
مفاتيح مخفية في العقل(*) 
يمكن لتجارب الحياة أن تُسهم في نشوء األمراض النفسية بصورة مفاجئة: 

إنها تسبب تبدالت عبر «التخّلق املتوالي» epigenetic changes، وهي تبّدالت 
تُشّغل الجينات أو تُوقفها عن العمل من دون أن تُدخل تعديالت عليها. 

<J .E. نيسلر> 
  

باختصار 
  تــــوحــــي مــــوجــــودات جــــديــــدة أّن تــــجارب الــــحياة يــــمكن أن تــــسهم فــــي نــــشوء 
األمــــــراض الــــــنفسية بــــــإضــــــافــــــة واســــــمات مــــــتعلقة بــــــالتخــــــلق املــــــتوالــــــي إلــــــى 
الـصبغيات(1) أو إزالـتها. وهـذه الـواسـمات هـي مـواد كـيميائـية مـعيّنة يـمكن أن 
تؤثّـر فــي نــشاط الــجينات دون تــبّدل املــعلومــات املــكوّدة فــيها. تُظهــر الــدراســات 
عـلى الـفئران دورا لـلتعديـالت بـالتخـّلق املـتوالـي الـطويـلة األمـد فـي اضـطرابـات 
مــثل اإلدمــان واالكــتئاب. يــمكن أن تؤثّـر الــتبدالت بــالتخــّلق املــتوالــي أيــضا فــي 
سـلوك األم بـطرائق تـعيد إنـتاج السـلوك ذاتـه عـند أبـنائـها، مـع أّن هـذه الـتبدالت 
لـــم تـــعبر إلـــيها عـــبر الـــخاليـــا الجُــــرمـــيّة (الـــجنسية). يـــأمـــل الـــباحـــثون أْن تـــقود 
املـوجـودات الجـديـدة إلـى طـرق مـعالـجة أفـضل، عـلى الـرغـم مـن أن السـبيل إلـى 

ذلك ليس واضحا بعد. 
  
  

يــعمل <مــات> مــدرســا لــلتاريــخ، وأخــوه الــتوأم <گــريــگ>، مــدمــن مخــّدرات (تــم تــغيير اســميهما 
لحــمايــة ســريّــتهما.) لــقد كــبُرا مــعا فــي مــنطقة بــوســطن، وكــالهــما أبــلى بــالء حــسنا فــي املــدرســة 
الـثانـويـة: كـانـا طـالـبني جـيديـن فـي قـاعـة الـدراسـة وريـاضـينّْي خـلوقـنْي فـي املـيدان، وكـانـا منسجـمني 
مـع زمـالئـهما. ومـثل كـثيريـن مـن الشـباب، قـام األخـوان أحـيانـا بـاحـتساء الـبيرة أو تـدخـني الـسگائـر 
وتجـريـب الـحشيش (املـاريـوانـا) خـلسة. وبـعد ذلـك، وفـي الـجامـعة، جـربـا الـكوكـائـني، وهـذه التجـربـة 

غيرت مجرى حياة <گريگ>. 
  

فـي بـادئ األمـر، كـان<گـريـگ> قـادرا عـلى أداء مـهامـه بـشكل اعـتيادي – حـضور الـدروس والـحفاظ 
عــلى الــعالقــات مــع األصــدقــاء؛ ولــكنه ســرعــان مــا صــار يهــتم بــاملخــّدرات اهــتمامــا بــالــغا ولــم يــعد 
بـوسـعه االسـتغناء عـنها. تـرك <گـريـگ> املـدرسـة ومـارس سـلسلة مـن املـهن الخـدمـية فـي مـجالـي 
بـيع الـطعام الـجاهـز والـبيع بـالتجـزئـة. ونـادرا مـا احـتفظ بـموقـعه ألكـثر مـن شهـر أو اثـنني، لـيُطرد 
عــمومــا مــن الــعمل بســبب إهــمالــه لــلكثير مــن واجــباتــه أو مــجادلــة الــزبــائــن وزمــالء الــعمل. وتــزايــد 
ســلوكــه عــصبية بــاطّــراد لــيصبح عــنيفا أحــيانــا، واعــتُقل مــرارا بســبب لــجوئــه إلــى الســرقــة لــتلبية 
مـتطلبات عـادتـه. فشـلت عـدة مـحاوالت ملـعالـجته، وعـندمـا أرسـلت املـحكمُة <گـريـگ> إلـى مسـتشفى 

نفسي للتقييم كان بعمر 33 سنة وكان ُمعدما وُمشرّدا: منبوذا من عائلته وأسيرا إلدمانه. 
  

