
إضاءة الدماغ(*) 
توليفة ذكية بني علم الضوئيات وعلم الجينات تسمح لعلماء األعصاب بأن 
يرسموا خريطة لدارات الدماغ وأن يتحكموا فيها بدقة لم يسبق لها نظير. 

 <G.ميزنْبوك> 
  

  
مفاهيم مفتاحية 

قام علماء األعصاب تقليديا بدراسة عمل الدماغ عن طريق تنبيه وتسجيل نشاط 
خلية عصبية منفردة بوساطة إلكترودات (لواحب). ولكن هذه الطريقة غير 

مباشرة، ما يجعل تحليل عصبونات محددة أمرا في غاية الصعوبة. 
  إن حقل علم الجينات الضوئية البازغ والذي يجمع الهندسة الجينية مع الضوء 

من أجل مالحظة مجموعات من العصبونات والتحكم فيها، يسمح للباحثني 
بفحص فرادى الدارات العصبية عن كثب، وهو سبيل سوف يحدث ثورة في دراسة 

عمل الدماغ. 
محررو ساينتفيك أمريكان 

  
  

 فــي عــام 1937 عــرض عــالــم األعــصاب الــكبير: الــسير <S.Ch.شــيرنــگتون> [مــن جــامــعة 
أوكــسفورد] مــا ســيصير وصــفا نــموذجــيا لــلدمــاغ وهــو يــعمل. لــقد تــخيل نــقاطــا مــن الــضوء 
تــشير إلــى نــشاط الــخاليــا الــعصبية واتــصاالتــها. واقــترح أن أجــزاء قــليلة وقَــِصيّة فــقط مــن 
الـدمـاغ سـتتألأل أثـناء الـنوم العميق، مـعطية هـذا الـعضو مظهـر سـماِء لـيلة مـليئة بـالـنجوم. 
ولـكن عـند االسـتيقاظ «يـصير الـدمـاغ كـما لـو أن مجـرة درب الـتبانـة(1) دخـلت فـي شـكل مـن 
أشـكال الـرقـص الـكونـي،» كـما صـورهـا <شـيرنـگتون>«وسـرعـان مـا تـصير كـتلة الـرأس نـوالً 
مـسحورا، تـنسج فـيه مـاليـني مـن الـوشـائـع الـوامـضة نـمطا مـتبددا، نـمطا يحـمل داللـة بـشكل 
دائــم، عــلى الــرغــم مــن تــبدلــه املســتمر. إنــه تــناغــم دائــم الــتحول لــتحت أنــماط تــعطي هــذا 

النمط املتبدد.» 
  

مــع أن <شــيرنــگتون> لــم يــدرك ذلــك فــي حــينه، فــإن اســتعارتــه الــشعريــة حــوت فــكرة عــلمية 
مــــهمة: إن الــــدمــــاغ يــــكشف أعــــمالــــه الــــباطــــنية ضــــوئــــيا. إن فــــهم اآللــــية الــــتي تــــعمل بــــها 
الـعصبونـات مـعا لـتولـد األفـكار والسـلوك، ال يـزال واحـدة مـن أصـعب املـسائـل املـفتوحـة فـي 
الـــبيولـــوجـــيا كـــكل، ومـــرد هـــذا إلـــى أن الـــعلماء ال يـــمكنهم عـــمومـــا رؤيـــة كـــامـــل الـــدارات(2) 
الــــعصبية أثــــناء قــــيامــــها بــــعملها. والســــبيل الــــقياســــي لســــبر probe عــــصبون أو اثــــنني 
بـوسـاطـة إلـكترود يـكشف فـقط أجـزاء صـغيرة مـن أحـجية أكـبر بـكثير، فـيها الـعديـد مـن الـقطع 
املــفقودة، بــحيث يــصير مــن الــصعب تخــمني الــصورة كــامــلة. لــكن إذا اســتطاع املــرء مــراقــبة 



الــعصبونــات فــي تــواصــلها، فــقد يــكون قــادرا عــلى اســتنتاج كــيف تــتنّضد دارات الــدمــاغ 
وكـيف تؤدي عـملها. هـذه الـفكرة الجـذابـة ألـهمت عـلماء األعـصاب أن يـحاولـوا تحقيق رؤيـة 

شيرنگتون. 
  

لـــــــقد أثـــــــمرت جـــــــهود هؤالء الـــــــعلماء حـــــــقال ولـــــــيدا يـــــــسمى عـــــــلم الـــــــجينات الـــــــضوئـــــــية 
optogenetics، وهـو عـلم يؤلـف بـني الـهندسـة الـجينية (الـوراثـية) وعـلم الـضوئـيات مـن 
أجــل دراســة أنــماط محــددة مــن الــخاليــا. وقــد نــجح الــباحــثون بــالــفعل فــي تــصويــر وظــائــف 
نهم هــذا الســبيل فــعليا مــن الــتحكم  مجــموعــات شــتى مــن الــعصبونــات. وأكــثر مــن ذلــك، مــكَّ
فـي الـعصبونـات مـن بـعد ـ بـبساطـة عـن طـريق تحـريـك مـبدال ضـوئـي light switch. تـزيـد 
هـذه اإلنـجازات احـتمال تََمكُّن عـلم الـجينات الـضوئـية يـومـا مـا مـن كـشف مجـموعـة دارات(3) 
الدماغ لعلماء األعصاب، وربما حتى مساعدة األطباء في عالج اضطرابات طبية محددة. 

  
لــــقد بــــدأت فــــي الســــبعينات مــــحاوالت جــــادة لــــتحويــــل رؤيــــة شــــيرنــــگتون إلــــى واقــــع. إن 
املــنظومــات الــعصبية ـ كــما الــحواســيب الــرقــمية ـ تــعمل بــالكهــربــاء، فــالــعصبونــات تــكود 
املــعلومــات فــي إشــارات كهــربــية أو فــروق كــمونaction potentials (4) تــتضمن نــمطيا 
کـلطات أقـل مـن ُعشـر مـا تـتضمنه بـطاريـة مـفردة مـن الحجـم AA، وتـحث الخـلية الـعصبية 
عــلى إطــالق جــزيــئات الــنواقــل الــعصبية، الــتي تــقوم عــندئــذ بــتفعيل الــخاليــا املــتصلة فــي 
الـــــدارة أو تـــــثبيطها. وفـــــي مـــــحاولـــــة لـــــجعل هـــــذه اإلشـــــارات الكهـــــربـــــية مـــــرئـــــية، اخـــــتبر 
 fluorescent (5)كـوهِــن> [مـن جـامـعة يـال] قـدرة عـدد كـبير مـن األصـباغ املـتفلورة.B.L>
dyes  عـلى االسـتجابـة لـتغيرات الـکلطية بـتغيرات فـي الـلون أو الشـدة. ووجـد أن لـبعض 
األصـــباغ بـــالـــفعل خـــواص ضـــوئـــية حـــساســـة لـــلکلطية. وقـــد اســـتطاع <كـــوهِـــن> مـــالحـــظة 

نشاط العصبونات باملجهر عن طريق تلوينها بتلك األصباغ. 
  

تسـتطيع األصـباغ أيـضا أن تـكشف قـدح (اضـطرام) firing الـعصبونـات؛ لـيس بـاالسـتجابـة 
لـتغيرات الـکلطية ولـكن لـتدفق ذرات مـشحونـة محـددة أو أيـونـات. عـندمـا يـولـد عـصبون فـرق 
كـمون، تـنفتح قـنوات غـشائـية وتـسمح بـدخـول أيـونـات الـكالـسيوم إلـى الخـلية. يـحفز تـدفق 
الـكالـسيوم هـذا إطـالق الـنواقـل االـعصبية. فـي عـام 1980، بـدأ <Y.R.تسـني> [حـالـيا فـي 
جــامــعة كــالــيفورنــيا بــسان ديــيگو] بــتكويــن أصــباغ اســتطاعــت أن تــبني تــحوالت فــي تــركــيز 
الـكالـسيوم بـتغيير درجـة الـتفلور (الـلُّصوف). لـقد أثـبتت تـلك املـنبئات الـضوئـية أنـها ذات 
قــيمة فــائــقة، حــيث فــتحت آفــاقــا جــديــدة عــلى مــعالــجة املــعلومــات فــي الــعصبونــات املــفردة 

والشبكات الصغيرة. 
  

