مفاتيح مخفية في

العقل)*(

يمكن لتجارب الحياة أن تُسهم في نشوء األمراض النفسية بصورة مفاجئة:
إنها تسبب تبدالت عبر »التخ ّلق املتوالي«  ،epigenetic changesوهي تبدّالت
تُش ّ
غل الجينات أو تُوقفها عن العمل من دون أن تُدخل تعديالت عليها.
> .J .Eنيسلر<
باختصار
ت` ``وح` ``ي م` ``وج` ``ودات ج` ``دي` ``دة أ ّ
ن ت` ``جارب ال` ``حياة ي` ``مكن أن ت` ``سهم ف` ``ي ن` ``شوء
األم` ` ``راض ال` ` ``نفسية ب` ` ``إض` ` ``اف` ` ``ة واس` ` ``مات م` ` ``تعلقة ب` ` ``التخ` ` ``لق امل` ` ``توال` ` ``ي إل` ` ``ى
ال`صبغيات) (1أو إزال`تها .وه`ذه ال`واس`مات ه`ي م`واد ك`يميائ`ية م`عيّنة ي`مكن أن
تؤث ّ`ر ف``ي ن``شاط ال``جينات دون ت``بدّل امل``علوم``ات امل``كوّدة ف``يها .تُظه``ر ال``دراس``ات
ع`لى ال`فئران دورا ل`لتعدي`الت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ال`طوي`لة األم`د ف`ي اض`طراب`ات
م``ثل اإلدم``ان واالك``تئاب .ي``مكن أن تؤث ّ`ر ال``تبدالت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي أي``ضا ف``ي
س`لوك األم ب`طرائق ت`عيد إن`تاج الس`لوك ذات`ه ع`ند أب`نائ`ها ،م`ع أ ّ
ن ه`ذه ال`تبدالت
الج ``رم` `يّة )ال ``جنسية( .ي ``أم ``ل ال ``باح ``ثون أ ْ
ن ت ``قود
ُ`
ل ``م ت ``عبر إل ``يها ع ``بر ال ``خالي ``ا
امل`وج`ودات الج`دي`دة إل`ى ط`رق م`عال`جة أف`ضل ،ع`لى ال`رغ`م م`ن أن الس`بيل إل`ى
ذلك ليس واضحا بعد.

ي``عمل >م``ات< م``درس``ا ل``لتاري``خ ،وأخ``وه ال``توأم >گ``ري``گ< ،م``دم``ن مخ `دّرات )ت``م ت``غيير اس``ميهما
لح``ماي``ة س``ريّ``تهما (.ل``قد ك `بُرا م``عا ف``ي م``نطقة ب``وس``طن ،وك``اله``ما أب``لى ب``الء ح``سنا ف``ي امل``درس``ة
ال`ثان`وي`ة :ك`ان`ا ط`ال`بني ج`يدي`ن ف`ي ق`اع`ة ال`دراس`ة وري`اض`ي ّْني خ`لوق ْ`ني ف`ي امل`يدان ،وك`ان`ا منسج`مني
م`ع زم`الئ`هما .وم`ثل ك`ثيري`ن م`ن الش`باب ،ق`ام األخ`وان أح`يان`ا ب`اح`تساء ال`بيرة أو ت`دخ`ني ال`سگائ`ر
وتج`ري`ب ال`حشيش )امل`اري`وان`ا( خ`لسة .وب`عد ذل`ك ،وف`ي ال`جام`عة ،ج`رب`ا ال`كوك`ائ`ني ،وه`ذه التج`رب`ة
غيرت مجرى حياة >گريگ<.
ف`ي ب`ادئ األم`ر ،ك`ان>گ`ري`گ< ق`ادرا ع`لى أداء م`هام`ه ب`شكل اع`تيادي – ح`ضور ال`دروس وال`حفاظ
ع``لى ال``عالق``ات م``ع األص``دق``اء؛ ول``كنه س``رع``ان م``ا ص``ار يه``تم ب``املخ `دّرات اه``تمام``ا ب``ال``غا ول``م ي``عد
ب`وس`عه االس`تغناء ع`نها .ت`رك >گ`ري`گ< امل`درس`ة وم`ارس س`لسلة م`ن امل`هن الخ`دم`ية ف`ي م`جال`ي
ب`يع ال`طعام ال`جاه`ز وال`بيع ب`التج`زئ`ة .ون`ادرا م`ا اح`تفظ ب`موق`عه ألك`ثر م`ن شه`ر أو اث`نني ،ل`يُطرد
ع``موم``ا م``ن ال``عمل بس``بب إه``مال``ه ل``لكثير م``ن واج``بات``ه أو م``جادل``ة ال``زب``ائ``ن وزم``الء ال``عمل .وت``زاي``د
س``لوك``ه ع``صبية ب``اطّ``راد ل``يصبح ع``نيفا أح``يان``ا ،واع `تُقل م``رارا بس``بب ل``جوئ``ه إل``ى الس``رق``ة ل``تلبية
م`تطلبات ع`ادت`ه .فش`لت ع`دة م`حاوالت مل`عال`جته ،وع`ندم`ا أرس`لت امل`حكم ُة >گ`ري`گ< إل`ى مس`تشفى
نفسي للتقييم كان بعمر  33سنة وكان مُعدما ومُش ّردا :منبوذا من عائلته وأسيرا إلدمانه.
م`ا ال`ذي ج`عل >گ`ري`گ< ش`دي`د االس`تعداد ل`تلبية ن`داء ال`كوك`ائ`ني إل`ى الح` ّد ال`ذي ح`طّم ف`يه املخ`دّر
ح``يات``ه ك``ليّا؟ وك``يف ت``صرف ت``وأم``ه امل``تماث``ل ،وال``ذي ي``شارك``ه ال``جينات ن``فسها ت``مام``ا ،ل``ينجو م``ن
ه`ب ال`تع ّرض للمخ`دّرات ب`عض األف`راد إلدم`ان دائ`م ،ب`ينما يس`تطيع آخ`رون
م`صير م`ماث`ل؟ ك`يف يؤ ّ`
تجاوز حماقات الشباب واالستمرار بممارسة حياة منتجة؟

ه ``ذه األس ``ئلة ليس ``ت ج ``دي ``دة ،ل ``كن ع ``لماء ال ``جهاز ال ``عصبي  neuroscientistsب ``ات ``وا ي ``تبعون
أس`لوب`ا ح`دي`ثا ل`لحصول ع`لى األج`وب`ة ،مقتبس`ني م`ن اك`تشاف`ات ت`حققت ف`ي م`يادي`ن أخ`رى س`اب`قا.
ف ``خالل ال ``سنوات العش ``ر امل ``اض ``ية ك ``شف ع ``لماء ال ``بيول ``وج ``يا ،خ ``الل دراس ``تهم ال ``تطور ال ``جنيني
والس ``رط ``ان ،م ``نظوم ``ة واس ``عة م ``ن اآلل ``يات الج ``زي ``ئية ال ``تي ت ``سمح ل ``لبيئة ب ``تعدي ``ل ن ``مط س ``لوك
ال ``جينات م ``ن دون أن تُ``غيّر م ``ا ت ``حتوي ``ه م ``ن م ``علوم ``ات .ف ``بدال م ``ن أن ت ``قوم ال ``تعدي ``الت ب ``التخ` ` ّلق
امل``توال``ي  epigeneticب``تطفير ال``جينات) ،(2ف``إن``ها تُ``عده``ا ع``لى ن``حو يُ``مكنُها م``ن ت``غيير درج``ة
نشاطها ملدة قد تستمر مدى الحياة.
ل``قد ب``دأن``ا اآلن ف``ي م``ختبرن``ا وم``ختبرات أخ``رى ت``عمل ف``ي امل``يدان ذات``ه ،ب``رص``د مؤش``رات ع``لى أنّ
ال`تعدي`الت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ال`ناج`مة ع`ن اس`تخدام املخ`دّرات أو ع`ن ال`كرب امل`زم`ن ،ي`مكن أن ت`غيّر
ال` ``طري` ``قة ال` ``تي يس` ``تجيب ب` ``ها ال` ``دم` ``اغ ل` ``تجارب ال` ``حياة :إن` ``ها تُ` ``ع ّد ال` ``فرد ل` ``لتفاع` ``ل ب` ``مرون` ``ة أو
ل`الس`تسالم ل`إلدم`ان أو ل`الك`تئاب أو ملج`موع`ة م`ن االض`طراب`ات ال`نفسية األخ`رى .وم`ع أنّ`نا م`ا زل`نا
ف`ي امل`راح`ل امل`بكرة ل`فهم ه`ذا ال`تفاع`ل الج`زي`ئي الش`دي`د ب`ني ال`جينات وال`بيئة ،ف`نحن م`تفائ`لون ب`أنّ
م``ا ن``تع ّلمه ق``د ي``قود إل``ى ط``رق م``عال``جة أف``ضل له``ذه ال``حاالت امل``دم``رة – ورب``ما ي``رف``دن``ا ب``إض``اءات
جديدة لكيفية انتقال املرض النفسي من جيل إلى آخر.

