
  
الجغرافيا الجينية للدماغ(*) 

إن الخرائط التفصيلية األولى ملا تقوم به جيناتنا داخل أدمغتنا، تُظهر مدى اختالفنا الكبير 
عن الفئران وتطعن بالنظرية التي بقيت إلى أمد طويل تشرح آلية عمل مادتنا السنجابية (1). 

<Ed. لني> - <M. هوريليش> 
  

 باختصار 
  نـجحت الـجهود الضخـمة البـتكار «أطـلس» لـدمـاغ اإلنـسان وذلـك بـوضـع خـريـطة لـنشاط كـافـة الـجينات 
املــوجــودة فــي ســتة أدمــغة بــالــغة نــموذجــية بــكامــلها. وأظهــر األطــلس الجــديــد اخــتالفــات عــميقة بــني أدمــغة 
الـفئران والبشـر؛ مـما أتـاح طـرح الـتساؤالت حـول االسـتخدام الـواسـع لـلفئران كـنماذج تجـريـبية بـديـلة عـن 
البشــر. واألطــلس، مــع املشــروعــات األخــرى الــجاريــة لــرســم خــريــطة لــبنية الــدمــاغ املــفصلة، سيُســتخدم 

كمراجع فاصلة في البحث عن أسباب األمراض العصبية وعالجاتها.  
  

تـقوم عـيناك، وأنـت تـقرأ هـذه الـكلمات، بـمسح هـذه الـصفحة مـلتقطة أنـماطـا يـضفي دمـاغـك مـعنى 
إلـــيها. وفـــي أثـــناء ذلـــك، يـــتقلص قـــلبك ويســـترخـــي، ويـــعلو حـــجابـــك الـــحاجـــز ويـــنخفض ضـــبطا 
لــتنفسك، وتــتوتــر عــضالت ظهــرك حــفاظــا عــلى وضــعيتك، ويســتمر أداء ألــف واجــب أســاســي آخــر 
مـــن واجـــبات الـــحياة الـــواعـــية ودون الـــواعـــية، حـــيث تـــكون هـــذه الـــعمليات كـــلها خـــاضـــعة لـــضبط 
منسق يشـرف عـليه نـحو 86 بـليون نـورون (عـصبون) neuron وعـدد مـماثـل مـن الـخاليـا الـداعـمة 
داخـــل جـــمجمتك. وأمـــثالـــنا مـــن اخـــتصاصـــيي الـــعلوم الـــعصبية يـــعتبرون حـــتى الـــفعل الـــبسيط، 
كـقراءة مجـلة مـثال، مفخـرة مـدهـشة - فـضال عـن كـونـه مـثاال ملـا قـد يـكون أصـعب مـشكلة تـواجـهنا 
فـي الـعلم حـالـيا: فـي الـحقيقة، نـحن ال نسـتطيع حـتى اآلن تـقديـم تـفسير واف لـآللـية الـتي تـجعل 
دمــاغ اإلنــسان قــادرا عــلى الــتفكير، وال للســبب الــذي يــجعل دمــاغ الــقرد غــير قــادر عــلى املــحاكــمة 

العقلية كما نفعل نحن. 
  

ومـع أن الـدراسـة املـكثفة لـدمـاغ اإلنـسان الـتي قـام بـها عـلماء الـجهاز الـعصبي عـلى مـدى أكـثر مـن 
قـرن، فـما زلـنا نـشعر أحـيانـا كـما يـشعر مسـتكشفون نـزلـوا لـلتو فـي شـواطئ قـارة مـكتشفة حـديـثا 
وقـامـت طـالئـعهم بـرسـم الحـدود الـعامـة والخـطوط الـعريـضة لخـريـطتها. فـفي أوائـل الـقرن الـتاسـع 
عشـــر، قـــام الـــعالـــم األملـــانـــي <K. بـــرودمـــان> بـــتقطيع دمـــاغ اإلنـــسان إلـــى شـــرائـــح وضـــعها تـــحت 
 gray مجهـــره لـــفحص القشـــرة الـــدمـــاغـــية - وهـــي الـــطبقات الـــخارجـــية مـــن املـــادة الـــسنجابـــية
م  matter الـــــتي يـــــتم فـــــيها مـــــعظم الـــــعمليات املـــــتعلقة بـــــاإلدراك والـــــتفكير والـــــذاكـــــرة. فـــــقد قـــــسَّ
<بـرودمـان> هـذه القشـرة إلـى عشـرات مـن املـناطق اسـتنادا إلـى طـوبـوغـرافـية الـدمـاغ وإلـى طـبيعة 

تلون الخاليا في هذه املناطق عند وسمها بملونات مختلفة. 
  

وقــد ســيطرت تــدريــجيا فــكرة مــفادهــا أن كــل مــنطقة وكــل عــنقود مــن نــوع مــعني مــن الــخاليــا تُــَسيّر 
فـيهما مجـموعـة نـوعـية مـن الـوظـائـف. ومـع أن بـعض عـلماء الـجهاز الـعصبي اعـترض عـلى هـذه 
الــنظريــة الــقائــلة بتحــدد الــوظــيفة بــاملــكان؛ فــقد عــاد نــموذج الــتقسيم هــذا إلــى الــرواج مــع ظــهور 
أدوات جــديــدة أبــرزهــا الــتصويــر بــالــرنــني املــغنطيسي الــوظــيفي (MRI) ا(2) الــذي يسجــل أيًّــا مــن 
أجـــزاء الـــدمـــاغ الـــذي «يـــضيء» (يســـتهلك األكـــسجني) عـــندمـــا يـــقرأ الـــناس أو يحـــلمون، أو حـــتى 



عــندمــا يــكذبــون. ويســتغل الــباحــثون هــذه الــتقنية لــوضــع «خــرائــط» تــربــط مــا يــرصــدونــه بهــذه 
األدوات بالسلوك البشري في العالم الحقيقي. 