مـا الـذي جـعل <گـريـگ> شـديـد االسـتعداد لـتلبية نـداء الـكوكـائـني إلـى الحـّد الـذي حـطّم فـيه املخـّدر 
حــياتــه كــليّا؟ وكــيف تــصرف تــوأمــه املــتماثــل، والــذي يــشاركــه الــجينات نــفسها تــمامــا، لــينجو مــن 
مـصير مـماثـل؟ كـيف يؤهّــب الـتعرّض للمخـّدرات بـعض األفـراد إلدمـان دائـم، بـينما يسـتطيع آخـرون 

تجاوز حماقات الشباب واالستمرار بممارسة حياة منتجة؟ 



  
هـــذه األســـئلة ليســـت جـــديـــدة، لـــكن عـــلماء الـــجهاز الـــعصبي neuroscientists بـــاتـــوا يـــتبعون 
أسـلوبـا حـديـثا لـلحصول عـلى األجـوبـة، مقتبسـني مـن اكـتشافـات تـحققت فـي مـياديـن أخـرى سـابـقا. 
فـــخالل الـــسنوات العشـــر املـــاضـــية كـــشف عـــلماء الـــبيولـــوجـــيا، خـــالل دراســـتهم الـــتطور الـــجنيني 
والســـرطـــان، مـــنظومـــة واســـعة مـــن اآللـــيات الجـــزيـــئية الـــتي تـــسمح لـــلبيئة بـــتعديـــل نـــمط ســـلوك 
الـــجينات مـــن دون أن تُــغيّر مـــا تـــحتويـــه مـــن مـــعلومـــات. فـــبدال مـــن أن تـــقوم الـــتعديـــالت بـــالتخـــّلق 
املــتوالــي epigenetic بــتطفير الــجينات(2)، فــإنــها تُــعدهــا عــلى نــحو يُــمكنُها مــن تــغيير درجــة 

نشاطها ملدة قد تستمر مدى الحياة. 
  

لــقد بــدأنــا اآلن فــي مــختبرنــا ومــختبرات أخــرى تــعمل فــي املــيدان ذاتــه، بــرصــد مؤشــرات عــلى أنّ 
الـتعديـالت بـالتخـّلق املـتوالـي الـناجـمة عـن اسـتخدام املخـّدرات أو عـن الـكرب املـزمـن، يـمكن أن تـغيّر 
الــــطريــــقة الــــتي يســــتجيب بــــها الــــدمــــاغ لــــتجارب الــــحياة: إنــــها تُــــعّد الــــفرد لــــلتفاعــــل بــــمرونــــة أو 
لـالسـتسالم لـإلدمـان أو لـالكـتئاب أو ملجـموعـة مـن االضـطرابـات الـنفسية األخـرى. ومـع أنّـنا مـا زلـنا 
فـي املـراحـل املـبكرة لـفهم هـذا الـتفاعـل الجـزيـئي الشـديـد بـني الـجينات والـبيئة، فـنحن مـتفائـلون بـأنّ 
مــا نــتعّلمه قــد يــقود إلــى طــرق مــعالــجة أفــضل لهــذه الــحاالت املــدمــرة – وربــما يــرفــدنــا بــإضــاءات 

جديدة لكيفية انتقال املرض النفسي من جيل إلى آخر. 
  

وراء الجينات(**) 
  

إن جـهودنـا لـفّك طـالسـم تـأثـيرات التخـّلق املـتوالـي عـلى املـرض الـنفسي تـساعـد عـلى مـلء فـراغـات 
تــركــتها لــعقود األبــحاث الــسابــقة حــول الجــذور الــجينية لــإلدمــان واالكــتئاب والــتوحّــــد والــفصام 
واضــطرابــات نــفسية أخــرى. إن هــذه املــآســي الــعصبية هــي اضــطرابــات مــوروثــة(3) إلــى حــد كــبير، 
شـأنـها فـي ذلـك شـأن مـعظم الـحاالت الـصحية الـشائـعة. فـنصف اخـتطار (احـتمال خـطر) اإلدمـان 
أو االكـتئاب هـو تـقريـبا جـيني(4) – وهـو أكـبر مـن االخـتطار الـجيني الرتـفاع ضـغط الـدم أو ملـعظم 
السـرطـانـات. ولـكن الـجينات ليسـت كـّل شـيء، وكـما رأيـنا مـع <گـريـگ> و<مـات>، فـحتى امـتالك 
جـينات مـتماثـلة ال يـشكل ضـمانـا إلصـابـة الـشخصني بـاملـرض ذاتـه. بـل إّن االضـطرابـات الـنفسية 
عـند املسـتعديـن جـينيا تـترسّــــخ بـاملُـْدخـالت الـبيئية – كـالـتعرّض للمخـّدرات أو لـلكرب – وقـد تـتأثـر 
. وال يــوجــد شــخصان يــمتلكان الــتجارب  حــتى بــأحــداث جــزيــئية عــشوائــية تحــدث فــي أثــناء الــنموّ