ومــع ذلــك، تــعانــي األصــباغ الــصنعية عــقبات جــديــة. يــتألــف الــنسيج الــعصبي مــن أنــماط 
كـثيرة مـختلفة مـن الـخاليـا. وعـلى سـبيل املـثال، تـشير الـتقديـرات إلـى أن دمـاغ الـفأر يؤوي 
مـئات عـديـدة مـن أنـماط الـعصبونـات؛ إضـافـة إلـى أنـواع مـتعددة مـن الـخاليـا الـداعـمة. وملـا 
كـانـت الـتفاعـالت بـني أنـماط مـخصوصـة مـن الـعصبونـات تـشكل أسـاس املـعالـجة الـعصبية 



لــلمعلومــات، فــعلى مــن يــريــد أن يــفهم كــيف تــعمل دارة مــعينة أن يــكون قــادرا عــلى تحــديــد 
فــرادى الــالعــبني ورصــدهــم، وأن يحــدد بــدقــة مــتى يــتم تــشغيلهم turn on (بــإضــرام فــرق 
كـمون) وإبـطالـهم turn off. لـكن ألن األصـباغ الـصنعية تـخضب جـميع أنـماط الـخاليـا مـن 
دون تـمييز، فـإنـه مـن املسـتحيل بـشكل عـام تـمييز أنـماط الـخاليـا املحـددة املـصدرة لـإلشـارات 

الضوئية. 
  

الجينات والفوتونات(**) 
  

بـــرز حـــقل الـــجينات الـــضوئـــية مـــن إدراك أن املـــنابـــلة manipulation الـــجينية قـــد تـــكون 
املــفتاح لحــل مــشكلة الــتلويــن غــير الــتفريــقي لــلخاليــا. تــحتوي خــاليــا الــفرد جــميعها عــلى 
الـــجينات نـــفسها، لـــكّن مـــا يـــجعل خـــليتني مـــختلفتني إحـــداهـــما عـــن األخـــرى هـــو أن مـــزيـــج 
الـجينات الـذي يجـري تـفعيله وإيـقاف عـمله فـي خـلية يـختلف عـنه فـي خـلية أخـرى. فـعلى 
سـبيل املـثال، تـحتاج الـعصبونـات الـتي تطلق الـناقـل الـعصبي دوبـامـني عـندمـا تـقدح، إلـى 
اآللــيات اإلنــزيــمية الــالزمــة لــصنع الــدوبــامــني وتــهيئته؛ ومــن ثــم فــإنــه يــتم تــفعيل الــجينات 
الــتي تُــَكوِّد املــكونــات الــپروتــينية لهــذه اإلنــزيــمات فــي الــعصبونــات املــنتجة لــلدوبــامــني، 

ولكنها تبقى معطلة في العصبونات األخرى غير املنتجة للدوبامني. 
  

إذا أمـــكن، نـــظريـــا، ربـــط مِـــبدال (مـــفتاح) switch بـــيولـــوجـــي يـــشغل جـــينة مسؤولـــة عـــن 
تـــصنيع الـــدوبـــامـــني بـــجينة تُـــكوِّد إلنـــتاج صـــباغ (مـــلوِّن)، وإذا قـــمنا بـــوســـاطـــة الـــهندســـة 
الــجينية بــإدخــال هــذه الــوحــدة الــناتــجة ـ املــكونــة مــن املِــبدال الــبيولــوجــي وجــينة صــناعــة 
الـصباغ ـ داخـل خـاليـا حـيوانـية، فـإن الـحيوان سـيقوم بـتصنيع الـصباغ فـقط داخـل الـخاليـا 
املــنتجة لــلدوبــامــني. وإذا أمــكن لــلباحــثني الــنظر بــإنــعام فــي أدمــغة هــذه املخــلوقــات (وهــذا 
مـمكن بـالـفعل)، فـسيكون مـمكنا لـهم رؤيـة الـخاليـا املـنتجة لـلدوبـامـني تـقوم بـعملها فـي حـالـة 
انـعزال افـتراضـي عـن األنـماط األخـرى لـلخاليـا. وأكـثر مـن ذلـك أن مـالحـظة هـذه الـخاليـا فـي 
الــدمــاغ الــحي الســليم ســيكون مــمكنا لــهم . إن األصــباغ الــصنعية ال يــمكنها الــقيام بهــذا 
الـــنوع مـــن السحـــر، ألن إنـــتاجـــها غـــير مـــحكوم بـــمباديـــل (مـــفاتـــيح) جـــينية تـــأخـــذ وضـــعية 
الـتشغيل فـي أنـواع محـددة مـن الـخاليـا حـصريـا. إن هـذا الـعمل يـبرع عـندمـا يـكون إنـتاج 

الصباغ مكوًدا جينيا ـ أي، عندما يكون الصباغ پروتينا. 
  



 !
الـضوء الـدَّال: ثـمة طـرائق جـديـدة تـوظـف الـضوء فـي كـشف الـنشاط الـعصبي والـتحكم فـيه، تـمكن الـباحـثني 
مـن دراسـة فـرادى الـدارات فـي الـحيوانـات ـ وهـو عـمل يـنبغي أن يؤدي أيـضا إلـى فـهم أفـضل لـكيفية عـمل 

الدماغ البشري. 
  

[ملحة تاريخية] 
فك كود الدماغ(***) 

اجتهـد الـعلماء طـويـال مـن أجـل كـشف اآللـية الـتي ينشئ فـيها الـجهاز الـعصبي 
الســــلوك. وقــــد وضــــعت الــــجهود الــــباكــــرة املــــبذولــــة لــــتحفيز الــــنشاط الــــعصبي 

وتسجيله األساَس لبزوغ علم الجينات الضوئية. 

 !
1783: عـالـم التشـريـح اإليـطالـي<L.  گـلکانـي> يسـتخدم الكهـربـاء لـيجعل رِجـل 

ضفدع ميت ترتعد. 



 !
1937: عـالـم األعـصاب الـبريـطانـي <C. شـيرنـگتون> يـتصور نـقاطـا مـن الـضوء 

دالة على النشاط العصبي. 

 !
1963: الـفيزيـولـوجـي اإلسـبانـي<J. دلـگادو> يسـتخدم مـوجـات الـراديـو لـيوقـف 

ثورا منقضا. 
1971: الـــــظهور األول لـــــألصـــــباغ املـــــتفلورة fluorescent dyes الـــــحساســـــة 

للکلطية. 
1980: تــصنيع األصــباغ املــتفلورة الــتي تظهــر تــغيرات تــركــيز الــكالــسيوم فــي 

الخلية. 
  

 !
1997: الـــــباحـــــثون يـــــثبتون أن األصـــــباغ املـــــكوَّدة جـــــينيا تســـــتطيع أن تـــــكشف 

النشاط العصبي. 



2002: تـطويـر أول مـشغالت actuators مـكوَّدة جـينيا ـ وهـي پـروتـينات تـقدح 
إطالق العصبونات للسيالة 

العصبية عند تعرضها للضوء. 
2005: الـباحـثون يسـتخدمـون الـضوء لـلتحكم فـي ذبـاب هُــنِدس جـينيا ليحـمل 

مشغال. 
  