  

  
بـــيد أن إحـــدى املـــدارس الـــفكريـــة الـــتي ظهـــرت مؤخـــرا تـــذهـــب إلـــى أن الـــدمـــاغ أكـــثر شـــبها بشـــبكة 
اجـتماعـية غـير رسـمية مـنه بشـبكة تـتقاسـم أجـزاؤهـا الـعمل فـيما بـينها بـصرامـة بـالـغة. وبحسـب 
هـذه الـنظرة، فـإن سـلوك الـنورون يـتوقـف عـلى ارتـباطـاتـه بـخاليـا الـدمـاغ األخـرى أكـثر مـما يـتوقـف 
عــلى مــوضــعه، وســلوك أي مــنطقة كــانــت يــتأثــر بشــدة بتجــربــتها املــاضــية وحــالــتها الــراهــنة. فــإذا 
كـانـت هـذه الـفكرة صـحيحة، يـمكننا أن نـتوقـع أن هـناك تـداخـال بـني نـشاطـات هـذه املـواقـع املـتمايـزة 
الــتي تؤدي واجــبات الــدمــاغ. وســيتطلب اخــتبار هــذه الــفرضــية بــراعــة مــن نــوع مــا؛ فــمن الــصعب 
تــعقب دارات الــدمــاغ وتــعقب بــاليــني الــنورونــات فــي دمــاغ اإلنــسان ووصــالتــها الــتي يــقدر عــددهــا 
بــنحو 100 تــريــليون ارتــباط، أو مشــبك synapse. ومــع ذلــك، فــهناك مشــروعــات قــائــمة لــتطويــر 

األدوات الجديدة التي يحتاج إليها هذا العمل [انظر اإلطار "مشروعات الدماغ األخرى"]. 
  

وفـــي عـــام 2003 عـــندمـــا نشـــر مشـــروُع الـــجينوم البشـــري(3) مـــتوالـــيَة حـــروف الـــكود فـــي الـــدنـــا 
البشـري(4)، انتهـزنـا وزمـالؤنـا (بمعهـد ألـني لـعلوم الـدمـاغ فـي سـياتـل) الـفرصـَة السـتخدام الـقائـمة 
الجـديـدة لـنحو 20 ألـفا مـن الـجينات البشـريـة إلـى جـانـب أنـظمة مـسح الـجينات اآلخـذة بـالـتحسن 
السـريـع، لـلنظر إلـى دمـاغ اإلنـسان مـن مـنظور جـديـد قـد يـنفع فـي حـل هـذا الجـدل. وقـد أدركـنا أن 
دمــج أدوات عــلم الــوراثــة فــي تــلك املســتخدمــة فــي الــعلوم الــعصبية الــكالســيكية قــد يــمكننا مــن 
الـولـوج عـميقا فـي أدغـال الـقارة املـجهولـة: يـمكننا فـعليا أن نـضع خـريـطة ألجـزاء الـجينوم النشـطة 
والـخامـلة فـي كـافـة أنـحاء الـدمـاغ. وتـوقـعنا أن هـذه الخـريـطة سـتُظهر لـنا مجـموعـة غـير مـتجانـسة 
إطـالقـا مـن الـجينات الـتي يـختلف بـعضها عـن الـبعض اآلخـر بـاخـتالف أجـزاء الـدمـاغ الـتي تنشـط 
فـيها: الـجينات الـتي تنشـط فـي الجـزء الـذي يـعالـج الـسمع، مـثال، تـختلف عـن تـلك الـتي تنشـط فـي 

األجزاء التي تضبط اللمس أو الحركة أو املحاكمة العقلية. 
  

كــان هــدفــنا، الــذي اســتغرق الــسعي إلــى تــحقيقه أخــيرا نــحو عــقد مــن الــزمــن، هــو إعــداد أطــالــس 
ثــالثــية األبــعاد تــوضــح أيــن تــعمل الــجينات فــي األدمــغة عــند البشــر األصــحاء، ولــلمقارنــة، عــند 
الـــفئران. (ونـــعمل اآلن عـــلى إضـــافـــة الـــقرود إلـــيها أيـــضا.) ويـــقدم مـــثل هـــذه الخـــرائـــط الجـــزيـــئية 
» - أو نموذجي على األقل - تعادل تقريبا الطريقة التي  مقاييس نموذجية ثمينة ملا هو «َسوَيٌّ
تــم فــيها إنــتاج مــتوالــية الــدنــا املــرجــعية عــبر مشــروع الــجينوم البشــري. ونــتوقــع أن تــدفــع هــذه 
األطــالــس عجــلة الــتقدم فــي مــجال الــعلوم الــعصبية ومــجال اكــتشاف األدويــة، فــي الــوقــت الــذي 

تسمح فيه للباحثني باستكشاف ما يشبع فضولهم األساسي ملعرفة تركيبة العقل اإلنساني. 
  

وبـالـفعل، فـقد انـطوت هـذه الـرؤى الجـديـدة عـن الـعمل الـداخـلي ألدمـغة اإلنـسان والـقوارض عـلى 
بـــعض املـــفاجـــآت. وإحـــدى هـــذه املـــفاجـــآت الـــكبيرة هـــي الـــتالـــية: مـــع الـــتفرد الـــذي يـــتمتع بـــه كـــل 
شــخص، فــإن أنــماط الــنشاط الــجيني تــتماثــل كــثيرا مــن دمــاغ إنــسان إلــى آخــر. ومــع اخــتالفــاتــنا، 
يشــترك الــناس فــي جــغرافــية جــينية مشــتركــة فــي أدمــغتهم. إضــافــة إلــى ذلــك، وعــلى غــير مــا هــو 
مـتوقـع، لـم نجـد أي فـرق جـوهـري فـي أفـعال الـجينات بـني الـدمـاغ األيسـر واأليـمن عـند الـشخص 



الـواحـد. ومـع أن اسـتخدام الـفئران، كـبدائـل تجـريـبية عـن البشـر فـي مـعظم بـحوث الـعلوم الـعصبية 
وتــجارب ابــتكار األدويــة، فــقد اتــضح مــن هــذه الــنتائــج الجــديــدة أن البشــر لــيسوا بــبساطــة فــئرانــاً 
كـبيرة عـلى املسـتوى الـجيني. وهـذا االكـتشاف يـشكك فـي صـحة اسـتعمال الـفئران كـنماذج لـفهم 

البيولوجيا العصبية للنوع البشري. 
  