وراء

الجينات)**(

إن ج`هودن`ا ل`ف ّ
ك ط`الس`م ت`أث`يرات التخ` ّلق امل`توال`ي ع`لى امل`رض ال`نفسي ت`ساع`د ع`لى م`لء ف`راغ`ات
`توح``د وال``فصام
ّ`
ت``رك``تها ل``عقود األب``حاث ال``ساب``قة ح``ول الج``ذور ال``جينية ل``إلدم``ان واالك``تئاب وال`
واض``طراب``ات ن``فسية أخ``رى .إن ه``ذه امل``آس``ي ال``عصبية ه``ي اض``طراب``ات م``وروث``ة) (3إل``ى ح``د ك``بير،
ش`أن`ها ف`ي ذل`ك ش`أن م`عظم ال`حاالت ال`صحية ال`شائ`عة .ف`نصف اخ`تطار )اح`تمال خ`طر( اإلدم`ان
أو االك`تئاب ه`و ت`قري`با ج`يني) – (4وه`و أك`بر م`ن االخ`تطار ال`جيني الرت`فاع ض`غط ال`دم أو مل`عظم
الس`رط`ان`ات .ول`كن ال`جينات ليس`ت ك ّ`ل ش`يء ،وك`ما رأي`نا م`ع >گ`ري`گ< و>م`ات< ،ف`حتى ام`تالك
ج`ينات م`تماث`لة ال ي`شكل ض`مان`ا إلص`اب`ة ال`شخصني ب`امل`رض ذات`ه .ب`ل إ ّ
ن االض`طراب`ات ال`نفسية
`ترس``خ ب`امل ُ` ْدخ`الت ال`بيئية – ك`ال`تع ّرض للمخ`دّرات أو ل`لكرب – وق`د ت`تأث`ر
ع`ند املس`تعدي`ن ج`ينيا ت ّ`
ح``تى ب``أح``داث ج``زي``ئية ع``شوائ``ية تح``دث ف``ي أث``ناء ال``نموّ .وال ي``وج``د ش``خصان ي``متلكان ال``تجارب
ذاتها أو التاريخ التطوري ذاته تماما.

!

وه`كذا ي`صبح السؤال :م`ا ه`ي اآلل`يات ال`تي تس`تطيع م`ن خ`الل`ها امل ُ ْدخ`الت ال`بيئية م`مارس`ة ال`دور
ال``ذي تؤدي``ه ف``ي ن``شوء امل``رض ال``نفسي؟ ال``جواب واض``ح ع``لى أح``د املس``توي``ات :ت``جتمع ال``طبيعة
وال`تنشئة م`عا ف`ي ال`خالي`ا ال`عصبية ب`ال`دم`اغ .ت`عال`ج ه`ذه ال`خالي`ا ك ّ`ل ش`يء ن`واج`هه – س`واء أك`ان
م`شاه`دة ف`يلم أم ع`ناق`ا أم اس`تنشاق ك`وك`ائ`ني أم ت`فكيرا ف`يما س`نتناول ع`لى ال`عشاء – ث`م ت`تشارك
امل``علوم``ات ف``يما ب``ينها ب``إط``الق م``واد ك``يميائ``ية وت``ع ّرف``ها .تُ`دع``ى ه``ذه امل``واد ال``كيميائ``ية ب``ال``نواق``ل
ال`عصبية  ،neurotransmittersوه`ي م`واد ي`مكنها ت`نشيط خ`الي`ا ع`صبية م`عينة أو ت`ثبيطها،
وب``ال``تال``ي ت``شغيل مج``موع``ة م``ن ال``جينات املس``تجيبة أو إي``قاف``ها ع``ن ال``عمل .وه``كذا ،ف``إن ت``عيني
ه`وي`ة ال`جينات ال`تي ت`تأث`ر ب`ناق`ل ع`صبي ب`عينه ي`ساع`دن`ا ع`لى تح`دي`د ال`كيفية ال`تي تس`تجيب ب`ها
إح`دى ال`خالي`ا ال`عصبية لتج`رب`ة م`ا م`ن ت`جارب ال`حياة ،وي`تيح ل`نا ف`ي ال`نهاي`ة ت`عرف أن`ماط س`لوك
الشخص التي تحددها كيفية االستجابة هذه.

]أساسيات[
الوراثيات) (5مقابل علم التخ ّلق)***(
ج``اء ال``عدي``د م``ن اإلض``اءات الج``دي``دة ل``ألم``راض ال``نفسية م``ن دراس``ة ال``تعدي``الت
ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ع`لى ال`جينات ،وه`ي ت`ختلف ع`ن ال`طفرات ال`جينية )ف`ي األس`فل(.
وك``ال ال``نوع``ني م``ن ال``تعدي``الت ي``مكن أن يؤدي إل``ى اض``طراب``ات ف``ي وظ``ائ``ف ال``دم``اغ
واألنسجة األخرى.

!
غالبا ما تغيّر الطفرات الجينية املعنى
ت``ش ّكل ن``يوك``ليوت``يدات ال``جني )ح``روف ال``تكوي``د( مخ `طّط ب``روت``ني م``ا )ف``ي األع``لى(.
ي`مكن لح ٍ
`رف خ`طأ أو ط`فرة أخ`رى أن تفس`د ال`بروت`ني ال`نات`ج )ف`ي األس`فل( أو تس`بب
زيادة كبيرة أو نقصا كبيرا في إنتاجه.

!
التبدّالت بالتخ ّلق املتوالي تُحدث تعديال في النشاط
ت``تموض``ع ال``واس``مات ال``كيميائ``ية امل``عروف``ة ب``عالم``ات التخ ` ّلق امل``توال``ي ف``ي أع``لى
ال`جينات ،إم`ا ع`لى ال`دن`ا  DNAذات`ه أو ع`لى ال`بروت`ينات الهيس`تون`ية ال`تي ي`لتف
ح`ول`ها )ف`ي األس`فل( .وي`مكن ل`لتغيّرات ف`ي م`زي`ج م`ن ه`ذه ال`عالم`ات أن ت`عدّل س`لوك
ال`جني إم`ا ب`تعطيله ،ف`يتثبّط تخ`ليق ال`بروت`ني ،أو ب`تنشيطه – وك ّ`ل ه`ذا يح`دث دون
تبدّل املعلومات التي يحويها الجني.

!

ال`جني مُغلق )م`عطّل( :ت`ثبّط ب ُ
`عض ع`الم`ات التخ` ّلق امل`توال`ي ال`جينات م`ن خ`الل
تح ``ري ``ض ال ``تطوّي امل ``حكم ل ``لكروم ``ات ``ني )ال ``دن ``ا امل ``ع ّقد م ``ع ب ``روت ``ينات هيس ``تون ``ية
وب``روت``ينات أخ``رى( ل``تمنع ق``راءة ال``جينات ،وتؤدي مج``موع``ات امل``يثيل أح``يان``ا ه``ذا
الدور.

!
ال`جني م`فتوح )ف`اع`ل( :تُعنى ع`الم`ات أخ`رى ،م`ثل مج`موع`ات األس`يتيل ،ب` َرفْ`ع ن`شاط
الجني من خالل مساعدتها للكروماتني على االنبساط.

إن ال`عدي`د م`ن ه`ذه ال`تأث`يرات ي`زول س`ري`عا .ف`على س`بيل امل`ثال ،ي`فضي ال`تع ّرض ل`لكوك`ائ`ني إل`ى
ت ``نشيط م ``رك ``ز امل ``كاف ``أة  reward centerف ``ي ال ``دم ``اغ ،وي ``ثير ب ``ال ``تال ``ي غ ``بطة م ``فرط ``ة )شمق(
 euphoriaع``اب``رة س``رع``ان م``ا تبه``ت ع``لى وق``ع ع``ودة م``نظوم``ة امل``كاف``أة إل``ى وض``عها ال``سابق .وال
ي`زال غ`ام`ضا ك`يف ي`مكن للمخ`دّرات أو ال`كرب أو ت`جارب ال`حياة األخ`رى إح`داث ت`أث`يرات أط`ول أم`دا
ت`جعل ال`فرد يس`تسلم ل`الك`تئاب أو اإلدم`ان .ل`قد ب`دأ ال`كثير م`ن ع`لماء ال`جهاز ال`عصبي ي`عتقدون
أ ّ
ن علم التخ ّلق سوف يُسهم في تقديم إجابات عن ذلك.

