى التحـــدي املســـتمر املـــتمثل بـــاســـتخدام األعـــراض واملـــسوح الـــدمـــاغـــية 

كمحددات الختيار أكثر املرضى صالحية لتنبيه باطن الدماغ. 
  

وقـد أظهـرت إحـدى الـدراسـات الـتي حـظيت بـبعض االهـتمام نـتائـج ضـعيفة. وهـذه الـدراسـة الـتي 
رعــتها جــهات صــناعــية وأجــريــت مــن قــبل St. Jude Medical - ومــقرهــا الــرئــيسي فــي ســانــت 
پـول/مـنيسوتـا - قـرر الـقائـمون عـليها سـنة 2013 تعليق قـبول مـرضـى جـدد، عـلما بـأن املـرضـى 
الــذيــن كــانــوا قــد بــدؤوا مــشاركــتهم فــيها مــا زالــوا يــتلقون الــعالج. ولــم تظهــر حــتى اآلن مــخاوف 
تتعلق بســالمــتهم. بــيد أن تحــليل مــنتصف املــدة الــزمــنية للتجــربــة، املــطلوب مــن قــبل إدارة الــغذاء 
والـدواء األمـريـكية، كـشف عـن أن املـرضـى املـزوديـن بـغرسـات الـتنبيه لـم يشهـدوا تـراجـعا فـي حـدة 
األعـراض بـالـقدر الـكافـي مـقارنـة بمجـموعـة أخـرى بـقيت املـساري لـديـها مـوقـفة عـن الـعمل ملـدة سـتة 
أشهــر. ويــقوم بــاحــثون اآلن بــمراجــعة املــنهجية املــتبعة فــي هــذه الــدراســة لتحــديــد مــا إذا كــان مــن 

املمكن تحسني مفعول املعالجة عن طريق تصميم مختلف. 
  

لم تمِض لحظات قليلة على تفعيل املساري حتى شعرت مريضتنا بتراجع األلم النفسي والثقل 
االنفعالي. 

  
نـحن ال نـفهم تـمامـا مـا هـي األسـباب الـكامـنة وراء هـذا الـتفاوت الـقائـم بـني الـدراسـات املـختلفة الـتي 
اخـتبرت تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ. فـالـتفسيرات ربـما تتعلق بـاخـتالف املـعايـير املسـتخدمـة فـي انـتخاب 
املـرضـى، أو نـاجـما عـن أن بـعض املـرضـى ربـما كـان لـديـهم اكـتئاب مـشوب بـأعـراض نـفسية أخـرى، 
أو أنــه قــد يــكون ذا صــلة بــتنوع الــتقنيات الجــراحــية املســتخدمــة، مــثل مــكان مــوضــع املــساري أو 
الــطريــقة الــتي يــتم بــها تــوصــيل الــتنبيه، األمــر الــذي قــد يــشكل بــدوره عــامــال حــاســما أيــضا. ومــن 
عــوامــل الــتشويــش املــحتملة هــو أن بــعض املــرضــى قــد يــشعرون بــتحسن أحــوالــهم ملجــرد إيــمانــهم 
بـقدرة الـعمل الجـراحـي (بـعبارة أخـرى: تـأثـير الـعالج الـوهـمي the placebo effect)، أو ألنـهم 
يسـتفيدون سـيكولـوجـيا مـن تـفاعـالتـهم املـكثفة أحـيانـا مـع الـفريق املـعالـج. بـيد أن هـذه الـهموم قـد 
تـتراجـع حـدتـها جـزئـيا مـع مـرور الـزمـن، ذلـك ألن بـضع دراسـات حـديـثة جـدا تـشير إلـى أن املـعالـجة 
تـــمتلك فـــعالـــية حـــقيقية: فـــقد لـــوحـــظ تـــدهـــور فـــي حـــاالت املـــرضـــى إثـــر انـــخفاض مســـتوى شـــحن 
الـبطاريـة أو بـعد إيـقاف الـتنبيه، وذلـك فـي الـوقـت الـذي لـوحـظ فـيه أيـضا أن هؤالء املـرضـى سـرعـان 
مـا يـتعافـون مـرة أخـرى بـعد اسـتئناف الـتنبيه، وهـذا مـا يـجعل الـتفسير املسـتند إلـى تـأثـير الـعالج 

الوهمي أقل ترجيحا. 
  

وتجــرى حــالــيا دراســات بــحثية ســريــريــة تجــريــبية عــدة فــي أتــالنــتا وهــانــوفــر ونــيو هــامــبشايــر 
وتــورنــتو، األمــر الــذي ســيوفــر مــعلومــات جــديــدة مــهمة عــما يــمكن أن تــحققه هــذه الــتقنية فــعال، 
وسـوف يـتابـع الـباحـثون الـعمل عـلى صـقل تـقنيات جـراحـة غـرس املـساري طـوال هـذا الـوقـت، فـضال 



عـن أنـهم يـريـدون أيـضا الـتوصـل إلـى إدراك كـيفية جـعل كـم الـتحفيز أفـضل مـا يـمكن لـكل مـريـض، 
إضـافـة إلـى أنـهم فـي الـوقـت نـفسه ينهـلون املـزيـد مـن الـعلم حـول مـا يـتركـه تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ مـن 

آثار قصيرة وطويلة األمد في االكتئاب. 
  