لــقد جــاءت اإلثــباتــات األولــى عــلى أن األصــباغ املــكودة جــينيا تســتطيع أن تنبئ بــالــنشاط 
الــعصبي قــبل عــقد مــضى، مــن مجــموعــات بــحثية قــادهــا بــشكل مســتقل كــل مــن <تــسي> 
و< Y.E.إيــزاكــوف> [مــن جــامــعة كــالــيفورنــيا فــي بــيركــلي] وأنــا مــع <E.J.روثــمان> [فــي 
جــامــعة يــال حــالــيا]. فــي جــميع تــلك الــحاالت جــرى اســتعارة الــجينة املــكوِّدة لــلصباغ مــن 
كــائــن بحــري مــضيء، هــو عــادة قــنديــل البحــر الــذي يــصنع مــا يــسمى الــپروتــني املــتفلور 
األخـضر. لـقد عـدلـنا الـجينة بـحيث يـتمكن نـاتـجها الـپروتـيني مـن أن يـتبني ويـكشف تـغيرات 
الـکلطية أو الـكالـسيوم الـلذيـن يـشكالن األسـاس فـي نـقل اإلشـارة وكـذلـك فـي إطـالق الـنواقـل 

العصبية التي تمكن من تبادل اإلشارة بني الخاليا. 
  

اتsensors   الـــنشاط املـــكودة جـــينيا هـــذه، قـــمنا وآخـــرون بـــاســـتنسال  مســـلحني بـــمحسَّ
حــــيوانــــات يــــتم فــــيها تــــشغيل الــــجينات املــــكودة لــــلمحسات؛ فــــقط فــــي مجــــموعــــات مــــن 
الـعصبونـات محـددٍة بـدقـة. وقـد جـرى حـالـيا تحـليل الـعديـد مـن الـكائـنات املـفضلة لـدى عـلماء 
الـوراثـة بهـذه الـطريـقة ـ بـما فـيها الـديـدان والـسمك املخـطط والـفئران، لـكن ذبـاب الـفاكـهة بـدا 
مـطواعـا بـشكل خـاص لـكشف أسـراره تـحت وطـأة الـهجوم املشـترك بـني عـلم الـضوئـيات وعـلم 
الـجينات. إن أدمـغتها مـدمـجة ويـمكن رؤيـتها خـالل املجهـر، وبـذلـك يـمكن رؤيـة دارات ضـمن 
حــقل رؤيــة واحــد. وأكــثر مــن ذلــك أن الــذبــاب يسهــل تــعديــله جــينيا؛ كــما جــرى عــبر قــرن مــن 
الـبحث الـعلمي تـعرف هـويـة كـثير مـن مـباديـل الـفتح-الـقفل الـجينية الـضروريـة السـتهداف 
مجــــموعــــات محــــددة مــــن الــــعصبونــــات. وبــــالــــفعل، فــــفي الــــذبــــاب تــــمكنُت و<نــــج مــــينا> 
و<D.R.روردا> [وكـنا جـميعا حـينذاك فـي مـركـز <سـلون-كـترنـگ> الـتذكـاري للسـرطـان فـي 
مـديـنة نـيويـورك] مـن تـسجيل الـصور األولـى لسـريـان املـعلومـات بـني مجـموعـات محـددة مـن 
الـعصبونـات فـي دمـاغ سـليم. واكـتشفنا مـنذ ذلـك الـحني تـنضيدات لـدارات جـديـدة ومـبادئ 
تـشغيل جـديـدة. عـلى سـبيل املـثال، فـي عـام 2007، وجـدنـا عـصبونـات فـي مـنظومـة الـدارات 
املـتخصصة فـي مـعالـجة الـروائـح لـدى الـذبـابـة والـتي يـبدو أنـها تـدخـل ضـجيجا فـي خـلفية 
هــذه املــنظومــات. لــقد حــزرنــا أن الــطنني املــضاف يضخــم املــدخــالت الــخافــتة، وبهــذا يــرفــع 

حساسية الحيوان للروائح ـ ما يحسن من فرص إيجاد الطعام. 
  

لــقد زودتــنا املــحسات بــأداة قــويــة ملــالحــظة الــتواصــل بــني الــعصبونــات. ولــكن فــي أواخــر 
الـــتسعينات ظـــلت لـــديـــنا مـــشكلة، حـــيث إن أغـــلب الـــتجارب الـــتي تســـبر الـــعصبونـــات هـــي 
تــجارب غــير مــباشــرة نــوعــا مــا. فــالــباحــثون يســتحثون اســتجابــة فــي الــدمــاغ بــتعريــض 
الـــحيوان لـــصورة أو صـــوت أو رائـــحة، ويـــحاولـــون تـــتبع مـــسار انـــتقال اإلشـــارة الـــناتـــجة، 



بـــإدخـــال إلـــكترودات فـــي مـــواضـــع تـــقع عـــلى مـــسار انـــتقالـــها، وقـــياس اإلشـــارات الكهـــربـــية 
املـلتقطة عـند تـلك املـواضـع. ولـكن، لـسوء الحـظ، تـخضع املـدخـالت الـحسية لـعمليات إعـادة 
تــــهيئة مــــكثفة أثــــناء رحــــلتها؛ ومــــن ثــــم فــــإن مــــعرفــــة أي اإلشــــارات بــــالــــضبط يــــكمن خــــلف 
االســتجابــات املسجــلة عــند مــسافــة مــعينة مــن الــعني أو األنــف أو األذن، تــصير أشق كــلما 
تحــرك املــرء مــبتعدا عــن هــذه األعــضاء. وطــبعا بــالنســبة إلــى كــثير مــن دارات الــدمــاغ غــير 
املـكرسـة لـلمعالـجة الـحسية، وإنـما للحـركـة أو الـتفكير أو االنـفعال، فـإن هـذا السـبيل يفشـل 

كليا؛ حيث إنه ال توجد طريقة مباشرة لتنشيط هذه الدارات بمنبهات حسية. 

من املالحظة إلى التحكم(****) 
  

إن الـــقدرة عـــلى تـــنبيه مجـــموعـــات محـــددة مـــن الـــعصبونـــات تـــنبيها مـــباشـــرا مســـتقال عـــن 
الـدخـل الـخارجـي إلـى األعـضاء الـحسية، سـتخفف مـن هـذه املـشكلة. لـذلـك تـساءلـنا عـما إذا 
كـــان يـــمكننا تـــطويـــر رزمـــة مـــن األدوات، الـــتي لـــن تـــوافـــر مـــحسات لـــرصـــد نـــشاط الـــخاليـــا 
الـعصبية فحسـب، وإنـما سـتجعل مـن املـمكن أيـضا تـفعيل أنـماط مـختارة مـن الـعصبونـات 

بسهولة. 
  

 قـمُت بـتَوَلـي هـذه املـشكلة بـالـتعاون مـع أول الـحاصـلني عـلى زمـالـة مـا بـعد الـدكـتوراه لـدي، 
وهـو <V.B.زمـلمان> [الـذي يـعمل حـالـيا فـي معهـد هـوارد هـيوز الـطبي]. كـنا نـعرف أنـنا 
إذا نـجحنا فـي بـرمـجة مـشغلactuator  أو مِــْقَدح trigger مـكوَّد جـينيا ويـمكن الـتحكم 
فـيه بـالـضوء داخـل عـصبونـات، فـسنتمكن مـن الـتغلب عـلى عـوائق عـديـدة عـرقـلت دراسـات 
الـدارات الـعصبية املـبنية عـلى اإللـكترودات. وألنـه ال يـمكن اغـتراس إال عـدد محـدود جـدا مـن 
اإللــكترودات فــي الــكائــن املــختبر فــي وقــت واحــد، فــإن عــدد الــخاليــا الــتي يــمكن لــلباحــثني 
االســتماع إلــيها أو اســتثارتــها فــي أي وقــت محــدد بــاســتخدام هــذه الــتقانــة محــدوٌد جــدا. 
إضـــافـــة إلـــى أنـــه يـــصعب تـــوجـــيه اإللـــكترودات تـــجاه أنـــماط محـــددة مـــن الـــخاليـــا؛ كـــما أن 
اإللـكترودات يـجب أن تـبقى ثـابـتة فـي مـكانـها بـعد اغـتراسـها، مـا يـجعل إجـراء الـتجارب فـي 

الحيوانات املتحركة صعبا جدا. 
  