صنع
ُ

العالمات)****(

ل`فهم م`ا ل`فت ان`تباه`نا إل`ى ع`لم التخ` ّلق ،ف`إن`ه م`ن املج`دي أن ن`عرف ق`ليال ع`ن ك`يفية ت`نظيم ن`شاط
مبس`ط ،ه`و ق`طعة م`ن ال`دن`ا  DNAتح`دّد ف`ي ال`حاالت ال`نموذج`ية ت`رك`يب
ّ` `
ال`جني .وال`جنيُ ،ب`تعبير
ال`بروت`ني؛ وال`بروت`ينات ت`نفّذ م`عظم ال`عمليات ف`ي ال`خالي`ا ،وب`ذا ف`هي ت`ضبط س`لوك الخ`لية .وال`دن`ا
ه``ذا ل``يس م``رم``يا ع``شوائ``يا ف``ي ن``واة الخ``لية ،ب``ل ه``و م``لفوف ك``ال``تفاف ال``حبل ع``لى ال``بكرة ح``ول
ع`ناق`يد م`ن ال`بروت`ينات تُ`دع`ى الهيس`تون`ات  ،histonesوم`صرور  -إض`اف`ة إل`ى ذل`ك  -ف`ي بُ`نى
ن`دع`وه`ا ال`صبغيات  .chromosomesأم`ا تج`ميعة ال`دن`ا م`ع ال`بروت`ني ف`ي ال`صبغيات ف`تُسمى
»الكروماتني« .chromatin
ليس`ت ال`غاي`ة م`ن تح`زي`م ال`دن`ا ع`لى ال`نحو امل`ذك`ور مج`رد ال`حفاظ ع`لى ال`نواة م`رتّ`بة ،ف`هو ي`ساع`د
أي``ضا ع``لى ت``نظيم س``لوك ال``جينات امل``قيمة ،ح``يث يه``دف الح `زْم األش ` ّد إل``ى إب``قاء ال``جينات ع``لى
ح ``ال ``ة ع ``طال ``ة ،ف ``هو ي ``قيها م ``ن وص ``ول امل ``اك ``نات  machineryامل ``ش ِّ
غلة ل ``لجينات .ف ``في الخ ``لية
ال``عصبية ،ع``لى س``بيل امل``ثال ،ت``كون ال``جينات ال``تي ت``كوّد إلن``زي``مات ال``كبد م``دف``ون``ة ف``ي م``ناطق
ص``بغية مح``زوم``ة ب``إح``كام .ل``كن ،وع``ندم``ا ت``كون ه``ناك ح``اج``ة إل``ى ج``ني م``ا ،ف``إن ق``سم ال``دن``ا DNA
ال`ذي يس`تق ّر ف`يه ه`ذا ال`جني يس`ترخ`ي ق`ليال وي`سمح ب`عبور امل`اك`نات الخ`لوي`ة ال`تي ت`نتسخ ال`دن`ا
إل``ى ض``فيرة م``ن ال``رن``ا  ،RNAت``لك ال``ضفيرة ال``تي س``تستخدم ب``عد ذل``ك ف``ي أك``ثر ال``حاالت ك``قال``ب
إلن` ``تاج ال` ``بروت` ``ني امل` ``كوّد .ف` ``تنبيه خ` ``لية ع` ``صبية ،ع` ``لى س` ``بيل امل` ``ثال ،ق` ``د ي` ``حثّها ع` ``لى ت` ``نشيط
اس`تنساخ ال`جينات امل`كوِّدة  genes codingل`بعض ال`نواق`ل ال`عصبية م`ما يؤدّي إل`ى زي`ادة ف`ي
تصنيع تلك الجزيئات حمّ الة الرسائل.

]اكتشافات[
علم تَخ ُّلق اإلدمان)*****(
أظه``رت ال``دراس``ات ع``لى ال``فئران أ ّ
ن ال``تع ّرض امل``زم``ن ل``لكوك``ائ``ني ُيح``دث ت``غيرا ف``ي
ت`وازن ع`الم`ات التخ` ّلق امل`توال`ي ف`ي ج`ينات م`رك`ز امل`كاف`أة ف`ي ال`دم`اغ ،األم`ر ال`ذي
يؤدي إل`ى ازدي`اد ح`ساس`ية ه`ذه ال`حيوان`ات ل`تأث`يرات املخ`دّر وي`جعلها أك`ثر ع`رض`ة
لإلصابة باإلدمان.

!
ما الذي يتغيّر بالضبط؟
ح` ``تى ج` ``رع` ``ة وح` ``يدة م` ``ن ال` ``كوك` ``ائ` ``ني ي` ``مكن أن ت` ``غيّر مشه` ``د التخ ` ` ّلق امل` ``توال` ``ي
ل`لجينات ف`ي ال`نواة امل`تكئة ال`تي ه`ي ج`زء م`ن م`رك`ز امل`كاف`أة .ف`في غ`ياب املخ`دّرات
م``بقية ال``كروم``ات``ني امل``تأث ّ``ر مح``زوم``ا ب``إح``كام وج``ينات``ه
) ،(aت`
`غلب ع``الم``ات امل``يثيل ُ
ُ
ص``ام``تة .يؤدي ال``كوك``ائ``ني إل``ى ه``يمنة مج``موع``ات األس``يتيل وان``فكاك ال``كروم``ات``ني
) ،(bاألم`ر ال`ذي ي`ترت`ب ع`ليه ت`فعيل ال`عدي`د م`ن ال`جينات امل`كوّدة ل`لبروت`ينات ال`تي
تؤدي دورا في نشوء اإلحساس باملتعة استجابة للمخدّر.

!

تأثيرات مستدامة
ي ``رف` `عُ ال ``تع ّر ُ
م` `ثّلت
ض األول` `يّ ل ``لكوك ``ائ ``ني مؤق ``تا ف ``عال ``ية ال ``عدي ``د م ``ن ال ``جينات ) ُ
تخ ``طيطيا ب ``ال ``تبدالت ف ``ي  Bو Cو ،Dال ``يمني ال ``قري ``ب( ،ول ``كنها س ``رع ``ان م ``ا ت ``عود
مج``ددا إل``ى ن``قطة االن``طالق .إال أ ّ
ن ال``تع ّرض امل``زم``ن ل``ه ت``أث``يرات أك``ثر ت``عقيدا :ف``هو
ُ
`جعل ب ``عض ال ``جينات أق ``ل ح ``ساس ``ية للمخ` `دّر ) ،Bأق ``صى ال ``يمني( ،ب ``ينما ي ``رف ``ع
ي`
ف``عال``ية ج``ينات أخ``رى ألك``ثر م``ما ك``ان``ت ع``ليه م``ن ق``بل ) Cو ،(Dح``يث ت``بقى ب``عض
هذه الجينات مفرطة الفاعلية لوقت يتجاوز الحد الطبيعي.

وأن ت`كون ق`طعة م`ن ال`كروم`ات`ني مس`ترخ`ية )ج`اه`زة ل`لتفعيل( أو م`نقبضة )م`غلقة ب`صورة دائ`مة أو
مؤق``تة( ل``هو أم``ر ي``تأث``ر ب``عالم``ات التخ ` ّلق امل``توال``ي :واس``مات ك``يميائ``ية ت``رت``بط ب``الهيس``تون``ات أو
خ`لقُ س`وي`ة ن`وع`ا م`ن ال`كود
ب`ال`دن`ا ذات`ه ،ح`يث ي`مكن له`ذه ال`واس`مات أن تتخ`ذ أش`كاال م`ختلفة ،وت ْ`
ي``دل ع``لى درج``ة اإلح``كام ال``تي ي``نبغي أن ي``تم ب``ها ح``زم ال``كروم``ات``ني ،وع``لى م``ا إذا ك``ان اس``تنساخ
ال`جينات املس`تبطنة أم`را ال ب`د م`نه ]ان`ظر اإلط`ار ف`ي ال`صفحة امل`قاب`لة[ .وم`ا يح`دد درج`ة ال`نشاط
التي يمكن أن يكون عليها الجني هو طبيعة الوسم التي يتميز بها الكروماتني املحيط به.
ت`قوم ت`شكيلة م`ن اإلن`زي`مات ب`إج`راء ت`عدي`الت التخ` ّلق امل`توال`ي ،ح`يث ي`ضيف ب`عضها ال`واس`مات
ال``كيميائ``ية وي``زي``لها ب``عضها اآلخ``ر .وق``د أطلق > .D .Cأل``يس< ]م``ن ج``ام``عة روك``فيلر[ وه``و م``ن
ال` ``قيادي` ``ني ف` ``ي ه` ``ذا امل` ``جال ،ع` ``لى ه` ``ذه اإلن` ``زي` ``مات ت` ``سمية »ك` ``تبة) «(6ك` ``ود التخ ` ` ّلق امل` ``توال` ``ي
و»م`اح`يات`ه) .«(7ف`على س`بيل امل`ثال ،اإلن`زي`م امل`عروف ب`اس`م ن`اق`لة أس`يتيل الهيس`تون`ات histone
 ،acetyltransferaseوال``ذي ي``رب``ط مج``موع``ة أس``يتيل ب``بروت``ني الهيس``تون ،ك``ات``ب ،أم``ا إن``زي``م
ن``ازع``ة أس``يتيل الهيس``تون``ات  histone deacetylaseف``يزي``ل ه``ذه ال``عالم``ة ،وه``و م``اح .وم``ن ث``م
ت``قوم ه``ذه ال``عالم``ات بج``ذب ب``روت``ينات أخ``رى تؤدي دور »ال ` ُق ّراء) .«(8تتح``د ال``ق ّراء م``ع واس``مات
تخ ` ّلق م``توال م``عيّنة ،وت``م ّكن ال``قرا ُء ال``كروم``ات ` َ
ني امل``حيط ب``ها م``ن االن``بساط أو االن``قباض م``ن خ``الل
م``ثبّطة الس``تنساخ ال``جينات امل``قيمة .ف``الهيس``تون``ات
ت``جنيد ب``روت``ينات ت``نظيمية أخ``رى م``نبّهة أو ُ
الش``دي``دة األس``تلة ،ع``لى س``بيل امل``ثال ،تج``ذب ال``ق ّراء امل``عنية ببس``ط ال``كروم``ات``ني وبس``ط ب``روت``ينات
`غص بمج``موع``ات امل``يثيل
أخ``رى م``عزّزة ل``لنشاط ال``جيني .وف``ي امل``قاب``ل ،ف``إن الهيس``تون``ات ال``تي ت` ّ
تج`ذب ُق` ّراء ق`ادرة ع`لى ك`بح االس`تنساخ أو ت`حفيزه ع`لى ح`د س`واء ،وذل`ك بحس`ب م`وق`ع ع`الم`ات
امليثيل بالضبط.
ي` ``مكن ل` ``لبيئة أن تؤث ّ ``ر ف` ``ي ن` ``شاط ال` ``جينات م` ``ن خ` ``الل ن` ``ظمها لس` ``لوك ك` ``تب ِة التخ ` ` ّلق امل` ``توال` ``ي
`وس` ُم ال`كروم`ات`ني وإع`ادة ه`يكلته .أم`ا امل`دة ال`زم`نية
وم`اح`يات`ه ،أي وب`تعبير أدقّ م`ن خ`الل ن`ظمها ل ْ`
ل``فعال `يّة ال``واس``مات ،ف``قد ت``كون أح``يان``ا ق``صيرة ب``حيث ت``سمح لخ``لية ع``صبية ،م``ثال ،ب``االس``تجاب``ة
الس``ري``عة ل``تنبيه ش``دي``د ب``تول``يد دف``قة م``دي``دة م``ن ال``ناق``ل ال``عصبي .غ``ير أن ال``واس``مات ،ف``ي أغ``لب
األح`يان ،تس`تمر ل`شهور أو س`نوات – أو ح`تى م`دى ح`ياة امل`تعضي )ال`كائ`ن ال`حي( :organism
وخ`ير م`ثال ع`لى ذل`ك ه`و م`ا ن`عرف`ه ع`ن ت`قوي`ة أو إض`عاف ال`وص`الت ال`عصبية امل`شارك`ة ف`ي ع`ملية
تدوين الذكريات.