فــهناك ســبل جــديــدة لــالســتقصاء تســتكشف حــالــيا مــواقــع مــختلفة فــي دارات الــدمــاغ املســتهدفــة 
بــالــتنبيه، ذلــك ألن الــباحــة الحــزامــية تــحت الــثفنية قــد ال تــبرهــن عــلى أنــها املــكان األمــثل عــند كــل 
مـريـض، ال سـيما وأن <V. كـونـن> و <Th. شـليپفر> [مـن جـامـعة بـون فـي أملـانـيا آنـذاك] حـققا 
تـــحسنا ســـريـــعا لـــدى عـــدد قـــليل مـــن املـــرضـــى مـــن خـــالل تحـــريـــض مـــنطقة تـــسمى حـــزمـــة الـــدمـــاغ 
األمــامــي اإلنــسية medial forebrain bundle. كــما أن هــناك مــناطق أخــرى تــقع فــي أعــماق 
 the ventral الــــــدمــــــاغ ويــــــمكن أن تــــــشكل أهــــــدافــــــا مــــــحتملة أيــــــضا، وهــــــي: املخــــــطط الــــــبطني
 the anterior limb of the internal والــــطرف األمــــامــــي لــــلمحفظة الــــداخــــلية ،striatum
 the والـــعنان ،the inferior thalamic peduncle والـــسويـــقة املـــهاديـــة الـــسفلى ،capsule

 .habenula
  

إن اخـــتبار املـــواقـــع الـــدمـــاغـــية املـــختلفة، الـــتي قـــد تـــكون مـــشاركـــة فـــي االكـــتئاب، يـــمكن أن يـــسمح 
بـــاخـــتيار األهـــداف اســـتنادا إلـــى نـــوعـــية األعـــراض تـــيمنا بـــما يـــتم فـــي داء پـــاركـــنسون. فـــمرضـــى 
االكـتئاب يـعانـون تـولـيفات مـتبايـنة مـن األعـراض تـنعكس بـطرز مـختلفة فـي مـسوح الـدمـاغ. وتـعد 
مـعايـنة هـذه الـطرز مـن الـنشاط الـدمـاغـي الـشاذ طـريـقة واعـدة بـخصوص اتـخاذ الـقرار حـول مـا إذا 
كـانـت املـعالـجة الـدوائـية أو املـعالـجة املـعرفـية السـلوكـية هـي الـخيار األفـضل، وهـذا مـا يـمكن تـطبيقه 

في آخر املطاف على تنبيه باطن الدماغ أيضا. 
  

ويـجب أن تـرفـد مـحاوالت صـقل هـذه الـتقنيات بـمزيـد مـن األبـحاث األسـاسـية لـفهم كـيف تـقوم هـذه 
الـتقانـة بـتغيير األداء الـوظـيفي لـلدمـاغ، ال سـيما وأن اآلثـار املـضادة لـالكـتئاب يـمكنها أن تسـتمر 
أليـام أو أسـابـيع بـعد فـترة طـويـلة مـن الـتنبيه، حـتى ولـو تـم إيـقافـه. فـالـدمـاغ قـد يـخضع لـتبدالت 
طـويـلة األمـد عـبر عـملية تـسمى «بـالسـتية عـصبية» neuroplasticity بـعد الـتغير الـذي يـطرأ 
عـلى دارات الـدمـاغ نـتيجة لـلتنبيه. وبـالـفعل، فـقد أظهـرت الـدراسـات عـلى الـقوارض أن تـنبيه بـاطـن 
الـدمـاغ يـغير مـن نـشاط شـبكات واسـعة مـن دارات الـدمـاغ ويـمكنه أيـضا تحـريـض تخـلق نـورونـات 
جـــديـــدة فـــي مـــنطقة الـــحصني، وهـــي عـــملية كـــانـــت أبـــحاث أخـــرى قـــد أثـــبتت ضـــرورتـــها لـــتشكيل 
ذكــريــات جــديــدة ولــلتخفيف مــن وطــأة االكــتئاب عــلى حــد ســواء. أمــا إذا قُـــطعت املــعالــجة لــفترة 
طــويــلة، فــإن األعــراض تظهــر مجــددا؛ مــما يــدل عــلى أن هــذه املــعالــجة ال تُــمّكن الــدمــاغ مــن شــفاء 

نفسه بنفسه بصورة دائمة.  
  