 إذا اســـتطعنا تـــعيني مـــبدال فـــتح-قـــفل on-off switch جـــيني لـــيساعـــدنـــا عـــلى إيـــجاد 
جــميع الــعصبونــات الــتي تــهمنا (تــلك املــنتجة لــلدوبــامــني مــثال)، وإذا تــمكنا مــن اســتخدام 
الـضوء لـلتحكم فـي هـذه الـخاليـا مـن دون تـدخـل مـباشـر مـنا، فـإنـنا لـن نـكون مـضطريـن بـعد 
اآلن إلـــى املـــعرفـــة الـــسابـــقة عـــن مـــواقـــع هـــذه الـــعصبونـــات فـــي الـــدمـــاغ حـــتى نـــتمكن مـــن 
دراســـتها، ولـــن يـــكون مـــهما إذا تـــغيرت مـــواضـــعها كـــلما تـــنقل الـــحيوان. فـــإذا بـــعث تـــنبيه 
الـخاليـا املـحتويـة عـلى مـشغالت تـغيرا سـلوكـيا، فـإنـنا سـنعرف أن هـذه الـخاليـا كـانـت جـزءا 
فـاعـال فـي الـدارة املـنظمة لـذلـك السـلوك. وفـي الـوقـت نـفسه، إذا هـيأنـا لهـذه الـخاليـا ذاتـها أن 
تحــمل جــينة مــحسة لــلضوء، فــإن الــخاليــا الــنشيطة ســتضيء مــفصحة عــن مــوقــعها فــي 
الــجهاز الــعصبي. وعــلى فــرض أنــنا قــمنا بــتكرار إجــراء التجــربــة عــلى حــيوانــات مــهندســة 



 ،actuator جـــينيا، بـــحيث يـــمتلك كـــل مـــنها نـــمطا مـــختلفا مـــن الـــخاليـــا يـــحوي مـــشغال
فـسنكون فـي الـنهايـة قـادريـن عـلى تجـميع تسـلسل األحـداث املؤديـة مـن االسـتثارة الـعصبية 
إلـى السـلوك، وعـلى تحـديـد جـميع الـخاليـا الـتي تؤدي دورا مـشاركـا فـي الـدارة. إن كـل مـا 
كـان يـجب عـلينا فـعله هـو اكـتشاف مـشغل قـابـل لـلتكويـد جـينيا وعـنده الـقدرة عـلى تـحويـل 

ومضة ضوئية إلى نبضة كهربية. 
  

 لــقد فــكرنــا أنــه إليــجاد مــثل هــذا املــشغل يــنبغي أن نــنظر فــي الــخاليــا الــتي تــقوم بــشكل 
طـبيعي بـتولـيد إشـارات كهـربـية اسـتجابـة لـتعرضـها لـلضوء، مـثل املسـتقبالت الـضوئـية فـي 
أعـــــــيننا. تـــــــحوي هـــــــذه الـــــــخاليـــــــا مســـــــتشعراتantennae  مـــــــاصـــــــة لـــــــلضوء تـــــــسمى 
«رودوپـسينات» rhodopsins، وهـي الـتي عـندمـا يسـلط عـليها الـضوء تـوعـز إلـى قـنوات 
األيـــونـــات فـــي غـــشاء الخـــلية بـــأن تـــفتح أو تـــقفل، وبـــذلـــك تُـــغير ســـريـــان األيـــونـــات وتـــنتج 
إشــارات كهــربــية. لــقد قــررنــا اســتزراع الــجينات املــكودة لهــذه الــرودوپــسينات (إضــافــة إلــى 
بـعض الـجينات املـساعـدة الـالزمـة لـقيام الـرودوپـسينات بـعملها) داخـل عـصبونـات مسـتنبتة 
فـــي طبق بـــتري(6). بهـــذا اإلعـــداد الـــبسيط اســـتطعنا عـــندهـــا اخـــتبار فـــيما إذا كـــان تســـليط 
الـــضوء عـــلى الطبق ســـيجعل الـــعصبونـــات تطلق ســـياالت عـــصبية. لـــقد أفـــلحت تجـــربـــتنا 
بـظهور أول املـشغالت املُكوَّدة جـينيا فـي أوائـل عـام 2002، بـعد انـقضاء أربـعة أعـوام عـلى 

تطوير أول املُِحَسات املكوَّدة جينيا والقادرة على تبيان النشاط العصبي. 
  

 !
اســـتراق الـــسمع ضـــوئـــيا: بـــتزويـــد الـــعصبونـــات بـــمحسات جـــزيـــئية تـــصدر ضـــوءا نـــتيجة 
تــفعيل تــلك الــخاليــا، يــمكن لــلباحــثني تــتبع مــعالــجة املــعلومــات حــال حــدوثــها فــي الــدارات 
الــعصبية. عــلى ســبيل املــثال، تَـَعّقب تســلسل مؤطــرات الــکيديــو ـ املــوضــحة أعــاله ـ نــشاط 
الــعصبونــات الــحاســة لــلرائــحة، الــتي تــالمــس مــناطق محــددة (املــحاطــة بــدوائــر) مــن دمــاغ 
الــذبــابــة. لــقد أدت إثــارة الــعصبونــات إلــى زيــادة الــتفلور  (الــبقع الــزرقــاء)، الــذي ذوى بــعد 

ذلك حينما سكنت الخاليا. 
  



م فيه من بعد(*****)  ذباب ُمتحكَّ
  

  مؤخـــــرا، جـــــند الـــــباحـــــثون پـــــروتـــــينات أخـــــرى تـــــحس الـــــضوء لـــــتعمل مـــــشغالٍت، مـــــثل 
املـيالنـوپسـني melanopsin الـذي يـوجـد فـي خـاليـا مـتخصصة مـن الشـبكية تـساعـد عـلى 
تـزامـن الـساعـة الـبيولـوجـية الـيومـية(7) مـع دوران األرض. وقـد أظهـرت الـجهود املـتضافـرة لـ 
<G.نـاجـل> [مـن معهـد مـاكـس بـالنـك لـلفيزيـاء الـحيويـة فـي فـرانـكفورت] و <K.ديـسيروث> 
[مـن جـامـعة سـتانـفورد] و <S.هِـرلـيتز> [مـن جـامـعة كـيس ويسـترن ريـزيـرک] كـفاءة پـروتـني 
آخـــر يـــسمى «تـــشانـــل رودوپســـني channelrhodopsin-2  «-2 ـ وهـــو الـــذي يـــوجـــه 
حـركـة السـباحـة عـند الـطحالـب - ألداء الـوظـيفة. هـناك أيـضا تـشكيلة مـن املـشغالت املـكودة 
جــينيا يــمكن الــتحكم فــيها بــوســاطــة مــواد كــيميائــية حــساســة لــلضوء جــرى تــصنيعها مــن 
قــــبلنا ومــــن قــــبل <إيــــزاكــــوف> وزمــــيليه <H.R.كــــرامــــر> و <D.تــــرونــــر> [فــــي جــــامــــعة 

كاليفورنيا، بيركلي]. 
  