وه ``كذا ي ``مكن إلض ``اف ``ة مج ``موع ``ات األس ``يتيل وامل ``يثيل – وع ``الم ``ات أخ ``رى – وإزال ``تها أن ت ``ساع ``د
ال`دم`اغ ع`لى االس`تجاب`ة للتح`دي`ات ال`بيئية وت`جارب ال`حياة ،وال`تكيّف م`عها .ب`يد أ ّ
ن م`ا نج`ده اآلن
ف`ي م`ختبرن`ا وغ`يره م`ن ال`دراس`ات ع`لى ال`حيوان ،ه`و أ ّ
ن ع`مليات التخ` ّلق امل`توال`ي امل`فيدة ه`ذه ق`د
تُ ْ
خ ِفقُ ف``ي ح``االت ك``اإلدم``ان واالك``تئاب ،ح``يث ي``مكن أن يؤدي ت``غيّر امل``صفوف``ة ال``سوي``ة ل``لتعدي``الت
إل`ى إث`ارة ال`شهوات أو تح`ري`ض م`شاع`ر اله`زي`مة ،أو يؤه`ب ال`حيوان ب`طري`قة م`ا إل`ى س`وء ت`كيّف
يس`تمر ط`وال ع`مره .وي`وح`ي ف`حص ن`سيج ال`دم`اغ البش`ري ب`عد ال`وف`اة ب`أ ّ
ن األم`ر رب`ما ال ي`ختلف
عند اإلنسان.

مهيأ

لإلدمان)******(

تنطلق امل`وج`ودات ال`خاص`ة ب`اإلدم`ان م`ما س`بقها م`ن إض`اءات ل`كيفية اس`تيالء املخ`دّرات ع`لى م`رك`ز
امل``كاف``أة ال``سوي ف``ي ال``دم``اغ .وق``د ت``وص``ل ال``عدي``د م``ن ال``دراس``ات إل``ى ال``كشف ،م``ثال ،ع``ن وج``ود
ت``بدالت ك``بيرة ف``ي ف``عال``ية ال``جينات اس``تجاب``ة ل``لكوك``ائ``ني أو األف``يون``ات أو امل``واد األخ``رى املس `بّبة
ل``إلدم``ان ،وع``ن أ ّ
ن ب``عض ه``ذه ال``تبدالت ف``ي ال``تعبير ال``جيني  gene expressionتس``تمر ح``تى
ب`عد ش`هور م`ن ال`فطام )االم`تناع ع`ن ت`ناول املخ`دّر( ،ع`لما ب`أن ال`باح`ثني م`ا زال`وا ي`عان`ون ص`عوب`ات
ج`مّ ة ف`ي ت`قدي`م ت`فسير ل`آلل`ية ال`كام`نة خ`لف ه`ذه االس`تدام`ة .وب`ال`نظر إل`ى أن ت`أث`يرات ال`تبدالت
ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي ي``مكن أن ت``كون ط``وي``لة األم``د ،ف``قد ب``دأن``ا ف``ي م``ختبرن``ا ق``بل ن``حو عش``ر س``نوات
ب`بحث م`ا إذا ك`ان ال`كوك`ائ`ني ق`ادرا ع`لى أن ي`بدّل ف`عال`ية ال`جينات ف`ي م`رك`ز امل`كاف`أة ف`ي ال`دم`اغ م`ن
خ``الل م``ا يُح``دث``ه م``ن ت``غيير ف``ي وس``مها التخ ` ّلقي امل``توال``ي .وأل ّ
`وي يس``بب
ن ال``كوك``ائ``ني مخ `دّر ق` ّ
اإلدم`ان ع`ند ال`حيوان`ات والبش`ر ع`لى ح`د س`واء ،ف`إن ت`أث`يرات`ه امل`دي`دة ي`مكن أن تُدرس ب`سهول`ة ف`ي
الظروف املختبرية.
وم``ا وج``دن``اه ه``و أن ج``رع``ة وح``يدة م``ن ال``كوك``ائ``ني تُح``دث ت``غيّرات ش``دي``دة وواس``عة ال``نطاق ف``ي
ال`تعبير ال`جيني ،وه`و م`ا يُظه`ره ق`ياس ت`راك`يز ج`زي`ئات ال`رن`ا امل`رس`ال  mRNAب`وص`فها ال`دل`يل
امل`باش`ر ع`لى ت`نشيط ال`جني .ف`بعد س`اع`ة واح`دة م`ن ت`لقي ال`فئران ل`لحقنة األول`ى م`ن ال`كوك`ائ`ني،
أخ`ذ ن`حو  100ج`ني ج`دي`د ف`ي االش`تغال .واألك`ثر إث`ارة م`ن ذل`ك ه`و م`ا يح`دث ع`ند ال`حيوان`ات ب`عد
تتنش``ط ب`عد ال`تع ّرض ل`لكوك`ائ`ني
ّ`
إع`طائ`ها املخ`در مل`دة ط`وي`لة ،ح`يث إن ب`عضا م`ن ال`جينات ال`تي
ل`فترة وج`يزة ،ت`توق`ف ع`ن ال`عمل ب`عد ال`تعرض ل`ه ك ّ`ل ي`وم ،األم`ر ال`ذي ي`عني أن ه`ذه ال`جينات ت`فقد
حساسيتها تجاه املخدّر.
ب`يْد أ ّ
ن ع`ددا أك`بر ب`كثير م`ن ال`جينات يس`لك الس`لوك امل`عاك`س ت`مام`ا :ف`مع أنّ`ها تتنش`ط مؤق`تا ب`عد
ت`عرض`ها األول`ي ل`لكوك`ائ`ني ،ف`إن ت`ع ّرض`ها امل`زم`ن ل`ه ي`رف`ع مس`توي`ات ن`شاط`ها ح`تى إل`ى أع`لى م`ما
ك``ان ع``ليه ،ح``يث يس``تمر ه``ذا ال``نشاط امل``رت``فع إل``ى م``ا ب``عد الج``رع``ة األخ``يرة ب``أس``اب``يع ف``ي ب``عض
`ساس`ة ج`دا ل`لكوك`ائ`ني ل`بعض ال`وق`ت ح`تى ب`عد
ال`حاالت .واألك`ثر م`ن ذل`ك ه`و ب`قاء ه`ذه ال`جينات ح ّ
ه ``ز ه ``ذه
إي ``قاف املخ` `دّر ع ``ن ال ``حيوان .وه ``كذا ،ف ``إن االس ``تخدام امل ``زم ``ن ل ``لكوك ``ائ ``ني ي ``شحن أو يُج ّ`
أي ي``سمح ل``ها ب``أن »ت``تذ ّك``ر« ال``تأث``يرات املُج``زي``ة للمخ `دّر .ك``ما أنّ
ال``جينات ل``لتنشيط املس``تقبليْ ،
ه ``ذا ال ``شحن  primingيُ ``ع ّد ال ``حيوان أي ``ضا ل ``لنُّ ْكس ،مم ّه``دا ال ``طريق ل ``إلدم ``ان .وع ``لى م ``ا ي ``بدو،
فالحساسية املتصاعدة تنجم عن التعديالت بالتخ ّلق املتوالي التي تصيب الجينات.