من الفأر إلى اإلنسان(**) 
  

لــم يــقم أحــد قــّط مــن قــبل بــوضــع خــريــطة جــينية كــامــلة لــدمــاغ أحــد الــثديــيات. وإلكــمال الــعديــد مــن 
الـتفاصـيل، بـدأنـا عـملنا بـصورة تـدريـجية انـطالقـا مـن دمـاغ فـأر. فـعدد الـجينات لـدى الـفئران يـكاد 

يماثل عددها عند البشر، لكن أدمغتهم ال تبلغ كتلتها سوى 3000/1 من كتلة أدمغتنا. 
  

وخـالل ثـالث سـنوات عـالـجنا أكـثر مـن مـليون شـريـحة مـن شـرائـح دمـاغ الـفأر، حـيث كـنا نـغمر كـال 
مـــنها بـــواســـمات مـــرئـــية visible markers تلتصق بـــأي مـــكان يجـــري الـــتعبير فـــيه عـــن جـــني 
gene مــعني - مــما يــعني أن الــجني قــيد االســتعمال؛ أي إنــه يُــنسخ مــن الــدنــا DNA عــلى شــكل 
قـطعة قـصيرة مـن الـرنـا RNA تـدعـى نـسخة transcript. ونـسخ الـرنـا هـذه هـي مـراحـل مـتوسـطة 
فـي الـطريق إلـى املـنتج الـنهائـي املـكود(5) مـن قـبل الـجني، والـذي يـكون عـادة بـروتـيناً يـقوم بـعمل 
مـا فـي الخـلية، كـتنفيذ تـفاعـل إنـزيـمي أو الـدخـول كـمكون فـي إحـدى املـاكـينات الخـلويـة. وبـعض 
نـسخ الـرنـا هـذه يـقوم بـعمل مـفيد مـباشـرة مـن دون أن تـترجـم أبـدا هـذه الـنسخ إلـى شـكل بـروتـيني، 
وقــد تــمكنا مــن الــتنقيب عــن نــحو ألــف نــوع مــن أنــواع الــرنــا غــير املــكودة املــذكــورة، إضــافــة إلــى 

الجينات جميعها املكودة للبروتني. 
  

إلـى جـانـب صـقل تـقنياتـنا، فـقد حـصلنا مـن مشـروع الـفأر عـلى إحـدى أولـى هـباتـنا. وكـما هـي حـال 
اإلنـسان طـبعا، فـإن كـل خـلية فـي الـفأر تـقريـبا تـحتوي عـلى مجـموعـة كـامـلة مـن الـكرومـوسـومـات 
 genome ومــن ثــم عــلى نــسخة واحــدة عــلى األقــل مــن كــل جــني مــن جــينوم ،chromosomes
الـحيوان. وفـي الـخاليـا الـناضـجة، فـإن جـزءاً كـبيراً مـن هـذه الـجينات يـبقى صـامـتا فـي أي لحـظة 
مــفترضــة – أي ال يــكون هــذا الجــزء مــنهمكا بــتصنيع جــزيء مــن الــرنــا. ومــع ذلــك، فــعندمــا أكــملنا 
أطـلس الـفأر سـنة 2006، رأيـنا أن الـعديـد مـن الـجينات – أكـثر مـن أربـعة مـن كـل خـمسة جـينات – 
عـــند الـــفئران كـــان يـــواصـــل عـــمله فـــي مـــكان مـــا مـــن أدمـــغة الـــحيوانـــات لحـــظة نـــفوقـــها. (وعـــلماء 
الـبيولـوجـيا الـعصبية يـعرفـون جـيدا أن الجـزء األكـبر مـن أنـماط الـنشاط الـجيني يـتبدل خـالل مـدة 
زمــنية تــقدر بــالــساعــات أثــناء الــحياة ويســتمر عــدة ســاعــات بــعد املــوت.) وعــندمــا بــدأنــا بــوضــع 
الخـطط البـتكار أطـلس لـدمـاغ اإلنـسان، تـساءلـنا عـما إذا كـانـت أدمـغة البشـر سـتُظهر مسـتوى عـالـيا 
مــن الــنشاط الــجيني بــالــطريــقة ذاتــها - واألكــثر أهــمية، هــو مــا إذا كــانــت أنــماط الــنشاط الــنوعــية 

ستماثل تلك التي الحظناها في الفئران. 
  



  
[مشروعات الدماغ األخرى] 

علم كبير في امليدان(***) 
  يجــري الــعمل فــي عــدة مشــروعــات تســتمر ســنوات وبــتمويــل جــيد فــي الــواليــات 
املتحــدة وأوروبــا لحــل لــغز الــتعقيد الــرهــيب لــلدمــاغ. وبــعضها يــتتبع االرتــباطــات 
الـعصبية ضـمن األدمـغة، وبـعضها اآلخـر يـصنع نـماذج ثـالثـية األبـعاد وفـائـقة الـدقـة 
لــــدمــــاغ اإلنــــسان أو يــــرســــم خــــريــــطة «الــــتعبير»، أو الــــنشاط الــــجيني فــــي أدمــــغة 

الحيوانات األخرى. 