ذاتها أو التاريخ التطوري ذاته تماما. 

 !
  



وهـكذا يـصبح السؤال: مـا هـي اآللـيات الـتي تسـتطيع مـن خـاللـها املُْدخـالت الـبيئية مـمارسـة الـدور 
الــذي تؤديــه فــي نــشوء املــرض الــنفسي؟ الــجواب واضــح عــلى أحــد املســتويــات: تــجتمع الــطبيعة 
والـتنشئة مـعا فـي الـخاليـا الـعصبية بـالـدمـاغ. تـعالـج هـذه الـخاليـا كـّل شـيء نـواجـهه – سـواء أكـان 
مـشاهـدة فـيلم أم عـناقـا أم اسـتنشاق كـوكـائـني أم تـفكيرا فـيما سـنتناول عـلى الـعشاء – ثـم تـتشارك 
املــعلومــات فــيما بــينها بــإطــالق مــواد كــيميائــية وتــعرّفــها. تُـدعــى هــذه املــواد الــكيميائــية بــالــنواقــل 
الـعصبية neurotransmitters، وهـي مـواد يـمكنها تـنشيط خـاليـا عـصبية مـعينة أو تـثبيطها، 
وبــالــتالــي تــشغيل مجــموعــة مــن الــجينات املســتجيبة أو إيــقافــها عــن الــعمل. وهــكذا، فــإن تــعيني 
هـويـة الـجينات الـتي تـتأثـر بـناقـل عـصبي بـعينه يـساعـدنـا عـلى تحـديـد الـكيفية الـتي تسـتجيب بـها 
إحـدى الـخاليـا الـعصبية لتجـربـة مـا مـن تـجارب الـحياة، ويـتيح لـنا فـي الـنهايـة تـعرف أنـماط سـلوك 

الشخص التي تحددها كيفية االستجابة هذه. 
  
  

[أساسيات] 
الوراثيات(5) مقابل علم التخّلق(***) 

  جــاء الــعديــد مــن اإلضــاءات الجــديــدة لــألمــراض الــنفسية مــن دراســة الــتعديــالت 
بـالتخـّلق املـتوالـي عـلى الـجينات، وهـي تـختلف عـن الـطفرات الـجينية (فـي األسـفل). 
وكــال الــنوعــني مــن الــتعديــالت يــمكن أن يؤدي إلــى اضــطرابــات فــي وظــائــف الــدمــاغ 

واألنسجة األخرى. 

 !
  غالبا ما تغيّر الطفرات الجينية املعنى 

  تــشّكل نــيوكــليوتــيدات الــجني (حــروف الــتكويــد) مخــطّط بــروتــني مــا (فــي األعــلى). 
يـمكن لحـرٍف خـطأ أو طـفرة أخـرى أن تفسـد الـبروتـني الـناتـج (فـي األسـفل) أو تسـبب 

زيادة كبيرة أو نقصا كبيرا في إنتاجه. 



 !
  التبّدالت بالتخّلق املتوالي تُحدث تعديال في النشاط 

  تــتموضــع الــواســمات الــكيميائــية املــعروفــة بــعالمــات التخــّلق املــتوالــي فــي أعــلى 
الـجينات، إمـا عـلى الـدنـا DNA ذاتـه أو عـلى الـبروتـينات الهيسـتونـية الـتي يـلتف 
حـولـها (فـي األسـفل). ويـمكن لـلتغيّرات فـي مـزيـج مـن هـذه الـعالمـات أن تـعّدل سـلوك 
الـجني إمـا بـتعطيله، فـيتثبّط تخـليق الـبروتـني، أو بـتنشيطه – وكـّل هـذا يحـدث دون 

تبّدل املعلومات التي يحويها الجني. 