  كـانـت الخـطوة الـتالـية أن نـبني أن مـشغالتـنا اسـتطاعـت أن تـعمل فـي حـيوان حـي، وهـو 
تحـٍد طـرَحْــتُه عـلى أول طـالـبة متخـرجـة لـدي: <Q.S.لـيما>. ومـن أجـل الـحصول عـلى إثـبات 
لهــذا املــبدأ، ركــزنــا عــلى دارة بــسيطة جــدا فــي الــذبــاب، دارة تــتألــف مــن حــفنة مــن الــخاليــا 
فــــقط. كــــان مــــعروف لــــديــــنا أن هــــذه الــــدارة تــــتحكم فــــي ســــلوك واضــــح: مــــنعكس(8) هــــروب 
مـفاجئ، تـمد فـيه الحشـرة أرجـلها بسـرعـة لتحقق إقـالعـا. ومـتى صـارت فـي الـهواء، بسـطت 
أجـنحتها وطـارت. إن املـقدح الـذي يتسـبب فـي انـطالق هـذا التسـلسل مـن األفـعال هـو نـبضة 
كهـربـية تـنشأ مـن عـصبونـني مـن حـوالـي 150000 عـصبون مـوجـودة فـي دمـاغ الـذبـابـة. 
يـــقوم هـــذان الـــعصبونـــان الـــلذان يـــدعـــيان عـــصبونـــي الـــقيادة، بـــتفعيل دارة خـــاضـــعة لـــهما 
تــسمى «الــدارة املــولــدة لــلنمط» pattern generator، الــتي تــعطي بــدورهــا الــتعليمات 

إلى العضالت املحركة ألرجل الذبابة وأجنحتها. 
  
  
  

برهان على تجربة فكرة] 
التحكم في ذبابة من بعد(******) 

مـن تـجارب أجـريـت عـلى ذبـابـة الـفاكـهة، جـاء اإلثـبات أن الـپروتـينات الـحساسـة 
 onلــــــلضوء تســــــتطيع أن تــــــعمل مــــــشغالت ـ أي مــــــباديــــــل (مــــــفاتــــــيح) تــــــشغيل
switches  يـــتحكم فـــيها الـــعلماء ـ فـــي عـــصبونـــات حـــيوانـــات حـــية. لـــقد جـــرت 
هـندسـة الـذبـاب جـينيا (وراثـيا)، بـحيث تـقوم الـعصبونـات فـقط ضـمن مـنظومـتها 
الــتي تــسمى «مــنظومــة األلــياف الــعمالقــة»، بــصنع الــپروتــينات. لــقد عــرف قــبل 
عهـد بـعيد أن هـذه الـعصبونـات تـقدح اسـتجابـة هـروب الحشـرة عـند تـفعيلها. فـي 
التجــربــة املــمثلة أدنــاه، حــفز تــعريــض املــنظومــة الــعصبية لــلذبــابــة لــومــضة مــن 



ضـوء األشـعة فـوق الـبنفسجية اسـتجابـَة الهـروب هـذه، مـا يـوضـح أن املـشغل قـد 
عمل وفق املراد. 

 !
1-عُــــرِّضـــت ذبـــابـــة فـــاكـــهة ـ مـــزودة بـــمقادح حـــساســـة لـــلضوء عـــلى عـــصبونـــات 
مــنظومــة األلــياف الــعمالقــة ـ إلــى ومــيض مــن ضــوء فــوق بــنفسجي صــادر عــن 

جهاز ليزر. 
2-صـدم الـضوء پـروتـينا يـمكن تـفعيله بـالـضوء مـوجـود عـلى سـطح الـعصبون، 
محـرضـا الـقنوات األيـونـية فـي غـشاء الخـلية أن تـفتح. إن تـدفق األيـونـات الـناتـج 

عن فتح القنوات األيونية سبب إطالق العصبونات للسيالة العصبية. 
3-وبــذلــك جــرى تــفعيل مــنظومــة األلــياف الــعمالقــة، وقــفزت الحشــرة فــي الــهواء 

وخفقت بأجنحتها. 
4-فــي تجــربــة تــالــية، أظهــر الــذبــاب الــعديــم الــرأس االســتجابــة نــفسها لــلضوء، 
مـبطال إمـكانـية أنـها كـانـت تسـتجيب لـرؤيـة الـضوء ومـثبتا أن الـليزر كـان يـتحكم 

في منظومة األلياف العمالقة نفسها. 
  

  
 من دواعي سرورنا أن كال النوعني من الذباب أقلعا حال صدور وميض شعاع 

ليزر. 
  
  

 لـــقد وجـــدنـــا مـــبداال جـــينياgenetic switch  كـــان مـــفتوحـــا بـــشكل دائـــم فـــي عـــصبونـــي 
الـقيادة، ولـكن لـيس فـي غـيرهـما؛ ومـبداال آخـر كـان مـفتوحـا فـي عـصبونـات الـدارة املـولـدة 
لـــلنمط، ولـــكن لـــيس فـــي عـــصبونـــي الـــقيادة. وبـــاســـتخدام هـــذيـــن املـــبدالـــني، أنـــتجنا ذبـــابـــا 
مـهندسـا جـينيا تـقوم فـيه إمـا عـصبونـات الـقيادة أو عـصبونـات الـدارة املـولـدة لـلنمط بـإنـتاج 
املـشغِّل الـحساس فـي إقـالعـه لـلضوء. وكـان مـن دواعـي سـرورنـا أن كـال الـنوعـني مـن الـذبـاب 
أقــــلع فــــي الــــهواء إثــــر تــــعريــــضه لــــومــــيض شــــعاع لــــيزر قــــوي بــــما يــــكفي الخــــتراق إهــــاب 
(كـيوتـيكل) الـحيوانـات السـليمة والـوصـول إلـى الـجهاز الـعصبي. لـقد أكـد هـذا لـنا أن كـال 
مــن خــاليــا الــقيادة وخــاليــا الــدارة املــولــدة لــلنمط أســهمت فــي مــنعكس الهــروب وأثــبتت أن 
املـشغالت قـد عـملت وفـقا ملـا كـان يـتوقـع مـنها. وملـا كـانـت الـعصبونـات املـعنية فـقط هـي الـتي 
احـتوت عـلى املـشغالت املـكودة جـينيا، فـقد «عـرفـت» وحـدهـا أن تسـتجيب لـلمنبه الـضوئـي 
ـ لـم نـكن مـضطريـن أن نسـدد شـعاع الـليزر نـحو خـاليـا هـدف محـددة. كـان األمـر كـما لـو أنـنا 



نـذيـع رسـالـة السـلكية عـبر مـديـنة مؤلـفة مـن 150000 مـنزل، امـتلك حـفنة مـنها فـقط جـهاز 
االستقبال املطلوب لفك كود اإلشارة، وبقيت الرسالة غير مسموعة للبقية. 

  
عـلى كـل حـال، بـقي لـديـنا إشـكال مـلح وحـيد. إن عـصبونـات الـقيادة الـتي تسـتهل مـنعكس 
ل هـذه املـدخـالت دارة الهـروب أثـناء حـدوث فـترة  الهـروب مـوصـولـة بـمدخـالت مـن الـعني. وتُفَعِّ
انــقطاع ضــوء انــتقالــية، تــمامــا كــما يحــدث عــندمــا يــلقي مــفترس مــقترب بــظله. (إنــك تــعرف 
ذلـك أثـناء مـحاوالتـك قـتل ذبـابـة بـيدك: فـي كـل مـرة تحـرك فـيها يـدك بـاتـجاه املـكان املـناسـب 
لـضربـها، تجـدهـا تـقفز عـلى نـحو مـزعـج وتـطير بـعيدا.) لـقد خـشينا أنـه ربـما كـان مـنعكس 
الهــروب فــي حــالــتنا هــو أيــضا اســتجابــة إبــصاريــة عــن طــريق الــعني لــنبضة الــليزر، ولــيس 

نتيجة لتحكم ضوئي مباشر في دارات القيادة أو الدارات املولدة للنمط. 
  