 !
 (DARPA) هــو بــرنــامــج وكــالــة مــشاريــع الــبحوث الــدفــاعــية املــتقدمــة SyNAPSE  
الـذي يهـدف إلـى خـلق نـظائـر رقـمية لـلدمـاغ مـن رقـائق عـصبية مشـبكية تـتضمن 10 
بــاليــني نــورون إلــكترونــي مــترابــطة عــبر 100 تــريــليون مشــبك. وفــي عــام 2012 
نشـرت مجـموعـة مـن الشـركـة IBM تـقريـرا يـفيد بـأن مـختبر لـورانـس لـيڤرمـور الـوطـني 
بـرهـن فـي مـرحـلة الـتثبت مـن صـحة فـكرة مـفهوم مـحاكـاة الـحاسـوب الـعمالق، وملـدة 
نـصف ثـانـية، عـلى إمـكان تـقليد نـشاط 530 بـليون عـصبون فـائـقة الـتبسيط يـبلغ 

عدد مشابكها 137 تريليون مشبك تقريبا. 
http://research.ibm.com/cognitive-  computing/

     neurosynaptic-chips.shtml
   

  مشـروع أطـلس مـوصـولـية دمـاغ الـفأر بمعهـد ألـني لـعلوم الـدمـاغ فـي سـياتـل يـقوم 
عــلى إعــداء الــنورونــات بــالــفيروســات الــتي تــصنع بــروتــينات مــتألــقة بــينما تشق 
طــريــقها ضــمن الــخاليــا. وتــتتبع الــفيروســات الــوهــاجــة الــغصون املــتفرعــة املــمتدة 

للخاليا العصبية املترابطة فيما بينها ضمن دارات واسعة ومعقدة. 
 http://connectivity.brain-map.org

  مشـروع أطـلس دمـاغ الـثديـيات الـعليا الـالبشـريـة الـذي يـعمل عـلى وضـع خـريـطة 
لـلتعبير الـجيني فـي أدمـغة قـرود الـريـسيوس خـالل تـطورهـا مـن مـرحـلة مـبكرة قـبل 

الوالدة حتى عمر أربع سنوات. 

  املشروع املمول من معهد الصحة الوطنية (NIH) جار اآلن في معهد ألني. 
 http://blueprintnhpatlas.org

http://connectivity.brain-map.org/
http://blueprintnhpatlas.org/


  أنـتج مشـروع الـدمـاغ الـكبير BigBrain، وهـو نـتاج تـعاون بـني عـلماء مـن أملـانـيا 
وكــندا، نــموذجــا ثــالثــي األبــعاد لــلدمــاغ البشــري مــن امــرأة عــمرهــا 65 ســنة وبــدقــة 

وصلت إلى 20 ميكرونا تكاد تكفي للتعرف على خاليا مفردة. 
 https://bigbrain.loris.ca

 !
  يــعمل مشــروع مجــموع االرتــباطــات connectome البشــريــة، الــذي أطــلقه معهــد 
الــصحة الــوطــنية (NIH) بــمشاركــة اتــحاد الــجامــعات فــي عــام 2010، عــلى تــجنيد 
1200 بـالـغ مـن األصـحاء – يـتضمنون مـئات أزواج الـتوائـم وأشـقائـهم غـير الـتوائـم 
– لجـمع صـور مـفصلة لـلدمـاغ واملـتوالـيات الـجينية والـبروفـيالت السـلوكـية لـوضـع 

قاعدة بيانات مرجعية. 
 http://humanconnectome.org

 (M.I.T.) الـذي وضـعه معهـد مـاسـاشـوسـيتس لـلتقانـة ،EyeWire يـسمح مشـروع  
ا(6)، ألفـراد مـن عـموم الـناس بـالـقيام بـبعض األعـمال الـتي تـساعـد عـلى رسـم خـريـطة 

للسبل التي تسلكها النورونات الدماغية. 
 http://eyewire.org

 !
  مشـروع الـدمـاغ األزرق، وهـو جهـد مشـترك بـدأتـه فـي عـام 2005 مجـموعـة بـحثية 
مــن الشــركــة IBM بــالــتعاون مــع املعهــد االتــحادي الــسويســري لــلتقانــة فــي لــوزان، 
ويسـتخدم حـاسـوبـا عـمالقـا لـبناء دمـاغ افـتراضـي فـي مـجال الـبرمـجيات. واملشـروع 
هـو مـحاكـاة لـعمود بحجـم الـدبـوس قـوامـه طـبقات قشـريـة مـن دمـاغ الجـرذ تـحتوي 

على 000 10 نورون تقريبا. 
 http://bluebrain.epfl.ch.

https://bigbrain.loris.ca/
http://humanconnectome.org/
http://humanconnectome.org/
http://bluebrain.epfl.ch/


 !
  مشــروع دمــاغ اإلنــسان، وريــث مشــروع الــدمــاغ األزرق، أطــلقه االتــحاد األوروبــي 
فـي الشهـر 10/2013. ومـدة املشـروع عشـر سـنوات، ومـيزانـيته 1.6 بـليون دوالر، 
ويهـدف إلـى إنـشاء «مـركـز CERN لـبحوث الـدمـاغ» عـلى غـرار مـركـز الـفيزيـاء الـذريـة 
األوروبــي CERN، وبــمقدرات حــاســوبــية عــالــية تــقارب تــلك املســتخدمــة فــي مــركــز 

الفيزياء الذرية خارج جنيف الذي يدير مصادم هادرون الكبير (LHC) ا(7). 
 http://humanbrainproject.eu

  
  

وقـد اسـتلمنا أول دمـاغ إلنـسان فـي صـيف عـام 2009 مـن رجـل أمـريـكي إفـريـقي بـعمر 24 سـنة تـم 
الـتبرع بـدمـاغـه مـن قـبل عـائـلته. فـقد أجـريـنا تـصويـرا بـالـرنـني املـغنطيسي لـوضـع نـموذج افـتراضـي 
ثـالثـي األبـعاد لهـذا الـعضو السـليم الـذي قـمنا بتجـميده الحـقا. وتـمَّ ذلـك كـله خـالل 23 سـاعـة مـن 
وفـاتـه جـراء حـادث مؤسـف - وهـذه املـدة تـكفي لـحبس أنـماط الـرنـا السـليمة. ومـا عـدا الـربـو، كـان 

املتوفي بوضع صحي سليم تماما. 
  