 !
  الـجني ُمغلق (مـعطّل): تـثبّط بـعُض عـالمـات التخـّلق املـتوالـي الـجينات مـن خـالل 
تحـــريـــض الـــتطوّي املـــحكم لـــلكرومـــاتـــني (الـــدنـــا املـــعّقد مـــع بـــروتـــينات هيســـتونـــية 
وبــروتــينات أخــرى) لــتمنع قــراءة الــجينات، وتؤدي مجــموعــات املــيثيل أحــيانــا هــذا 

الدور. 

 !
الـجني مـفتوح (فـاعـل): تُعنى عـالمـات أخـرى، مـثل مجـموعـات األسـيتيل، بـرَفْـع نـشاط 

الجني من خالل مساعدتها للكروماتني على االنبساط. 
  



  
إن الـعديـد مـن هـذه الـتأثـيرات يـزول سـريـعا. فـعلى سـبيل املـثال، يـفضي الـتعرّض لـلكوكـائـني إلـى 
تـــنشيط مـــركـــز املـــكافـــأة reward center فـــي الـــدمـــاغ، ويـــثير بـــالـــتالـــي غـــبطة مـــفرطـــة (شمق) 
euphoria عــابــرة ســرعــان مــا تبهــت عــلى وقــع عــودة مــنظومــة املــكافــأة إلــى وضــعها الــسابق. وال 
يـزال غـامـضا كـيف يـمكن للمخـّدرات أو الـكرب أو تـجارب الـحياة األخـرى إحـداث تـأثـيرات أطـول أمـدا 
تـجعل الـفرد يسـتسلم لـالكـتئاب أو اإلدمـان. لـقد بـدأ الـكثير مـن عـلماء الـجهاز الـعصبي يـعتقدون 

أّن علم التخّلق سوف يُسهم في تقديم إجابات عن ذلك. 
  

ُصنع العالمات(****) 
  

لـفهم مـا لـفت انـتباهـنا إلـى عـلم التخـّلق، فـإنـه مـن املجـدي أن نـعرف قـليال عـن كـيفية تـنظيم نـشاط 
الـجني. والـجنُي، بـتعبير مبسّــــط، هـو قـطعة مـن الـدنـا DNA تحـّدد فـي الـحاالت الـنموذجـية تـركـيب 
الـبروتـني؛ والـبروتـينات تـنفّذ مـعظم الـعمليات فـي الـخاليـا، وبـذا فـهي تـضبط سـلوك الخـلية. والـدنـا 
هــذا لــيس مــرمــيا عــشوائــيا فــي نــواة الخــلية، بــل هــو مــلفوف كــالــتفاف الــحبل عــلى الــبكرة حــول 
عـناقـيد مـن الـبروتـينات تُـدعـى الهيسـتونـات histones، ومـصرور - إضـافـة إلـى ذلـك - فـي بُـنى 
نـدعـوهـا الـصبغيات chromosomes. أمـا تجـميعة الـدنـا مـع الـبروتـني فـي الـصبغيات فـتُسمى 

 .chromatin «الكروماتني»
  

ليسـت الـغايـة مـن تحـزيـم الـدنـا عـلى الـنحو املـذكـور مجـرد الـحفاظ عـلى الـنواة مـرتّـبة، فـهو يـساعـد 
أيــضا عــلى تــنظيم ســلوك الــجينات املــقيمة، حــيث يهــدف الحــزْم األشــّد إلــى إبــقاء الــجينات عــلى 
حـــالـــة عـــطالـــة، فـــهو يـــقيها مـــن وصـــول املـــاكـــنات machinery املـــشغِّلة لـــلجينات. فـــفي الخـــلية 
الــعصبية، عــلى ســبيل املــثال، تــكون الــجينات الــتي تــكوّد إلنــزيــمات الــكبد مــدفــونــة فــي مــناطق 
 DNA صــبغية محــزومــة بــإحــكام. لــكن، وعــندمــا تــكون هــناك حــاجــة إلــى جــني مــا، فــإن قــسم الــدنــا
الـذي يسـتقّر فـيه هـذا الـجني يسـترخـي قـليال ويـسمح بـعبور املـاكـنات الخـلويـة الـتي تـنتسخ الـدنـا 
إلــى ضــفيرة مــن الــرنــا RNA، تــلك الــضفيرة الــتي ســتستخدم بــعد ذلــك فــي أكــثر الــحاالت كــقالــب 
إلنــــتاج الــــبروتــــني املــــكوّد. فــــتنبيه خــــلية عــــصبية، عــــلى ســــبيل املــــثال، قــــد يــــحثّها عــــلى تــــنشيط 
اسـتنساخ الـجينات املـكوِّدة genes coding لـبعض الـنواقـل الـعصبية مـما يؤّدي إلـى زيـادة فـي 

تصنيع تلك الجزيئات حّمالة الرسائل. 
  