]نم ٌ
ط جدي ٌد للتوريث[
والدتي ،نفسي)*******(
أظه`رت ال`دراس`ات ع`لى الج`رذان أ ّ
ن التخ` ّلق امل`توال`ي ي`مكن ل`ه أن يؤث ّ`ر ف`ي س`لوك
األم ،وأ ّ
ن ه`ذا ال`تأث`ير ي`مكن أن ي`عبر م`ن ج`ي ٍل إل`ى ت`ال`يه ب`ال`عمل ع`لى دم`اغ امل`ول`ود
الج``رم `يّة .ف``عندم``ا ي``ول``د ال``صغير ،ت``كون ج``ينات``ه
وح``ده ،دون ت``عدي``ل ع``لى ال``خالي``ا
ُ
ال``تي ت``شارك ف``ي ن``ظم اس``تجاب``ات``ه ل``لكرب م``زودة ب``عالم``ات امل``يثيل ال``تثبيطية ،م``ما
ي``زي``د م``ن ح``ساس``يته ل``ل َك ْرب .ف``إذا ت``رب``ت امل``والـ``يد ع``لى ي``د أ ٍّم هـ``ادئ``ة وي``قظة ،ف``إن
ال`عدي`د م`ن مج`موع`ات امل`يثيل س`وف ت`تالش`ى ل`دي`ها ،ف`تصبح ه`ذه ال`حيوان`ات أك`ثر
ه`دوءا .وع`ندم`ا ت`نضج ه`ذه امل`وال`يد س`تكون ،ه`ي أي`ضا ،آب`اء ه`ادئ`ة وي`قظة .ب`يد أنّ
ت``نشئة امل``وال``يد ع``لى ي``د أ ٍّم س``لبي ٍة ي``سكنها ال``خوف ي``مكن أن تؤدي إل``ى اك``تساب
ج`ينات`ها ل`عالم`ات امل`يثيل ،وي`فضي ب`ها إل`ى أن ت`صبح راع`ية ع`صبية وم`هملة ب`عد
كبرها.

!

!

وب ``اس ``تخدام ال ``تقان ``ات ال ``عال ``ية ل ``تصنيف ع ``الم ``ات التخ` ` ّلق امل ``توال ``ي ع ``بر ك ``ام ``ل ج ``ينوم ال ``فأر،
اس``تطعنا ت``بيان أ ّ
ن اإلع``طاء امل``زم``ن ل``لكوك``ائ``ني ي``عيد ان``تقائ``يا ت``شكيل مج``موع``ة واس``مات امل``يثيل
واألس``يتيل ع``لى م``ئات ال``جينات ض``من م``رك``ز امل``كاف``أة ف``ي ال``دم``اغ .وت``عمل ه``ذه ال``تغيّرات ب``صورة
ج ``ماع ``ية ع ``لى دف ``ع ب ``نية ال ``كروم ``ات ``ني ل ``الن ``بساط ج ``اع ``لة ه ``ذه ال ``جينات أك ``ثر ع ``رض ``ة ل ``لتنشيط
ب``ال``كوك``ائ``ني الح``قا .وتج``در اإلش``ارة م``رة أخ``رى إل``ى أ ّ
ن ال``عدي``د م``ن ال``تغيّرات امل``ذك``ورة ذو ط``بيعة
مؤق``تة ،وال ي``دوم س``وى ب``ضع س``اع``ات ب``عد ت``لقي ال``حيوان للمخ `دّر .إال أ ّ
ن ب``عضها أط``ول دي``موم``ة
سج`لنا ت`غيّرات تس`تم ّر لشه`ر ع`لى األق`ل ،وب`اش`رن`ا ن`بحث اآلن ح`تى ع`ن ت`بدالت ت`دوم
ّ`
ب`كثير ،ف`قد
فترات أطول.
ب ``دأن ``ا أي ``ضا ن ``تلمس خ ``يوط اآلل ``يات ال ``قاب ``عة خ ``لف ه ``ذه ال ``تغيّرات املس ``تدام ``ة .ف ``قد وج ``دن ``ا ف ``ي
م`ختبرن`ا أ ّ
خ`مد ف`عال`ية ب`عض امل`اح`يات امل`زي`لة ملج`موع`ات األس`يتيل،
ن إع`طاء ال`كوك`ائ`ني امل`زم`ن يُ ْ`
ك`ما يخ`مد ف`عال`ية ف`ئة م`عيّنة م`ن ال`كتبة امل`ضيفة ملج`موع`ات امل`يثيل ال`تثبيطية .وي`بقى ال`كروم`ات`ني
الش`دي`د األس`تلة – أو األق`ل م`ثيلة – ف`ي ح`ال`ة أك`ثر ان`فتاح`ا واس`ترخ`اء ،م`ا ي`جعل ج`ينات`ه امل`قيمة
أك``ثر ق``اب``لية ل``لتنشيط .ك``ما وج``دن``ا أي``ضا أن ال``تع ّرض امل``زم``ن ل``لكوك``ائ``ني يؤث ّ``ر ف``ي ف``عال``ية ك``تبة
وم`اح`يات أخ`رى ف`ي م`رك`ز امل`كاف`أة ف`ي ال`دم`اغ ،ت`ارك`ا وراءه م`صفوف`ة م`ن ع`الم`ات التخ` ّلق امل`توال`ي
ال`داع`مة ل`تنشيط ال`جينات .وم`ا ي`دع`م ه`ذه امل`الح`ظة ه`و م`ا وج`دن`اه ع`ندم`ا ق`منا ص`نعيا ب`د ْوزن`ة
ف``عال``يات هؤالء ال``كتبة وامل``اح``يات ب``طري``قة ت``تيح ل``ها ت``قليد ت``أث``يرات االس``تخدام امل``زم``ن للمخ `دّر -
ب`ال`طبع دون إع`طاء ف`عليّ للمخ`دّر ال`قادر ع`لى ت`ول`يد اإلدم`ان – ح`يث ج`علنا ال`حيوان`ات م`ن خ`الل
ذلك أكثر حساسية للتأثيرات املمتعة للكوكائني بوصفها إحدى السمات املميزة لإلدمان.
إ ّ
ن ال`تبدالت ال`تال`ية الس`تخدام ال`كوك`ائ`ني امل`زم`ن ف`ي ن`شاط ال`كتبة وامل`اح`يات م`دي`دة أي`ضا ،وه`ذا
يفس ``ر ال ``تبدالت ال ``طوي ``لة األم ``د ف ``ي ف ``عال ``يات ال ``جينات امل ُ``ع ّلمة – وال ``طري ``قة ال ``تي س ``وف
ّ`
م ``ا ق ``د
يس`تجيب ال`حيوان ب`ها ل`طيف م`ن ال`تجارب املس`تقبلية .وألن م`رك`ز امل`كاف`أة ف`ي ال`دم`اغ ي`تفاع`ل م`ع
ع`دد ك`بير م`ن م`ختلف أن`واع امل`نبهات – ب`ما ف`يها ال`جنس وال`غذاء ،ف`ال`تالع`ب ف`ي ن`شاط ال`خالي`ا
العصبية في هذا املركز يمكن أن يبدّل سلوك الحيوان جوهريا.

لالكتئاب)********(
يُ`ش ّك ُل ال`تكيّف ال`عصبيّ املؤث ّ`ر ف`ي الس`لوك ال`طوي`ل األم`د أي`ضا أس`اس`ا واح`دا م`ن أك`ثر ال`حاالت
ال`نفسية إزم`ان`ا وإن`هاك`ا وش`يوع`ا ،أال وه`و االك`تئاب .وك`ما ه`ي ال`حال ف`ي اإلدم`ان ،ي`مكن دراس`ة
ب`عض ج`وان`ب ه`ذا االض`طراب ب`سهول`ة ف`ي ال`حيوان`ات .ف`في م`ختبرن`ا ،ن`عمل م`ع ف`ئران أُخ`ضعت
ع``زل``ت ال``فئران ال``ذك``ور امل``عتدل``ة الس``لوك أزواج``ا م``ع ح``يوان``ات أك``ثر
إلح``باط اج``تماع``ي م``زم``ن .ف``قد ُ
ع``دوان``ية ،وب``عد  10أي``ام م``ن ت``عرض``ها ل``لمضاي``قات ،أبْ``دت ال``فئران ال `طّيّعة ال``عدي``د م``ن ع``الم``ات
االك`تئاب البش`ري`ة :ل`م ت`عد تس`تمتع ب`ال`نشاط`ات امل`متعة )ال`جنس ،أك`ل الح`لوي`ات( ،وص`ارت أك`ثر
ق``لقا وع``زل``ة وأق``ل اس``تعدادا ل``لمغام``رة؛ وح``تى أح``يان``ا أك``ثر ق``اب``لية ل``لبدان``ة م``ن خ``الل إف``راط``ها ف``ي
ال`طعام .ت`دوم ب`عض ه`ذه ال`تبدالت ل`شهور ،وي`مكن ع`كسها ب`معال`جتها ب`مضادات االك`تئاب ذات`ها
التي تُستخدم عند البشر.