ومـقارنـة بمشـروع دمـاغ الـفأر، كـان عـلينا تـذلـيل الـصعوبـة الـناجـمة عـن زيـادة فـي الحجـم مـقدارهـا 
3000 ضـعف، فـانـتقلنا إلـى طـريـقة مـختلفة لـقياس الـتعبير الـجيني، حـيث قـمنا بـتقطيع الـدمـاغ 
املجـمد إلـى شـرائـح رقـيقة ثـم قـمنا بـتلويـن هـذه الشـرائـح وتـصويـرهـا بـأدق الـتفاصـيل. وبـعد ذلـك 
قـــام اخـــتصاصـــيو التشـــريـــح بـــاســـتخدام الـــليزر لـــقص الـــعينات املجهـــريـــة مـــن نـــحو 900 بـــنية 
انـتقيناهـا مسـبقا مـن كـافـة املـواضـع فـي الـدمـاغ. وقـام اخـتصاصـيو الـبيولـوجـيا الجـزيـئية بـتفحص 
جــميع الــعينات بــاســتخدام مــصفوفــات الــدنــا الــدقــيقة، وهــي أداة ذكــية تــنتج بــالجــملة قــياســات 

كميات الرنا بصورة متزامنة التي يوفرها الجني الواحد املكود للبروتني في الجينوم البشري. 
  
  

[موجودات جديدة] 
األنماط املفاجئة في الفئران والبشر(****) 

  وجــد املؤلــفان وزمــالؤهــما أن نــمط «الــتعبير» أو الــنشاط الــجيني، لــكامــل الــدمــاغ 
فـي الـفئران (فـي األسـفل) يـختلف كـثيرا عـنه فـي الـبالـغني مـن البشـر (فـي الـصفحة 
املــقابــلة) والــذي يــكون مــتسقا بــوضــوح بــني الــرجــال والــنساء مــن مــختلف األعــراق 
واألعـمار. وتـبني الشـبكات االخـتالفـات فـي الـنشاط فـي أكـثر مـن 100 مـوقـع ضـمن 

كل دماغ. [للتفاصيل، انظر «كيفية قراءة هذا املخطط»] 



  الجغرافية الجينية لدماغ الفأر 
  تظهــر جــينات الــدنــا البشــري املــكودة لــلبروتــني بنســبة 90% تــقريــبا عــند الــفئران 
أيـضا بـطريـقة أو بـأخـرى. ولـكن عـندمـا بـحث املؤلـفان فـي كـيفية عـمل نـحو 1000 
مـــن هـــذه الـــجينات املشـــتركـــة فـــعليا ضـــمن أدمـــغة الـــفئران اكـــتشفوا اخـــتالفـــات فـــي 
أنشـطة ثـلث هـذه الـجينات املشـتركـة تـقريـبا. والـنظرة السـريـعة لـلشكلني املـعروضـني 
هــنا تظهــر، عــلى ســبيل املــثال، أن نــمط الــنشاط الــجيني اإلجــمالــي خــارج القشــرة 
الـدمـاغـية يـختلف بـشكل مـلحوظ بـني البشـر والـفئران. ولـكون الـعلماء يسـتخدمـون 
الـفئران عـادة كـبدائـل عـن البشـر فـي تـجارب األدويـة وأبـحاث الـعلوم الـعصبية؛ فـإن 
هـذه الـنتيجة تـعزز املـخاوف مـن احـتمال أن تـأتـينا هـذه املـمارسـة بـنتائـج مـضللة فـي 

بعض الحاالت. 

 !
  (1)  كيفية قراءة هذا املخطط 

كــما الجــدول الــذي يــدرج املــسافــة بــاألمــيال بــني أي مــديــنتني فــي أطــالــس الــطرقــات، 
يــــعرض هــــذا املخــــطط «املــــسافــــة الــــجينية» the genetic distance بــــني أزواج 
املــواقــع فــي الــدمــاغ – أو، وهــو األكــثر تحــديــدا، عــدد الــجينات الــتي تــختلف بــشكل 
مــلحوظ فــي مســتوى نــشاطــها (أي، فــي عــدد الــبروتــينات الــتي تــولــدهــا) مــن مــكان 
إلــى آخــر. وكــل مــوقــع طــبيعي، مــثل هــذه الــبقعة فــي مــهاد الــفأر، يظهــر عــلى شــكل 
صــف وعــمود (تــمت تــسمية أعــمدة الــنوى املــخيخية فــقط هــنا.) وفــي كــل نــقطة فــي 
هـذا الـصف، يـمثل حجـم الـنقطة ولـونـها اخـتالف الـنشاط بـني هـذا املـوقـع املـعني فـي 
املـهاد ومـوقـع الـعينة فـي جـزء مـن الـدمـاغ مـمثل بـالـعمود الـذي يـتقاطـع مـعه. فـبضع 
الـــنقاط األولـــى فـــي هـــذا الـــصف، عـــلى ســـبيل املـــثال، يـــشير إلـــى أن جـــينات قـــليلة 



نسـبيا تـم الـتعبير عـنها بـشكل مـختلف كـثيرا فـي مـهاد الـفأر مـقارنـة بـما يحـدث فـي 
النوى املخيخية. 