  

[اكتشافات] 
علم تَخلُّق اإلدمان(*****) 

  أظهــرت الــدراســات عــلى الــفئران أّن الــتعرّض املــزمــن لــلكوكــائــني يُحــدث تــغيرا فــي 
تـوازن عـالمـات التخـّلق املـتوالـي فـي جـينات مـركـز املـكافـأة فـي الـدمـاغ، األمـر الـذي 
يؤدي إلـى ازديـاد حـساسـية هـذه الـحيوانـات لـتأثـيرات املخـّدر ويـجعلها أكـثر عـرضـة 

لإلصابة باإلدمان. 



 !
  ما الذي يتغيّر بالضبط؟ 

  حــــتى جــــرعــــة وحــــيدة مــــن الــــكوكــــائــــني يــــمكن أن تــــغيّر مشهــــد التخــــّلق املــــتوالــــي 
لـلجينات فـي الـنواة املـتكئة الـتي هـي جـزء مـن مـركـز املـكافـأة. فـفي غـياب املخـّدرات 
(a)، تــغلُب عــالمــات املــيثيل مُــبقية الــكرومــاتــني املــتأثّــر محــزومــا بــإحــكام وجــيناتــه 
صــامــتة. يؤدي الــكوكــائــني إلــى هــيمنة مجــموعــات األســيتيل وانــفكاك الــكرومــاتــني 
(b)، األمـر الـذي يـترتـب عـليه تـفعيل الـعديـد مـن الـجينات املـكوّدة لـلبروتـينات الـتي 

تؤدي دورا في نشوء اإلحساس باملتعة استجابة للمخّدر. 

 !



  تأثيرات مستدامة 
  يـــرفـــعُ الـــتعرُّض األولـــيّ لـــلكوكـــائـــني مؤقـــتا فـــعالـــية الـــعديـــد مـــن الـــجينات (مُـــثّلت 
تخـــطيطيا بـــالـــتبدالت فـــي B وC وD، الـــيمني الـــقريـــب)، ولـــكنها ســـرعـــان مـــا تـــعود 
مجــددا إلــى نــقطة االنــطالق. إال أّن الــتعرّض املــزمــن لــه تــأثــيرات أكــثر تــعقيدا: فــهو 
يـــجعُل بـــعض الـــجينات أقـــل حـــساســـية للمخـــّدر (B، أقـــصى الـــيمني)، بـــينما يـــرفـــع 
فــعالــية جــينات أخــرى ألكــثر مــما كــانــت عــليه مــن قــبل (C وD)، حــيث تــبقى بــعض 

هذه الجينات مفرطة الفاعلية لوقت يتجاوز الحد الطبيعي. 
  

  
وأن تـكون قـطعة مـن الـكرومـاتـني مسـترخـية (جـاهـزة لـلتفعيل) أو مـنقبضة (مـغلقة بـصورة دائـمة أو 
مؤقــتة) لــهو أمــر يــتأثــر بــعالمــات التخــّلق املــتوالــي: واســمات كــيميائــية تــرتــبط بــالهيســتونــات أو 
بـالـدنـا ذاتـه، حـيث يـمكن لهـذه الـواسـمات أن تتخـذ أشـكاال مـختلفة، وتخْــلقُ سـويـة نـوعـا مـن الـكود 
يــدل عــلى درجــة اإلحــكام الــتي يــنبغي أن يــتم بــها حــزم الــكرومــاتــني، وعــلى مــا إذا كــان اســتنساخ 
الـجينات املسـتبطنة أمـرا ال بـد مـنه [انـظر اإلطـار فـي الـصفحة املـقابـلة]. ومـا يحـدد درجـة الـنشاط 

التي يمكن أن يكون عليها الجني هو طبيعة الوسم التي يتميز بها الكروماتني املحيط به. 
  