وب`االط`الع ع`ن ك`ثب ع`لى دن`ا ال`فئران ،وج`دن`ا ت`بدالت ف`ي ال`تعدي`الت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ل`دى ن`حو
 2000ج`ني ب`مرك`ز امل`كاف`أة ف`ي ال`دم`اغ .وق`د ِق`سنا زي`ادة ف`ي ع`الم`ة م`عيّنة للتخ` ّلق امل`توال`ي ط`ال`ت
 1200م``ن ه``ذه ال``جينات ،ح``يث تج ` ّلت ه``ذه ال``عالم``ة ع``لى ش``كل »م `ثْيلة الهيس``تون``ات« ال``كاب``حة
ل`لنشاط ال`جيني .وه`كذا ،ي`بدو أ ّ
ن االك`تئاب يُ`مكنه أن يُج`مّ د ع`مل ج`ينات ل`ها دور م`هم ف`ي ت`نشيط
ج ``زء ال ``دم ``اغ ال ``ذي ي ``تيح ل ``لحيوان ال ``شعور ب ``االرت ``ياح ،ت ``ارك ``ا وراءه ن ``وع ``ا م ``ن ال ``ندب ``ة الج ``زي ``ئية
 .molecular scarك`ما وج`دن`ا أي`ضا أ ّ
ن ال`عدي`د م`ن ال`تبدالت امل`ذك`ورة ال`ناج`مة ع`ن ال`ك ْرب ق`اب`لة
ل``لع ْكس ب``معال``جة ال``فئران لشه``ر واح``د ب``دواء اإلي``ميپرام``ني  ،imipramineوه``و م``ضا ّد اك``تئاب
واس`ع االس`تخدام .إض`اف`ة إل`ى ذل`ك ،ف`قد ت`م اك`تشاف ت`بدالت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي م`ماث`لة ف`ي ع`ينات
من دماغ اإلنسان مأخوذة من متوفني تعرضوا لالكتئاب أثناء احتضارهم.
وم``ع أن االك``تئاب م``شكلة ش``ائ``عة ب``ني البش``ر ،ف``هم ل``يسوا ج``ميعا م``عرض``ني ل``إلص``اب``ة ب``ه ع``لى ق``دم
امل``ساواة .وق``د ت``بني ل``نا أ ّ
ن ال``فئران أي``ضا ال تش `ذّ ع``ن ه``ذه ال``قاع``دة ،ف``ثلث ال``ذك``ور ت``قري``با ال``تي
ت`عرض`ت »لج`رع`ة« ي`وم`ية م`ن اإلح`باط االج`تماع`ي ك`ان`ت ف`يما ي`بدو م`قاوم`ة ل`الك`تئاب ،ف`على ال`رغ`م
م``ن خ``ضوع``ها ك``غيره``ا ل``لك ْرب امل``ضني ذات``ه ،ف``إن``ها ل``م تُظه``ر االن``سحاب أو ال``فتور ال``ذي أب``دت``ه
زم``يالت``ها املؤه``بة .ل``قد ن``زل``ت ه``ذه امل``رون``ة إل``ى مس``توى ج``ينات``ها ،ف``ال``عدي``د م``ن ال``تبدالت ب``التخ ` ّلق
`رض`ة ب`ال`ك ْرب ،وال`تي رأي`ناه`ا ف`ي ال`فئران املؤه`بة ،ل`م تح`دث ف`ي ال`فئران امل`رن`ة ،وإن`ما
امل`توال`ي املُح ّ ` `
ظه``رت ل``دي``ها ت``عدي``الت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي ف``ي مج``موع``ة إض``اف``ية م``ن ال``جينات ف``ي م``رك``ز امل``كاف``أة
ب`طري`قة ت`ختلف ع`ما يح`دث ل`دى ال`فئران ال`تي أص`اب`ها االك`تئاب .وت`وح`ي ه`ذه االك`تشاف`ات أ ّ
ن ه`ذا
ال``نمط ال``بدي``ل م``ن ال``تعدي``الت وق``ائ `يّ ال``طبيعة ،وأ ّ
ن امل``رون``ة ه``ي أك``ثر م``ن مج``رد غ``ياب االس``تعداد؛
إنها تتضمّ ن برنامج تخ ّلق متوال فاعال يمكن استدعاؤه ملقارعة تأثيرات الك ْرب املزمن.
وج``دن``ا أي``ضا أ ّ
ن ال``جينات ال``وق``ائ``ية ال``تي ت``م ت``عدي``لها ب``آل``ية التخ ` ّلق امل``توال``ي ف``ي ال``فئران امل``رن``ة
ت``تضمّ ن ال``عدي``د م``ن ال``جينات ذات``ها ال``تي تس``تعيد ن``شاط``ها ال``طبيعي ف``ي ال``فئران امل``كتئبة إث``ر
م`عال`جتها ب`اإلي`ميپرام`ني .ومج`موع`ة ف`رع`ية م`ن ه`ذه ال`جينات م`عروف`ة ب`قدرت`ها ع`لى رف`ع ف`عال`ية
م``رك``ز امل``كاف``أة ف``ي ال``دم``اغ ،وب``ال``تال``ي ع``لى ت``جنّب االك``تئاب .ال ش``ك ف``ي أن ه``ذه امل``الح``ظات ت``عزّز
اح``تمال أ ّ
ن ت``كون إح``دى آل `يّات ت``أث``ير م``ضادات االك``تئاب ع``ند البش``ر ه``ي ت``فعيل ع``دد م``ن ب``رام``ج
التخ` ّلق امل`توال`ي ال`وق`ائ`ية ذات`ها امل`عروف`ة ع`ند األف`راد األق`ل ع`رض`ة ل`الك`تئاب .وإذا ك`ان األم`ر ك`ذل`ك،
ف``ينبغي ع``لينا أالّ ن``بحث ع``ن أدوي``ة ح``اص``رة ل``تأث``يرات ال``ك ْرب امل``زم``ن ال``ضارة وحس``ب ،وإن``ما أن
نكون قادرين أيضا على تحديد هوية األدوية املُقوية آلليات املرونة الطبيعية في الدماغ.

ميراث األم)*********(
إن ال``تأث``يرات ال``تي ن``اق``شناه``ا ح``تى اآلن ال تس``تمر م ` ّدت``ها س``وى شه``ر واح``د ،وه``ي أط``ول ف``ترة
زم``نية ب``حثنا ف``يها .ول``كن ال``تعدي``الت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي ي``مكن أن تُح ` ّرض ت``بدّالت س``لوك``ية ت``دوم
ط``وال ال``عمر .وه``ذا م``ا ب `يّنه > .Mم``يني< ]م``ن ج``ام``عة  [McGillوزم``الؤه ،ف``قد ف``حص ت``أث``يرات
الرعاية األمومية في التعديالت بالتخ ّلق املتوالي وفي سلوك األبناء الحقا.