للتخـلص مـن قـلقنا هـذا، أجـريـنا تجـربـة وحـشية فـي بـساطـتها: لـقد قـطعنا رؤوس الـذبـاب 
لــديــنا. وهــذا أبــقانــا مــع كــائــنات هــي أجــساد بــال رؤوس (يــمكنها أن تــبقى حــية يــومــا أو 
يــومــني)؛ تــحتوي فــي ثــنايــا عــقدهــا الــعصبية الــصدريــة الــتي تشــبه بــشكل بــدائــي الــحبل 
الـعصبي عـند الـفقاريـات، عـلى كـامـل مجـموعـة الـدارات املـولـدة لـلنمط. لـقد أدى تـفعيل هـذه 
الــدارة بــالــضوء إلــى قــذف هــذه األجــسام الــعديــمة الحــركــة فــي الــهواء. وعــلى الــرغــم مــن أن 
طـيران هـذه األجـسام كـان غـالـبا مـا يـبدأ بحـركـات بهـلوانـية غـير مسـتقرة ويـنتهي بـسقطات 
أو اصـطدامـات مـريـعة، فـإن مجـرد وجـودهـا أثـبت أن الـليزر تـحكم فـي الـدارة املـولـدة لـلنمط 
نــفسها ـ لــم يــكن ثــمة طــريق آخــر لهــذه الــحيوانــات الــعديــمة الــرؤوس لتســتطيع أن تــتبني 
الـضوء وتـتجاوب مـعه. (كـذلـك أوضـحت املـناورات الخـرقـاء لهـذه الـكائـنات الـعديـمة الـرأس 
بــشكل حــي أن االبــتكار الــعظيم لــألخــويــن <رايــت> كــان اخــتراع طــيران آلــي مــتحكم فــيه، 

وليس مجرد طيران آلي.) 
  

 !
تــغيرت أنــمطة نــشاط ذبــاب الــفاكــهة ـ الــذي تــمت هــندســة عــصبونــاتــه املــنتجة لــلدوبــامــني 
لـتكون حـساسـة لـلضوء ـ تـغيرا بـالـغا عـندمـا سـلط عـليها الـضوء. تـحول الـذبـاب مـن كـونـه ال 
يــــكاد يتحــــرك (أعــــلى) إلــــى تــــفحص مــــحيطه بــــالــــتفصيل (أســــفل)، مــــا يــــدعــــم نــــظريــــة أن 

الدوبامني يزيد السلوك االستكشافي. 



  
وكـذلـك هـندسـنا جـينيا ذبـابـا يـضم قـواطـع ضـوئـية مـرتـبطة فـقط بـالـعصبونـات الـتي تـصنع 
الـــناقـــل الـــعصبي دوبـــامـــني. عـــند تـــعرضـــه لـــومـــيض الـــليزر، صـــار هـــذا الـــذبـــاب فـــجأة أكـــثر 
نــشاطــا، وتــجول فــي كــافــة أرجــاء مــحيطه. وقــد أشــارت دراســات ســابــقة إلــى أن الــدوبــامــني 
يـساعـد الـحيوانـات عـلى تـوقـع الـثواب والـعقاب. وإن اكـتشافـاتـنا فـي الـذبـاب تتسق مـع هـذا 
الـــسياق؛ إذ إن الـــحيوانـــات لـــم تَــِصر أكـــثر نـــشاطـــا فـــقط، ولـــكنها أيـــضا اســـتكشفت بـــيئتها 

بشكل مختلف، كما لو أنها تستجيب لتوقع مغاير من الكسب أو الخسارة. 
  

رائد غير متوقع(*******) 

 قــبل ثــالثــة أيــام مــن صــدور الــورقــة الــعلمية املــعلِنة لهــذه الــتجارب فــي مجــلة Cell، كــنت 
أســتقل طــائــرة إلــى لــوس أنجِــــلوس إللــقاء مــحاضــرة. وكــان صــديق لــي قــد أعــطانــي روايــة 
<T.ُولـــف> لـــليافـــعني الـــصادرة حـــديـــثا بـــعنوان «أنـــا تـــشارلـــوت ســـيمونـــز» ظـــنا مـــنه أن 
تـصويـر الـكاتـب لـعلماء األعـصاب فـي هـذه الـروايـة سـيروقـني، هـذا إضـافـة إلـى مـادة هـذه 
الــروايــة الــتي أكســبتها جــائــزة الــتصويــر السيئ لــلجنس فــي كــتب الــخيال الــتي تــمنحها 
مجـــــلة الـــــعروض األدبـــــية. وفـــــي الـــــطائـــــرة وقـــــعت عـــــلى مـــــقطع مـــــن الـــــروايـــــة تـــــحضر فـــــيه 
<تـشارلـوت> مـحاضـرة عـن عـمل قـام بـه شـخص يـدعـى <J.ِدلـگادو> وهـو أيـضا يـتحكم فـي 
الـــحيوانـــات مـــن بـــعد ـ ولـــيس عـــن طـــريق مـــشغالت مـــكودة جـــينيا يـــقودهـــا الـــضوء، ولـــكن 
بــوســاطــة إشــارات الســلكية تُــبَث إلــى إلــكترودات كــان قــد اغــترســها فــي الــدمــاغ. لــقد خــاطــر 
<دلــــگادو>، وهــــو إســــبانــــي الــــجنسية، بــــحياتــــه لــــيثبت قــــوة مــــنحاه فــــي الــــسيطرة عــــلى 
الــحيوانــات عــن طــريق إيــقافــه ثــورا هــائــجا مــندفــعا بــاتــجاهــه فــي مــنتصف الــطريق قــبل 
وصـولـه إلـيه. وهـذا يـعتبر، كـما يـعلن املـحاضـُر املـتََخيَّل لـلكاتـب <وولـف>، نـقطة تـحول فـي 
عـلم األعـصاب ـ إنـه هـزيـمة حـاسـمة لـلمثنويـة dualism، وهـي فـكرة أن الـعقل كـيان مسـتقل 
عـن الـدمـاغ. والـحجة عـلى ذلـك هـي أنـه إذا أمـكن تـغيير الـحالـة الـذهـنية (الـعقل) لـحيوان مـا 
من خالل منابلة <ِدلگادو> الفيزيائية للدماغ، فإن االثنني يجب أن يكونا عضوا واحدا. 

  
[تجارب أخرى لعلم الجينات الضوئية] 

فهم الدارات(********) 
مكنت الدراسات الحديثة التي تستخدم أساليب الجينات الضوئية علماء األعصاب من 
تحديد ومنابلة الدارات العصبية التي تحكم عددا من السلوكات في الذباب والديدان 

والسمك والفئران، ومن ثم السيطرة عليها. وهذه هنا أمثلة معدودة عما تعلموه. 
  



 !
لــقد كــدت أســقط مــن مــقعدي لــهول املــفاجــأة. أكــان <ِدلــگادو> شــخصا حــقيقيا أم خــيالــيا؟ 
عـقب الهـبوط فـي لـوس أنجـلوس مـباشـرة أجـريـت بـحثا عـلى اإلنـترنـت قـادنـي إلـى صـورة 
ملـصارع ثـيران مـع جـهاز تـحكم مـن بـعد وثـوره. كـان <ِدلـگادو> - كـما عـلمت - أسـتاذا فـي 
معهـدي نـفسه فـي يـال، وكـتب كـتابـا بـعنوان «الـتحكم الـفيزيـائـي فـي الـعقل: نـحو مـجتمع 
مــتحضر نــفسيا»، ظهــر فــي عــام 1969، لــخص فــيه جــهوده لــلتحكم فــي الحــركــات، وبــعث 
الـذواكـر واألوهـام، وإثـارة الـلذة أو األلـم [انـظر: «الـعصر املـنسي لـلشيبات الـدمـاغـية»، مجـلة 
الـــــعلوم ، الـــــعددان 4/3 (2006) ص 12]. ويـــــختم الـــــكتاب بـــــنقاش حـــــول مـــــا يـــــمكن أن 
تـنطوي عـليه الـقدرة عـلى الـتحكم فـي عـمل الـدمـاغ بـالنسـبة إلـى الـطب واألخـالق واملـجتمع، 
وحـتى صـناعـة الحـرب. وعـلى هـذه الخـلفية، ربـما مـا كـان لـي أن أتـفاجـأ عـندمـا رن الـهاتـف 
فـي الـيوم الـذي نشـرت فـيه ورقـتنا؛ وسـألـني صـحفي أمـريـكي «إذن مـتى سـنغزو بـلدا آخـر 