 !
  الجغرافية الجينية لدماغ اإلنسان 

  ظهـرت مـفاجـأة أخـرى عـندمـا فـحص املؤلـفان نـمط الـنشاط الـجيني بـتفاصـيله فـي 
أدمــغة اإلنــسان. لــقد كــان الــنشاط الــجيني مــتسقا بــشكل مــلحوظ (يظهــر ذلــك مــن 
خـالل الـبقع املـلونـة ضـوئـيا واملسـتويـة نسـبيا) فـي كـافـة أنـحاء القشـرة الـدمـاغـية – 
وهــي أحــدث مــا تــطور مــن دمــاغــنا فــي زمــن لــيس بــالــبعيد، والجــزء األكــثر مــساهــمة 
بــــتسيير الــــوظــــائــــف بــــالــــغة الــــتعقيد الــــتي يــــتفرد بــــها البشــــر، كــــالــــقراءة والنطق 
واملـحاكـمة الـعقلية الـرفـيعة املسـتوى. والـشيء ذاتـه ينطبق عـلى املـخيخ، مـركـز ضـبط 
الحــركــة. ولــكن أغــلب مــناطق الــدمــاغ األخــرى تظهــر اخــتالفــا بــينيا أكــبر بــكثير فــي 
مســــتويــــات الــــتعبير الــــجيني. وتــــتضمن هــــذه املــــناطق بــــنى مــــتعددة، كــــالــــحصني 
والجســر والــبصلة، يشــترك فــيها البشــر مــع الــطيور وغــيرهــا مــن الــفقاريــات الــتي 
تجـمعهم بـها قـرابـة بـعيدة جـدا، وهـي بـنى تـقوم بـوظـائـف أكـثر بـساطـة مـثل الـتنفس 

والجوع والنوم. 

 !
  
  

«الـــتشابـــه الـــجوهـــري لـــلنشاط الـــجيني فـــي أدمـــغة الـــقرد واإلنـــسان يـــدل عـــلى أن 
املــصدر املــحتمل لــتميزنــا هــو تــشابــك الــنورونــات(8)، ولــيس الــنشاط الــجيني ضــمن 

الخاليا.» 
  

وبــعد أن جــمعنا الــبيانــات مــن الــدمــاغ األول بهــذه الــطريــقة، أدرجــنا الــنتائــج جــميعا فــي قــاعــدة 
بـيانـات حـاسـوبـية. وهـكذا بـات بـإمـكانـنا أن نـختار أي جـني ونـرى كـمية الـرنـا املـوافـقة لـه واملـوجـودة 
فـي كـل واحـدة مـن الـبنى املـختبرة الـ900، ومـن خـالل ذلـك، نـعلم كـم كـان الـتعبير عـن ذلـك الـجني 



نـشيطا فـي الـساعـات الـتي سـبقت وفـاة املـتبرع. ومـع اخـتيارنـا لـجني تـلو اآلخـر، كـان مـثيرا أن نـرى 
بزوغ أنماط مختلفة جدا، وهنا يمكن أن يبدأ االستكشاف الحقيقي. 

  
ظالل املادة السنجابية(*****) 

  
فـي املـرحـلة األولـى مـن تحـليلنا الـكلي لـبيانـات الـدمـاغ األول، فـوجـئنا بـاكـتشاف أن أنـماط الـتعبير 
الــجيني فــي نــصف الــكرة األيســر كــانــت مــطابــقة تــقريــبا ألنــماطــه فــي الــنصف األيــمن. وفــكرة أن 
الـجانـب األيسـر لـلدمـاغ مـتخصص بـبعض الـوظـائـف، مـثل الـريـاضـيات والـلغة، وأن الـجانـب األيـمن 
يـسهم بـقدر أكـبر فـي الـتفكير الـفني واإلبـداعـي، قـد تـكون فـكرة راسـخة فـي الـثقافـة الـعامـة. لـكننا لـم 
نجـد أي دلـيل عـلى مـثل هـذه االخـتالفـات فـي األنـماط الـجينية ضـمن ذلـك الـدمـاغ. كـما أنـنا أثـبتنا 
هــذه الــنتيجة فــي الــدمــاغ الــثانــي الــذي فــحصناه. وقــد كــانــت الــنتائــج حــاســمة جــدا، حــيث درســنا 
ـل  نـصف كـرة واحـدة فـقط مـن كـل دمـاغ مـن األدمـغة األربـعة الـتي عـالـجناهـا مـنذ ذلـك الـحني؛ وقـد َعجّـَ

هذا االكتشاف ببناء األطلس بما يعادل سنة أو أكثر. 
  

وكـما وجـدنـا فـي الـفئران، فـقد كـانـت الـغالـبية الـعظمى مـن الـجينات (84% مـن األنـواع املـختلفة مـن 
نـسخ الـرنـا الـتي بـحثنا عـنها) نـشيطة فـي مـكان مـا مـن أدمـغة اإلنـسان السـتة. فـالـدمـاغ هـو عـضو 
يؤدي طــيفا واســعا مــن الــوظــائــف ال حــصر لــها، وقــد كــشف األطــلس أن هــناك مجــموعــات مــتمايــزة 

من الجينات تعمل في كل واحدة من املناطق الرئيسة وتسهم بتسيير وظائفها الخاصة. 
  

ت صـفوف املـتبرعـني بـاألدمـغة الـتي درسـناهـا رجـاال ونـساء، شـبابـا ومـسنني، بـيضا وسـودا  وقـد ضـمَّ
وأشـخاصـا مـن أصـول إسـبانـية. فـقد كـان دمـاغ بـعضهم كـبيرا؛ والـبعض اآلخـر أصـغر. وعـلى الـرغـم 
مــن هــذه االخــتالفــات، فــقد كــانــت أنــماط الــنشاط الــجيني فــي األدمــغة الســتة مــتسقة إلــى درجــة 
عـالـية. فـخالل أكـثر مـن 97% مـن الـوقـت الـذي كـنا نـرى فـيه جـينا مـعينا وهـو يـقوم بـتصنيع الـكثير 

من الرنا في مقطع أحد األدمغة، كان يحدث الشيء ذاته في غالبية مقاطع األدمغة األخرى. 
  