الح``ظ ال``باح``ثون أ ّ
ن ب``عض أم``هات الج``رذان تُظه``ر مس``توي``ات ع``ال``ية م``ن س``لوك ال``حضان``ة ولعق
ص`غاره`ا وه`ندم`تها) ،(9ب`ينما ب`عضها اآلخ`ر أق`ل اج`تهادا .والح`ظ ال`باح`ثون أي`ضا أن نس`ل األم`هات
األك`ثر ن`شاط`ا أق`ل ق`لقا ،وك`مية ه`رم`ون ال`ك ْرب ال`تي ي`نتجها ع`ند االن`زع`اج أق ّ`ل م`ما ي`نتجه ص`غار
األم``هات األك``ثر س``لبية .ك``ما ت``بني ل``لباح``ثني ،إض``اف``ة إل``ى ذل``ك ،أن اإلن``اث ال``لوات``ي ت``نشأ ب``رع``اي``ة
أمهات حاضنة تصبح أنفسها أمهات حاضنة.
ل``قد ت``اب``عت مج``موع``ة >م``يني< ت``قدي``م دالئ``لها ع``لى أ ّ
ن ت``أث``يرات الس``لوك األم``وم``ي ت``تواس``طها،
ج`زئ`يا ع`لى األق`ل ،آل`يات التخ` ّلق امل`توال`ي .ف`مقارن`ة ب`ال`صغار ال`تي ت`عرض`ت ل`لرع`اي`ة ال`فائ`قة ،ت`بدي
ال``صغار ال``ناش``ئة ع``ند أم``هات س``لبية »دن``ا« أك``ثر م `ثْيلة ف``ي الس``الس``ل ال``تنظيمية ل``لجني امل``كوّد
ملس`تقبل القش`ران`يات ال`سكري`ة – وه`و ب`روت`ني ي`وج`د ف`ي م`عظم خ`الي`ا ال`جسم ،وي`تواس`ط اس`تجاب`ة
ال`حيوان له`رم`ون ال`ك ْرب امل`عروف ب`اس`م ال`كورت`يزول .وه`ذه امل`ثْيلة امل`فرط`ة ال`تي ت`م اك`تشاف`ها ف`ي
ال`حُ صني  - hippocampusوه`و م`نطقة م`ن ال`دم`اغ ت`شارك ف`ي ن`ظم وظ`يفتي ال`تع ّلم وال`ذاك`رة –
ت`ح ّ
ث ال`خالي`ا ال`عصبية ع`لى ت`خفيض إن`تاج`ها م`ن مس`تقبل القش`ران`يات ال`سكري`ة .ومل`ا ك`ان ت`فعيل
ه``ذا املس``تقبل ف``ي ال``حُ صني ي``ترت``ب ع``ليه ف``عليّا إرس``ال إش``عار ل``لجسم إلب``طاء إن``تاج ال``كورت``يزول،
ف``إن ت``خفيض إن``تاج``ه ع``بر آل `يّة التخ ` ّلق امل``توال``ي ه``و م``ا أدى إل``ى ت``فاق``م اس``تجاب``ة ال``حيوان``ات
ل`لك ْرب ،وه`و ب`ال`تال`ي م`ا ج`علها ت`صبح أك`ثر ق`لقا وخ`وف`ا – وه`ي خ`صال راف`قتها ط`وال ح`يات`ها.
`قصة ف`قط .ف`قد
غ`ير أن ال`تأث`يرات ف`ي مس`تقبل القش`ران`يات ال`سكري`ة ق`د ت`كون ج`زءا واح`دا م`ن ال ّ
وج`دت > .Fش`مبان`ي< ]م`ن ج`ام`عة ك`ول`وم`بيا[ وزم`الؤه`ا اخ`تالف`ات م`ماث`لة ف`ي التخ` ّلق امل`توال`ي
ع ``لى ال ``جني امل ``كوّد ملس ``تقبل اإلس ``تروج ``ينات  estrogensف ``ي ال ``صغار ال ``ناش ``ئة ع ``ند أم ``هات
ن`شيطة وأم`هات س`لبية .م`ن امل`رج`ح ،إذن ،أن ي`أت`ينا ال`دل`يل ف`ي املس`تقبل ع`لى أن ال`وس`م التخ` ّلقي
امل``توال``ي ل``لعدي``د م``ن ال``جينات األخ``رى يُ``سهم ف``ي ب``رم``جة االس``تجاب``ات ألم``ر م``ن األم``ور امل``ع ّقدة،
كالسلوك األمومي مثال ،ويسهم بالتالي في توريث هذا السلوك.
وف`ي ه`ذه ال`حال ،ف`إن ال`تبدالت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ال`تي ح`صلت ف`ي أح`د ال`جينات ع`ند ج`يل م`ا,
ت``بدو ف``ي ال``واق``ع ق``اب``لة ل``الن``تقال إل``ى ال``جيل ال``قادم م``ع ع``دم م``روره``ا ع``بر خ ` ّ
الج``رم `يّة.
ط ال``خالي``ا
ُ
فس`لوك األ ّم ي`غيّر ع`بر آل`ية التخ`لق امل`توال`ي ن`ظم ال`جينات ف`ي دم`اغ ص`غيره`ا ال`ذي يُ`بدي الح`قا
س``لوك األم ذات``ه ،وال``ذي ي``قوم ب``دوره ب``تعدي``ل ع``الم``ات التخ ` ّلق امل``توال``ي والس``لوك ع``ند ص``غيره،
وهكذا.

عالج تخ ّلقي

متوال)**********(
ٍ

إن التح ``دي ال ``رئ ``يس ف ``ي ال ``عقود ال ``قادم ``ة ه ``و اس ``تغالل م ``ا ن ``تع ّلمه ح ``ول ال ``تعدي ``الت ب ``التخ` ` ّلق
`حسنة مل`عال`جة االض`طراب`ات ال`نفسية امل`ختلفة.
امل`توال`ي وح`ول الس`لوك ،م`ن أج`ل ت`طوي`ر ط`رائق م ّ
ف`مختبرن`ا وغ`يره وج`د ،م`ثال ،أ ّ
ن األدوي`ة ال`تي ت`حفظ الهيس`تون`ات م`كسية بمج`موع`ات األس`يتيل
ع`بر آل`ية ت`ثبيط اإلن`زي`مات امل`اح`ية ل`ها وف`عّال`ة ض`د االك`تئاب .وم`ن ن`اح`ية أخ`رى ،وم`ع أن ال`ترب`ية
الس`لبية ت`ترافق ب`تغيّرات ف`ي م`ثْيلة ال`دن`ا) ،(10ف`قد وج`د >م`يني< أ ّ
ن األدوي`ة امل`ذك`ورة ق`ادرة ع`لى
ت``عزي``ز الس``لوك ال``حاض``ن ،ب``اع``تبار أن األس``تلة امل``عززة) (11ل``دي``ها ال``قدرة ع``لى م``عارض``ة ال``تأث``يرات
الكابحة للمثْيلة املفرطة.

وم``ع أ ّ
ن ه``ذه ال``نتائ``ج واع``دة ،ف``من غ``ير امل``حتمل أن ت``كون امل``ثبطات امل``وج``ودة ح``ال``يا ف``ي ال``سوق
م``فيدة مل``جاب``هة امل``رض ال``نفسي ،ذل``ك ألن م``اح``يات األس``يتيل؛ أي ن``ازع``ات أس``يتيل الهيس``تون``ات،
ت`قوم ب`نظم ع`الم`ات التخ` ّلق امل`توال`ي الخ`لوي ف`ي س`ائ`ر م`ناطق ال`دم`اغ وف`ي ج`ميع أن`حاء ال`جسم،
األم`ر ال`ذي ي`عني أن األدوي`ة ال`تي ت`عطّلها ب`صورة ع`شوائ`ية ل`ها آث`ار ج`ان`بية خ`طيرة ،وي`مكن أن
م``ة .ال ب``د إذن م``ن ب``دائ``ل ق``د ي``كمن أح``ده``ا ف``ي ت``طوي``ر أدوي``ة ق``ادرة ع``لى ت``ثبيط ن``ازع``ات
ت``كون س``ا ّ
أس`يتيل الهيس`تون`ات ب`أش`كال`ها امل`ختلفة ب`صورة ان`تقائ`ية ،وال`تي ت`وج`د ب`كثاف`ة ع`ال`ية ف`ي م`ناطق
ال`دم`اغ األك`ثر ت`أث`را ب`حاالت ن`فسية م`عيّنة ،ك`مرك`ز امل`كاف`أة ،ع`لى س`بيل امل`ثال .أم`ا ال`بدي`ل اآلخ`ر ف`قد
ي`تمخض ع`ن ع`ملية ت`ع ُّرف ب`روت`ينات ج`دي`دة ت`سهم ف`ي ال`تعدي`الت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ف`ي ال`دم`اغ.
أي ال ``جينات ع ``رض ``ة
وم ``ع ذل ``ك ،وف ``ي ال ``نهاي ``ة ،ف ``قد ت ``كون امل ``قارب ``ة األك ``ثر ج ``دوى ه ``ي تح ``دي ``د ّ
ل``لتعدي``الت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي ف``ي االك``تئاب أو اإلدم``ان :م``ثال ،ج``ينات مس``تقبالت ن``واق``ل ع``صبية
م`عيّنة أو ب`روت`ينات ن`اظ`مة ل`بث اإلش`عارات ،ول`تكن ب`روت`ينات ت`سهم ف`ي ال`تنشيط ال`عصبي .ي`مكن
ب`عده`ا أن ن`ر ّ`ك`ز ج`هودن`ا ع`لى ت`صميم أدوي`ة تس`تهدف م`باش`رة ن`شاط ال`جينات املح`ددة ت`لك – أو
منتجاتها البروتينية.