لـقد أدت إمـكانـية الـتحكم فـي الـدارات الكهـربـائـية عـن طـريق تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ إلـى اهـتمام مـتزايـد 
 bipolar بتطبيق هـذه الـتقنية عـلى أمـراض نـفسية أخـرى، بـما فـي ذلـك االضـطراب ذي االتـجاهـني
disorder، واضـطراب الـوسـواس القهـري obsessive-compulsive disorder، ومـتالزمـة 
تـوريـت Tourette’s syndrome، واإلدمـان عـلى الـكحول واملخـدرات. فـاإلمـكانـات الـتي يـتمتع 
بـها تـنبيه بـاطـن الـدمـاغ تـتيح لـه مـعالـجة املـرضـى الـذيـن فشـلت لـديـهم الـخيارات األخـرى وربـطت 

أمراضهم بدارات تشتغل بطريقة شاذة. 
  



لــقد قــام فــريق <لــوزانــو> مؤخــرا بــاســتغالل تــنبيه بــاطــن الــدمــاغ لــلبنية تــحت الــثفنية نــفسها 
املســتهدفــة فــي االكــتئاب واســتخدمــه فــي مــعالــجة حــاالت صــعبة مــن الــقهم(9) الــعصابــي املــزمــن 
chronic anorexia nervosa، حــيث تــبني أن بــعض املــرضــى، الــذيــن عــاشــوا مــع مــرض األكــل 
هـذا ملـدة عشـر سـنوات أو أكـثر، تـتراجـع لـديـهم أعـراض االكـتئاب وأعـراض القلق والـوسـواس بـفعل 
تــنبيه بــاطــن الــدمــاغ، حــيث بــات هؤالء املــرضــى أقــل قــلقا مــن األكــل ومــن زيــادة الــوزن، وأضــحوا 
قــادريــن عــلى املــشاركــة فــي بــرامــج عــالجــية. كــما أن الــتغير فــي أمــزجــتهم أتــاح لــهم فــي نــصف 

الحاالت الثماني عشرة تقريبا العودة إلى الوزن الطبيعي بعد عام واحد. 
  

وحـتى اآلن تحـمل الـنتائـج مؤشـرات تـدل عـلى اتـجاهـات جـديـدة. فـالـفهم املـتنامـي لـلطريـقة الـتي 
تـعمل بـها دارات الـدمـاغ يـساعـد عـلى تـوضـيح نـشاطـه غـير الـطبيعي. وبـفضل هـذه املـعارف يـنبغي 
أن يــكون الجــراحــون الــعصبيون قــادريــن عــلى وضــع املــساري فــي مــواقــع اســتراتــيجية مــن بــاطــن 
الـدمـاغ لـتقديـم الـعون الـالزم ملـرضـى االكـتئاب الـذيـن لـم يسـتجيبوا لـلمعالـجات الـدوائـية والـكالمـية، 
فــضال عــن مــساعــدة غــيرهــم مــن األشــخاص الــذيــن يــصارعــون مجــموعــة مــن االضــطرابــات األخــرى، 

بدءا باضطراب القهم العصابي وانتهاء بداء ألزهايمر. 
  

املؤلفان 
  

      Andres M. Lozano - Helen S. Mayberg     
 <لــــوزانــــو> أســــتاذ فــــي قــــسم الجــــراحــــة بــــجامــــعة تــــورونــــتو ويــــتابــــع تــــخصصه فــــي مــــعالــــجة 

االضطرابات الحركية والتسجيل من الدماغ. 
  

 <مــايــبيرگ> أســتاذة فــي الــطب الــنفسي والــعصبي وطــب األشــعة بــجامــعة إيــموري، حــيث تــركــز 
في جزء كبير من أعمالها على تعقب دارات الدماغ املشاركة في االكتئاب. 

 !  !

  مراجع لالستزادة 
  

 Probing  and  Regulating  Dysfunctional  Circuits  Using  Deep  Brain
 Stimulation. Andres M. Lozano and Nir Lipsman in Neuron, Vol. 77, No.

 .3, pages 406–424; February 6, 2013



 The Brain Reward Circuitry in Mood Disorders. Scott J. Russo and Eric J.
 Nestler  in  Nature  Reviews  Neuroscience,  Vol.  14,  pages  609–625;

 .September 2013
  

 TREATING DEPRESSION AT THE SOURCE(*)
 IT IS ALL IN THE CIRCUITS(**)
 Giving the Brain a Reboot(***)

 BRAIN SURGERY FOR DEPRESSION(****)
 ?WHY DOES A BRAIN PACEMAKER HELP(*****)

  

 major depressive episode (1)
 implanting electrodes (2)

(3) أو: الضغط 
 positron - emission tomography (4)

(5) أو: مميزات 
 microelectrode (6)

neurons (7)؛ أو: العصبونات. 
(8) أو: السلكي 

(9) أو: فقدان الشهية. 