لــقد بــدأنــا بــفحص مجــموعــات الــجينات النشــطة فــي األجــزاء املــختلفة مــن الــدمــاغ، فــعلى ســبيل 
املـثال، قـارنـا الـجينات الـتي أكـثر مـا تسـتعمل فـي الـدمـاغ املـتوسـط الـقديـم الـذي يـتشارك فـيه البشـر 
والـزواحـف بـتلك األكـثر نـشاطـا فـي قشـرة الـدمـاغ. ومـنذ زمـن طـويـل يـعرف أطـباء الـجهاز الـعصبي 
أن الـخاليـا فـي األجـزاء األكـثر بـدائـية مـن الـدمـاغ (بـنى مـثل تـحت املـهاد والـحصني والجسـر الـذي 
هـو مسؤول عـن تـنظيم درجـة حـرارة الـجسم والـجوع والـذاكـرة املـكانـية والـنوم) تتجـمع ضـمن نـوى 
مـتمايـزة تـتصرف كـل مـنها بـشكل مـختلف عـن األخـرى. وقـد وجـدنـا أن الـعديـد مـن هـذه الـنوى يـشكل 
مــقرا ملجــموعــات مــتمايــزة مــن الــجينات لــلتعبير عــن نــفسها. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الــبنى 

األساسية تضج في داخلها بنشاز(9) أصوات جينية تنطلق في وقت واحد. 
  

أمـا القشـرة فـهي مـختلفة مـن حـيث الـبنية الخـلويـة والـنشاط الـجيني عـلى حـد سـواء، حـيث تـتألـف 
مــن نــماذج خــلويــة كــثيرة الــتنوع تــترتــب فــي وريــقة مــن ســت طــبقات مــن املــادة الــسنجابــية. وقــد 
نـشأت القشـرة وتـطورت فـي املـاضـي الـقريـب نسـبيا ثـم اتـسعت عـند البشـر بنسـبة أكـبر بـكثير مـنها 
عـند الـحيوانـات األخـرى؛ واملـادة الـسنجابـية هـي الـبنية املسؤولـة عـن الـتعقيد الـفريـد الـذي يـتسم 
بــه الســلوك البشــري وتــتميز بــه شــخصية الــفرد. وقــد كــان تــساؤلــنا الــطبيعي: هــل يــنشأ الــتعقيد 
الـوظـيفي فـي هـذا الـقسم األكـثر إنـسانـية مـن الـدمـاغ عـن تـبايـنات هـائـلة فـي الـتعبير الـجيني فـيما 



بـني األجـزاء املـختلفة مـن الـدمـاغ؟ لـقد قَـّسم <بـرودمـان> القشـرة إلـى العشـرات مـن الحـزم الـواضـحة 
املـــعالـــم، عـــلى أيـــة حـــال، وكـــنا نـــتوقـــع أن اخـــتالف األدوار الـــتي تؤديـــها هـــذه الحـــزم فـــي الســـلوك 

البشري يأتي من تباين املجموعات الجينية املالئمة التي يتم استخدامها. 
  

ولــكن األطــلس أوحــى بــأن الــجواب هــو الــنفي: فــالــنشاط الــجيني فــي أي نــوع مــن أنــواع خــاليــا 
القشـرة هـو نـشاط مـتجانـس إلـى حـد مـدهـش ضـمن املـادة الـسنجابـية، وعـلى امـتدادهـا مـن الـجبهة 

إلى خلف الجمجمة. 
  

لــقد وجــدنــا أن كــل نــوع مــن أنــواع الــخاليــا القشــريــة لــه تــوقــيعه الــجيني املــتميز. ولــكن الــجغرافــية 
الـجينية ال تـبدي سـوى عـدد قـليل مـن الحـدود الـصارمـة الجـديـرة بـاملـالحـظة، عـلما بـأن أبـرز مـا هـو 
مســـتثنىً مـــن هـــذه الحـــدود هـــو القشـــرة الـــبصريـــة فـــي الـــدمـــاغ الخـــلفي املسؤولـــة عـــن مـــعالـــجة 
املــدخــالت مــن الــعينني. واملــخيخ الــذي يــقبع فــي قــاعــدة الــدمــاغ كــبنية أخــرى تــوســعت حــديــثا عــند 

البشر هو استثناء آخر، فهو بحر من التجانس. 
  

فـمن الـصعب أن نـصالـح بـني هـذه الـنتائـج وبـني الـفكرة املسـتوحـاة مـن <بـرودمـان> الـتي تـقّسم 
القشـرة بـعنايـة إلـى حـزم تـكرس نـفسها ألداء وظـائـف مـعينة ويـكون سـلوكـها مـحكومـا بـالـجينات 
الــعامــلة بــداخــلها. وإن األطــلس يــدعــم نــظريــة بــديــلة لــها: تُــعرُِّف الــجينات كــل نــموذج مــن نــماذج 
الـخاليـا املـختلفة، إضـافـة إلـى املخـطط األسـاسـي لـعمود قشـري صـغير تـترتـب فـيه الـخاليـا مـن تـلك 
الــنماذج املــختلفة مــن ســطح الــدمــاغ إلــى قــاع القشــرة عــلى نــحو مــعرف مســبقا، عــلما بــأن القشــرة 
كـكل تـشمل نـسخا كـثيرة مـن ذلـك الـعمود املـعرف. أمـا كـيف تـتصرف القشـرة بـصورة عـامـة، فـيبدو 
أن تـصرفـها يـعتمد عـلى نـوعـية سـبل الـترابـط فـيما بـني الـنورونـات ضـمن الـدارات الـعصبية(10) - 
وعـــلى تـــاريـــخ املـــنبهات الـــتي تـــتلقاهـــا تـــلك الـــدارات - أكـــثر بـــكثير مـــن اعـــتماده عـــلى انـــزيـــاحـــات 

النشاط الجيني من إحدى مناطق <برودمان> إلى األخرى. 
  