ُ
نقل

التبدّالت)***********(

أي درج``ة س``تكون ال``تبدالت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي
أح``د األس``ئلة امل``ثيرة ال``تي س``تبقى ق``ائ``مة ه``و :إل``ى ّ
ال``تي ت``رافق ال``حاالت ال``عصبية ال``نفسية ق``اب``لة ل``لتوري``ث؟ ف``ي ت``جارب >م``يني<» ،ت ` ِر ُ
ث« الج``رذان
م`ن أم`هات`ها ب`عض أن`ماط س`لوك م`عينة ،إض`اف`ة إل`ى ب`روف`يالت التخ` ّلق امل`توال`ي امل`راف`قة .ول`كن ت`لك
ال ``تبدالت ،وال ``تي ت ``تأث ّ``ر م ``باش ``رة ب ``الس ``لوك ،تح ``دث ف ``ي ال ``دم ``اغ .ف ``هي ال ت ``نتقل ،إذن ،ب ``واس ``طة
ع`الم`ات تح`ملها ج`ينات ال`خالي`ا الج`رم`ية ال`تي تُ`ش ّكل ال`جنني الج`دي`د .والسؤال األك`ثر إث`ارة ه`و:
ه``ل ي``مكن مل``ثل ه``ذه ال``تجارب ال``حيات``ية أن تس `بّب ت``بدالت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي ف``ي خ``الي``ا ال``نطاف
والبويضات ،والتي يمكن بعدها أن تعبر مباشرة إلى ساللة الفرد؟
ل``يس م``ن املس``تهجن ب``ال``تأك``يد أن ن``فكر ف``ي اح``تمال أن ي``كون ل``لك ْرب امل``زم``ن أو ل``ألدوي``ة املس``ببة
ل``إلدم``ان أو ل``كليهما ت``أث``ير م``عدّل ف``ي ن``شاط ال``جينات ف``ي ال``نطاف أو ال``بوي``ضات؛ ف``في ال``نهاي``ة،
ه``رم``ون``ات ال``ك ْرب واألدوي``ة ليس``ت م``حصورة ف``ي ال``دم``اغ ب``ل ت``جول ال``جسم ب``كام``له ،ب``ما ف``ي ذل``ك
ال ``خصيتني وامل ``بيضني .ب` `يْد أ ّ
ن م ``ا ي ``صعب ف ``همه ه ``و ك ``يف ي ``مكن مل ``ثل ه ``ذا ال ``تغيّر ف ``ي ال ``خالي ``ا
م``صان``ا ع``بر األج``يال .ف``ال``تعدي``الت ب``التخ ` ّلق امل``توال``ي املكتس``بة تُ``محى أث``ناء
ال``جنسية أن ي``بقى ُ
ان``قسام الخ``لية ب``ال``نمط ال``ذي ت``نشأ ع``نه ال``نطاف وال``بوي``ضات .وم``ا ي``صعب ف``همه أي``ضا ه``و ك``يف
له``ذه ال``تعدي``الت ،إ ْ
ن وج``دت ف``ي ال``جنني ،أن تطلق ال``عنان ل``لتأث``ير ف``ي ن``شاط ال``جينات ف``ي أج``زاء
منتقاة فقط من الدماغ أو في الغدد الصم عند شخص بالغ؟
وع`لى ال`رغ`م م`ن ك`ل ذل`ك ،ف`إن األب`حاث ال`خالّب`ة ت`وح`ي أ ّ
ن ب`عض ال`تعدي`الت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ق`د
ت``كون ق``اب``لة ل``لتوري``ث .ف``قد وج``دت ع `دّة مج``موع``ات أ ّ
ن ال``قوارض امل``عرض``ة ل``لكرب امل``زم``ن ت``لِ ُد ذري``ة
ح`ساس`ة ل`لك ْرب ب`وج`ه خ`اص .ف`على س`بيل امل`ثال ،ق`ام`ت > .Iم`ان`سوي< ]م`ن ج`ام`عة زي`وري`خ[ م`ع
زم``الئ``ها ب``فصل ص``غار ال``فئران ع``ن أم``ها ف``ي أث``ناء أول أس``بوع``ني م``ن ح``يات``ها ،ف``وج``دت أ ّ
ن النس``ل
ال``ذك``ري أب``دى ع``الم``ات االك``تئاب ف``ي س ` ّن ال``بلوغ .وع``ند ت``ناس``ل ه``ذه ال``ذك``ور م``ع ال``فئران اإلن``اث
ال`سوي`ة ،أب`دى النس`ل ال`نات`ج أي`ضا س`لوك`يات ش`بيهة ب`االك`تئاب ،م`ماث`لة مل`ا أب`دت`ه ال`بال`غة ،م`ع ع`دم

ت``عرض``ها ل``لكرب ف``ي أث``ناء ت``رب``يتها .وان``تقال ه``ذا االس``تعداد ل``لكرب م``رت``بط ب``املس``توي``ات امل``تبدل``ة
ملثْيلة دنا عدّة جينات معيّنة في النطاف والدماغ كليهما.
وق`د أج`ري`نا دراس`ة م`ماث`لة ف`ي م`ختبرن`ا ب`اس`تخدام ن`موذج`نا ال`خاص ب`اإلح`باط االج`تماع`ي ،ح`يث
أخ`ضعنا ف`ئران`ا ذك`ورا ل`لك ْرب امل`زم`ن .ث`م ان`تظرن`ا شه`را واح`دا ،وس`محنا ل`ها ب`ال`تزاوج ف`اك`تشفنا أنّ
نس`لها أب`دى زي`ادة ك`بيرة ف`ي ت`أه`بها ل`الك`تئاب .وم`ن ث` ّم ت`قدم`نا خ`طوة واح`دة ف`ي التج`رب`ة .ف`إذا
ك`ان`ت ت`عدي`الت التخ` ّلق امل`توال`ي ال`تي ت`جعل ال`فئران م`عرض`ة ل`الك`تئاب ق`اب`لة ل`لتوري`ث ح`قا ،ي`جب
أن ت ``صل ال ``تبدالت إل ``ى ال ``خالي ``ا ال ``جنسية ل ``لحيوان ``ات .ول ``ذا أخ ``ذن ``ا ن ``طاف ``ا م ``ن ذك ``ورن ``ا امل ``ر ّ
ه``بة
واس`تخدم`ناه`ا ل`تخصيب ب`وي`ضات م`ن أن`ثى س`وي`ة .واك`تشفنا أ ّ
ن أن`سال ه`ذا ال`تزاوج ال`صنعي
ك`ان`ت س`وي`ة ج`دا ت`قري`با :ل`قد أظه`رت مؤش`رات ط`فيفة ف`قط ع`لى س`لوك االن`سحاب والقلق ال`ثاب`تني
عند آبائها.
ليس`ت ه`ذه التج`رب`ة ج`ازم`ة أل ّ
ن ع`الم`ات التخ` ّلق امل`توال`ي ق`د ت`كون ت`عرض`ت ل`إلزال`ة ب`طري`قة م`ا م`ن
ن ال ``نتائ ``ج ت ``وح ``ي أ ّ
ال ``نطاف ف ``ي أث ``ناء ع ``ملية اإلخ ``صاب خ ``ارج ال ``جسم .إال أ ّ
ن اإلن ``اث ال ``الت ``ي
ت`زاوج`ت جس`دي`ا ب`ال`ذك`ور امل`ره`بة ت`عام`لت م`ع ص`غاره`ا ب`شكل م`ختلف ع`ن اإلن`اث ال`الت`ي ت`زاوج`ت
ب`ذك`ور س`وي`ة – أو ال`الت`ي ل`م ت`قاب`ل ق` ُّ
ط آب`اء ص`غاره`ا .ب`ال`نتيجة ،ف`اك`تئاب النس`ل رب`ما نج`م ع`ن
التج`رب`ة الس`لوك`ية امل`بكرة ول`يس ع`ن ال`وراث`ة امل`باش`رة للتخ` ّلق امل`توال`ي املح`مول ع`بر ال`نطفة أو
البويضات.
ال ي`عني ه`ذا ال`قول أ ّ
ن م`ثل ه`ذا االن`تقال ع`بر األج`يال مس`تحيل ،وم`ع ذل`ك ،ف`ال ن`متلك ح`ال`يا ال`دل`يل
ال`جازم ل`إلش`ارة إل`ى أنّ`ه يح`دث .ول`لتصدي له`ذه امل`سأل`ة ،ي`جب أن ن`طوّر األدوات التج`ري`بية ال`تي
ت`م ّكننا م`ن تح`دي`د ال`تعدي`الت ب`التخ` ّلق امل`توال`ي ذات ال`صلة ف`ي ال`خالي`ا الج`رم`ية وإث`بات أ ّ
ن ه`ذه
ِ
الخصال املرصودة.
التعديالت الزمة وكافية لتحرض انتقال
ع``رف ع``ال``م ب``يول``وج``يا ال``قرن ال``ثام``ن عش``ر > .B-Jالم``ارك< م``ن ن``ظري``ته ع``ن ت``وارث ال``صفات
ل``قد ُ
املكتس`بة .وبحس`ب ه`ذه ال`فكرة ،ف`ال ِ
`تلبسها امل`تعضيات ع`لى م`دى ع`مره`ا – ال`جهاز
`خصال ال`تي ت
ّ
ال``عضلي امل``تمرن ج``يدا ع``لى س``بيل امل``ثال – ي``مكن أن ت``نقلها إل``ى نس``لها .ن``عرف اآلن ب``ال``طبع أنّ
ج``ينات ال``فرد ه``ي ال``تي تؤدي ال``دور امل``هيمن ف``ي تح``دي``د ال``فيزي``ول``وج``يا وال``وظ``يفة .وف``ي ال``وق``ت
ذات`ه ،ف`ال`علماء ي`تقدم`ون ب`اط`راد ن`حو االع`تراف ب`أ ّ
ن ال`تع ّرض ل`لبيئة وال`تجارب امل`ختلفة )ب`ما ف`ي
ذل ``ك ال ``حوادث ال ``عشوائ ``ية( خ ``الل م ``راح ``ل ال ``نموّ وس ``ن ال ``بلوغ ي ``مكن أن ي ``عدّل ف ``عال ``ية ج ``ينات ``نا،
وب`ال`تال`ي ط`رق إظ`هار ه`ذه ال ِ
`خصال ل`ذات`ها .ون`علم اآلن أ ّ
ن آل`يات التخ` ّلق امل`توال`ي ت`تواس`ط ه`ذا
ال`تفاع`ل ب`ني ال`طبيعة وال`تنشئة .وم`ا زال ل`دي`نا ال`كثير ج`دا م`ن ال`عمل ل`نقوم ب`ه ل`نتوص`ل إل`ى ف`هم
ت`ام ل`كيفية ت`أث`ير ع`لم التخ` ّلق وم`داه ف`ي خ`صال`نا الس`لوك`ية واس`تعدادن`ا ل`لمرض ال`نفسي ،وم`ا إذا
ك``ان``ت ت``لك االس``تعدادات ي``مكن أن ت``نتقل إل``ى األج``يال ال``تال``ية .وال ش ` ّ
ك ف``ي أ ّ
ن >الم``ارك< ون ` ّقاده
كانوا سيبتهجون في مناقشة مثل هذه اإلمكانيات.
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