بجيش من الذباب املتحكم فيه من بعد؟» 
  

لـــم يـــتوقـــف االهـــتمام اإلعـــالمـــي عـــند هـــذا الحـــد. فـــي الـــيوم الـــتالـــي أطـــلت صـــحيفة دردج 
ريــبورت Drudge Report بــعنوان هســتيري: «الــعلماء يخــلقون ذبــابــا مــتحكما فــيه مــن 
بـــعد». وقـــد طـــغى هـــذا الـــخبر عـــلى أخـــبار الـــظهور األخـــير ل<M.جـــاكـــُسن> فـــي قـــاعـــة 
املــحكمة. وأنــا أفــترض أن هــذا الــخبر هــو الــذي أوحــى بــاملشهــد املســرحــي الــذي عــرض بــعد 
أسـبوع أو نـحوه فـي بـرنـامـج «عـرض الـليلة»، الـذي قـام فـيه املـضيف <J.لـينو> بـتوجـيه 
ذبـــابـــة مـــتحكم فـــيها مـــن بـــعد نـــحو فـــم الـــرئـــيس<W.G.بـــوش> وهـــو أول تطبيق عـــملي 

لتقانتنا الجديدة. 
  

 مـنذ ذلـك الـحني، اسـتخدم الـباحـثون سـبيل املـبدال الـضوئـي light switch  لـلتحكم فـي 
سـلوكـات أخـرى. وفـي الشهـر 10/2007، أعـلن <ديـسيروث> وزمـيله <L.دولـيسا> [مـن 
جــامــعة ســتانــفورد] نــتائــج دراســة عــلى فــأر اســتخدمــا فــيه لــيفا ضــوئــيا لــيوصــال الــضوء 
مـباشـرة إلـى الـعصبونـات الـتي تـنتج الـَهيْپوكـريـتني  hypocretinـ وهـو نـاقـل عـصبي فـي 



صــورة پــروتــني صــغير أو پــپتيد ـ لــيروا مــا إذا كــانــت هــذه الــعصبونــات تــنظم الــنوم. ارتــاب 
الـــباحـــثون فـــي أن الـــَهيْبوكـــريـــتني يؤدي هـــذا الـــدور؛ ألن ســـالالت مـــعينة مـــن الـــكالب الـــتي 
يُـْعوِزهـا مسـتقبالت الـَهيْبوكـريـتني تـعانـي نـوبـات مـفاجـئة مـن الـنعاس. كـشف الـعمل الجـديـد 
أن تــنبيه عــصبونــات الــَهيْبوكــريــتني أثــناء الــنوم يــميل إلــى التســبب فــي إيــقاظ الــفئران، مــا 

يدعم تلك الفرضية. 
  

 وفـــي مـــختبري فـــي يـــال قـــام <D.J.كـــاليـــن> [الـــحاصـــل عـــلى زمـــالـــة مـــا بـــعد الـــدكـــتوراه] 
بـاسـتخدام املـشغالت املـكودة بـالـجينات لـلحصول عـلى تـبصرات فـي االخـتالفـات السـلوكـية 
بـــني الجنســـني. تـــذهـــب ذكـــور الـــعديـــد مـــن أنـــواع الـــحيوانـــات بـــعيدا فـــي الـــتودد إلـــى أفـــراد 
الـجنس اآلخـر. فـفي حـالـة ذبـاب الـفاكـهة، تُـذَبـِذُب الـذكـور واحـدا مـن أجـنحتها لـتنتج أغـنية 
song تجـــدهـــا اإلنـــاث مـــغريـــة. ومـــن أجـــل ســـبر األســـس الـــعصبية لـــذلـــك الســـلوك الـــذكـــري 
حــصرا، اســتخدم <كــاليــن> الــضوء لــتفعيل مــولــد الــنمط املسؤول عــن األغــنية. ووجــد أن 
اإلنــــاث أيــــضا تــــمتلك مجــــموعــــة الــــدارات املسؤولــــة عــــن صــــنع األغــــنية. لــــكن فــــي وضــــعها 
الــطبيعي تــنقصها اإلشــارات الــعصبية املــطلوبــة لــتشغيلها. ويــوحــي هــذا االكــتشاف بــأن 
أدمــغة الــذكــور واإلنــاث مــوصــولــة عــصبيا بــالــطريــقة نــفسها تــقريــبا، وأن االخــتالفــات فــي 
الســــلوك الــــجنسي تــــنشأ مــــن فــــعل مــــباديــــل رئــــيسية master switches، مــــتموضــــعة 

استراتيجيا بحيث تضبط الدارات، بحيث تتناسب إما مع وضع ذكر أو وضع أنثى. 
  

العالج بالضوء(*********) 
حــتى اآلن هــندس الــباحــثون عــلى نــحو نــموذجــي حــيوانــات تحــمل إمــا مــحّسا أو مــشغال 
داخــل الــعصبونــات الــتي تــعنيهم. لــكن مــن املــمكن تــزويــد هــذه الــعصبونــات بــكال الــنوعــني. 
وفــي املســتقبل، نــأمــل أن نــكون قــادريــن عــلى اســتنسال نــماذج دراســة لــديــها مــحسات أو 
مــشغالت مــتعددة، مــا ســيسمح لــنا بــالــدراســة اآلنــية ملجــموعــات (لجــمهرات) مــتنوعــة مــن 

العصبونات في الفرد نفسه. 
  

[تطبيق]  
اإلمكانية العالجية(**********) 

فــي الــنهايــة، يــمكن أن يحــل الــتنبيه الــجيني-الــضوئــي محــل تــنبيه أعــماق الــدمــاغ 
deep-brain stimulation(DBS) املـعتمد عـلى اإللـكترودات (الـلواحـب) طـريـقةً 
لــعالج داء بــاركــنسون وغــيره مــن االضــطرابــات. يــنبهDBS األجــزاء مــن الــدمــاغ الــتي 
تـــتحكم فـــي الحـــركـــة بـــاســـتخدام مـــنظم  pacemaker وإلـــكترود مـــغترس، وبـــذلـــك 
يــــحصر اإلشــــارات الــــعصبية الــــشاذة الــــتي تســــبب الــــرعــــشة وغــــيرهــــا مــــن أعــــراض 
بـاركـنسون. ويـمتلك الـتنبيه الـجيني-الـضوئـي إمـكانـية اسـتهداف الـخاليـا املسـببة 
لـلمشكلة بـدقـة أكـبر كـثيرا مـن قـدرة اإللـكترودات املسـتخدمـة فـي الـتنبيه DBS . ولـكن 
لـــنجعل الـــخاليـــا املـــناســـبة تـــصنع الـــپروتـــني الـــحساس لـــلضوء، ســـتتطلب املـــعالـــجة 



بـالـجينات الـضوئـية أن يـخضع املـرضـى لـعالج جـيني، وهـو محـظور حـالـيا بسـبب 
مخاوف األمان. 