أكثر شبها بالقرود(******) 
  

وعــندمــا قــارنــا نــحو 1000 جــني نــشيط فــي قشــرة الــفأر وقشــرة اإلنــسان، أصــابــتنا الــدهــشة إثــر 
اكـتشافـنا أن نـحو ثـلث هـذه الـجينات يـتم الـتعبير عـنه عـند الـنوعـني بـشكل مـختلف تـمامـا. فـعلى 
ســـبيل املـــثال، بـــعض الـــجينات يـــبقى صـــامـــتاً عـــند أحـــد الـــنوعـــني دون اآلخـــر، فـــيما الـــعديـــد مـــن 

الجينات األخرى يتم استعماله بمعدالت متفاوتة جدا. 
  

إن درجــة الــتشابــه بــني الــفأر واإلنــسان مــهمة ألن الــتجارب الــعصبية وتــجارب األدويــة تُجــرى كــلها 
تــقريــبا عــلى الــفئران أوال. فــالــقوارض رخــيصة الــتكلفة وتــنمو بســرعــة ويسهــل ضــبطها وفــحصها. 
بـيد أن الـعالجـات الـتي تـنجح فـي الـفئران نـادرا مـا تـترجـم مـباشـرة إلـى مـعالـجة فـعالـة عـند البشـر. 

وقد يسهم اكتشاف التغاير في التعبير الجيني بني النوعني في توضيح السبب. 
  

وفـي مـقارنـة الفـتة، أوحـت الـبيانـات الـتي حـللناهـا حـتى اآلن عـلى قـرود الـريـسيوس بـأن أقـل مـن 
5% مـن الـجينات يـتم الـتعبير عـنها فـي أدمـغتها عـلى نـحو مـختلف جـدا مـما يحـدث لـديـنا. وعـملنا 
الجــماعــي عــلى أطــلس دمــاغ الــقرود مــا زال جــاريــا، ومــن ثــم قــد يــتغير الــرقــم كــلما جــمعنا بــيانــات 



أكـــثر. ومـــع ذلـــك، فـــما تـــم رصـــده مـــن تـــشابـــه جـــوهـــري فـــي الـــنشاط الـــجيني بـــني أدمـــغة الـــقرود 
واإلنــسان يــدل ثــانــية عــلى أن نــمط الــترابــط بــني نــورونــات (عــصبونــات)(11) أدمــغتنا هــو املــصدر 
املـحتمل لـتميزنـا كـنوع، ولـيس الـنشاط الـجيني ضـمن الـخاليـا. إضـافـة إلـى ذلـك، فـقد بـات واضـحا 
أنــه عــلينا تــزويــد الــباحــثني والشــركــات الــصيدالنــية بــمعلومــات أكــثر تــفصيال حــول دمــاغ اإلنــسان 
ملـساعـدتـهم عـلى تـمييز األهـداف الـدوائـية الـتي يـمكن نـمذجـتها فـي الـفئران عـن تـلك الـتي يـتعني 

دراستها في حيوانات أوثق صلة قرابة بالبشر. 
  

لــقد اســتخدم أطــلس دمــاغ الــفأر مــنذ أن أصــدرنــاه عــام 2007 فــي أكــثر مــن 1000 دراســة عــلمية. 
وفـيما يتعلق بـأطـلس دمـاغ اإلنـسان الـذي أتـيح لـلعموم الـتعرف عـليه مـع أول دمـاغـني فـي 2010، 
فــإن الخــطوات املــنطقية الــقادمــة ســتتمثل بتحســني دقــة الخــريــطة ومــجالــها. وقــد تــعلمنا أنــنا لــن 
نـــفهم فـــي الـــنهايـــة الـــدور الـــذي يؤديـــه الـــنشاط الـــجيني فـــي وظـــيفة الـــدمـــاغ حـــتى نـــقيس أنـــماط 
الــتعبير الــجيني فــي كــل خــلية مــن خــاليــا الــدمــاغ. غــير أن الــقيام بــذلــك فــي عــضو بحجــم الــدمــاغ 
البشـــري وتـــعقيده يـــشكل تحـــديـــا كـــبيرا حـــقا. لـــكن تـــقانـــات جـــديـــدة آخـــذة فـــي الـــظهور ســـتسمح 
الخـتصاصـيي الـوراثـيات الـعصبية بـقياس كـميات الـرنـا املـكود لـلبروتـني فـي كـل خـلية. وسـتمكننا 
هـذه األدوات أيـضا مـن كـشف كـافـة الـقطع املـنسوخـة مـن الـرنـا الـذي يـمكن بـدوره أن يـوضـح مـا إذا 
كــانــت جــزيــئات الــرنــا الــتي ال تــنتج الــبروتــني - مــا يــسمى مــادة الــجينوم الــسوداء(12) - تؤدي 

أدوارا مهمة في الدماغ. 
  

ولــتيسير اســتخدام األطــلس عــلى الــعلماء الــباحــثني فــي اضــطرابــات الــدمــاغ، مــثل الــتوحــد وداء 
ألــزهــايــمر وداء پــاركــنسون، فــقد أتــاح معهــد ألــني االطــالَع مــجانــا عــلى بــيانــاتــنا عــلى اإلنــترنــت - 
إضـافـة إلـى مسـتعرض بـالـتوجـيه والـنقر يـسمى مسـتكشف الـدمـاغ Brain Explorer. ونـتمنى 
لهـذه املـحاوالت الـباكـرة لـفهم وظـيفة دمـاغ اإلنـسان، مـن خـالل خـريـطته الـجينية، أن تمهـد الـطريق 

لآلخرين للبناء عليها بطرق غير متوقعة حتى اآلن. 
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