 !
إن سـلطتنا املـكتشفة حـديـثا عـلى الـدارات الـعصبية تخـلق فـرصـا هـائـلة لـألبـحاث األسـاسـية. 
ولـكن هـل هـناك فـوائـد عـملية؟ ربـما، مـع أنـي أشـعر أنـها مـبالـغ فـيها أحـيانـا. إن <ِدلـگادو> 
نــفسه حــدد مــناطق عــديــدة يــمكن فــيها لــلتحكم املــباشــر فــي عــمل األعــصاب أن يؤدي إلــى 
فــوائــد طــبية، مــثل: الجــراحــة الــتعويــضية الــحسية وعــالج اضــطرابــات الحــركــة (كــما صــار 
واقــعا حــالــيا مــع تــنبيه أعــماق الــدمــاغ العميق فــي عــالج داء بــاركــنسون) وتــنظيم املــزاج 
والسـلوك. لـقد رأى هـذه االسـتخدامـات املـمكنة امـتدادا مـباشـرا ومـنطقيا لـلممارسـة الـطبية 
الـقائـمة، ولـيس انـتهاكـا مـباغـتا وغـوصـا فـي الـرمـال املتحـركـة األخـالقـية لـحقل «الـتحكم فـي 
الـعقل». وبـالـفعل، قـد يـبدو اعـتباطـا ونـفاقـا أن نـرسـم حـدا فـاصـال بـني الـوسـائـل الـفيزيـائـية 
لـلتأثـير فـي وظـيفة الـدمـاغ واملـنابـالت الـكيميائـية، سـواء كـانـت مسـتحضرات دوائـية تؤثـر 
فــي الــعقل أو خــلطة تــساعــدك عــلى االســترخــاء بــعد يــوم شــاق. فــي الــحقيقة، إن الــتدخــالت 
الـفيزيـائـية يـمكن أن تُـعيّر وتسـدد نـحو هـدفـها وذلـك بـدقـة أكـثر مـما هـو الـحال بـالنسـبة إلـى 

العقاقير، وبذلك تَُقلل األعراض الجانبية. 
  

لـــقد بـــدأت بـــعض الـــدراســـات بـــالـــفعل بســـبر إمـــكانـــية تطبيق عـــلم الـــجينات الـــضوئـــية فـــي 
املـــشكالت الـــطبية. فـــفي عـــام 2006، اســـتخدم الـــباحـــثون قـــنوات أيـــونـــية يجـــري تـــفعيلها 
بـالـضوء، مـن أجـل اسـتعادة الـحساسـية الـضوئـية لـعصبونـات الشـبكية الـباقـية فـي فـئران 
مــــصابــــة بــــمرض تــــدهــــور مســــتقبالت الــــضوء photoreceptor degeneration. لــــقد 
قـامـوا بـاسـتخدام کـيروس لـيوصـلوا الـجينة املـكودة ل«تـشانـل رودوپسـني-2» إلـى الـخاليـا، 
وذلــك بــحقنه مــباشــرة فــي أعــني الــحيوانــات. لــقد أرســلت الشــبكيات املــرمــمة بهــذه الــطريــقة 
إشـارات إلـى الـدمـاغ حـرض انـبعاثـها الـضوء، ولـكن مـا بـقي مـجهوال هـو فـيما إذا كـان هـذا 

اإلجراء قد أدى إلى استعادة الحيوانات بصرها بالفعل. 
  

عــلى الــرغــم مــن جــاذبــيتها مــن الــناحــية الــنظريــة، فــإن الــعالجــات الــتي تــعتمد عــلى عــلم 
الــجينات الــضوئــية تــواجــه عــائــقا عــمليا مــهما عــند البشــر، وهــو أن هــذا اإلجــراء يــتطلب 
إدخــال جــينة أجــنبية ـ وهــي تــلك الــتي تــكود املــشغل املــتحكم فــيه بــالــضوء ـ إلــى الــدمــاغ. 



وحـتى اآلن ال تـرقـى تـقانـة الـعالج الـجيني إلـى مسـتوى التحـدي، وإن إدارة الـغذاء والـدواء 
[األمـريـكية] مـعنية كـفايـة بـاملـخاطـر املـرتـبطة بـذلـك، حـتى إنـها حـظرت مـثل هـذه الـتدخـالت 

إلى حني، إال ألغراض تجريبية محصورة في نطاق ضيق. 
  

إن الــفرصــة الــفوريــة الــتي تــتيحها ســيطرتــنا عــلى دارات الــدمــاغ ـ أو حــتى خــاليــا أخــرى 
قـابـلة لـالسـتثارة الكهـربـية، مـثل تـلك الـتي تـنتج الهـرمـونـات وتـلك الـتي تؤلـف الـعضالت - 
تـكمن فـي كـشف أهـداف جـديـدة لـألدويـة: إذا كـانـت املـنابـلة التجـريـبية ملجـموعـات الـخاليـا 
س، ص، ع تـــدفـــع الـــحيوان إلـــى أن يـــأكـــل أو يـــنام أو يتخـــلى عـــن حـــذره؛ فـــإن املجـــموعـــات 
الخـلويـة س، ص، ع تـكون عـندهـا أهـدافـا مـمكنة ألدويـة تـعالـج الـسمنة واألرق والقلق عـلى 
الــترتــيب. إن إيــجاد مــركــبات تــنظم الــعصبونــات س، ص، ع قــد يــقود إلــى إيــجاد عــالجــات 
جــديــدة أو أفــضل الضــطرابــات لــيس لــها عــالج حــالــيا أو إلــى اســتخدامــات جــديــدة لــألدويــة 
املـــوجـــودة. مـــا زال هـــناك الـــكثير لـــيكتشف، ولـــكن مســـتقبل عـــلم الـــجينات الـــضوئـــية يـــلمع 

ساطعا.                               
  

املؤلف  
 Gero Miesehbôck 
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لـــلفيزيـــولـــوجـــيا. وهـــو مـــنصب شـــغله <Ch. شـــيرنـــگتون>، أحـــد مؤســـسي عـــلم األعـــصاب 

الحديث، منذ عام  1913 حتى تقاعده في عام 1935. 
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Milky Way (1): هــو مجــموعــة مــن الــنجوم تظهــر عــلى شــكل خــط مــن الــضوء الــخافــت 
يعبر سماء الليل، وهي تشكل لب املجرة التي ننتمي إليها.  

circuit (2): هــي مجــموعــة مــن الــخاليــا الــعصبية مــتصلة بــبعضها ومسؤولــة عــن وظــيفة 
محددة أو سلوك محدد.  

circuitry (3): هي مجموع الدارات العصبية في الدماغ أو في جزء منه. 
(4) فــرق كــمون: هــي تــغيرات كهــربــية تحــدث فــي غــشاء الخــلية اســتجابــة ملــنبه مــناســب، 

تمكن من حدوث فعل (إطالق ناقل عصبي، انقباض عضلة، إفراز هرمون، ... إلخ). 



(5) املــواد املــتفلورة هــي مــواد تــتمتع بــخاصــية أنــها عــندمــا تــتعرض لــضوء بــطول مــوجــة 
محــدد تــمتص جــزءا مــن الــطاقــة الــتي يحــملها الــضوء الــساقــط فتتحــرض وتــصدر ضــوءا 

أطول موجة (أقل طاقة) من الضوء الساقط.      (التحرير)  
Petri dish (6): طبق صـغير ذو غـطاء زجـاجـي، يسـتخدم فـي اسـتزراع الـخاليـا واألحـياء 

الدقيقة في املختبر. 
circadian clock (7): هــــي الــــساعــــة الــــبيولــــوجــــية الــــتي يــــنضبط بــــها نــــشاط بــــعض 
الـوظـائـف الـفيزيـولـوجـية أو فـتورهـا عـلى مـدار يـوم كـامـل، بـحيث تنشـط بـعض الـوظـائـف 
لـــيال وتـــفتر نـــهارا، أو الـــعكس (مـــثل الـــنوم والـــيقظة، إفـــراز الهـــرمـــونـــات، الـــنشاط الـــذهـــني، 

تجديد الخاليا ... إلخ).       (التحرير) 
reflex (8): هـــو اســـتجابـــة آلـــية ســـريـــعة ملـــنبه مـــا (مـــثل إفـــراز عـــصارة املـــعدة عـــند رؤيـــة 

الطعام).             (التحرير) 
                    