تـقوم تـشكيلة مـن اإلنـزيـمات بـإجـراء تـعديـالت التخـّلق املـتوالـي، حـيث يـضيف بـعضها الـواسـمات 
الــكيميائــية ويــزيــلها بــعضها اآلخــر. وقــد أطلق <D .C. ألــيس> [مــن جــامــعة روكــفيلر] وهــو مــن 
الــــقياديــــني فــــي هــــذا املــــجال، عــــلى هــــذه اإلنــــزيــــمات تــــسمية «كــــتبة(6)» كــــود التخــــّلق املــــتوالــــي 
 histone و«مـاحـياتـه(7)». فـعلى سـبيل املـثال، اإلنـزيـم املـعروف بـاسـم نـاقـلة أسـيتيل الهيسـتونـات
acetyltransferase، والــذي يــربــط مجــموعــة أســيتيل بــبروتــني الهيســتون، كــاتــب، أمــا إنــزيــم 
نــازعــة أســيتيل الهيســتونــات histone deacetylase فــيزيــل هــذه الــعالمــة، وهــو مــاح. ومــن ثــم 
تــقوم هــذه الــعالمــات بجــذب بــروتــينات أخــرى تؤدي دور «الــُقرّاء(8)». تتحــد الــقرّاء مــع واســمات 
تخــّلق مــتوال مــعيّنة، وتــمّكن الــقراُء الــكرومــاتــنَي املــحيط بــها مــن االنــبساط أو االنــقباض مــن خــالل 
تــجنيد بــروتــينات تــنظيمية أخــرى مــنبّهة أو مُــثبّطة الســتنساخ الــجينات املــقيمة. فــالهيســتونــات 
الشــديــدة األســتلة، عــلى ســبيل املــثال، تجــذب الــقرّاء املــعنية ببســط الــكرومــاتــني وبســط بــروتــينات 
أخــرى مــعزّزة لــلنشاط الــجيني. وفــي املــقابــل، فــإن الهيســتونــات الــتي تــغّص بمجــموعــات املــيثيل 
تجـذب قُـرّاء قـادرة عـلى كـبح االسـتنساخ أو تـحفيزه عـلى حـد سـواء، وذلـك بحسـب مـوقـع عـالمـات 

امليثيل بالضبط. 
  

يــــمكن لــــلبيئة أن تؤثّـــر فــــي نــــشاط الــــجينات مــــن خــــالل نــــظمها لســــلوك كــــتبِة التخــــّلق املــــتوالــــي 
ومـاحـياتـه، أي وبـتعبير أدقّ مـن خـالل نـظمها لـوسْـــُم الـكرومـاتـني وإعـادة هـيكلته. أمـا املـدة الـزمـنية 
لــفعالــيّة الــواســمات، فــقد تــكون أحــيانــا قــصيرة بــحيث تــسمح لخــلية عــصبية، مــثال، بــاالســتجابــة 
الســريــعة لــتنبيه شــديــد بــتولــيد دفــقة مــديــدة مــن الــناقــل الــعصبي. غــير أن الــواســمات، فــي أغــلب 
 :organism (الـكائـن الـحي) األحـيان، تسـتمر لـشهور أو سـنوات – أو حـتى مـدى حـياة املـتعضي
وخـير مـثال عـلى ذلـك هـو مـا نـعرفـه عـن تـقويـة أو إضـعاف الـوصـالت الـعصبية املـشاركـة فـي عـملية 

تدوين الذكريات. 
  



وهـــكذا يـــمكن إلضـــافـــة مجـــموعـــات األســـيتيل واملـــيثيل – وعـــالمـــات أخـــرى – وإزالـــتها أن تـــساعـــد 
الـدمـاغ عـلى االسـتجابـة للتحـديـات الـبيئية وتـجارب الـحياة، والـتكيّف مـعها. بـيد أّن مـا نجـده اآلن 
فـي مـختبرنـا وغـيره مـن الـدراسـات عـلى الـحيوان، هـو أّن عـمليات التخـّلق املـتوالـي املـفيدة هـذه قـد 
تُْخِفقُ فــي حــاالت كــاإلدمــان واالكــتئاب، حــيث يــمكن أن يؤدي تــغيّر املــصفوفــة الــسويــة لــلتعديــالت 
إلـى إثـارة الـشهوات أو تحـريـض مـشاعـر الهـزيـمة، أو يؤهـب الـحيوان بـطريـقة مـا إلـى سـوء تـكيّف 
يسـتمر طـوال عـمره. ويـوحـي فـحص نـسيج الـدمـاغ البشـري بـعد الـوفـاة بـأّن األمـر ربـما ال يـختلف 

عند اإلنسان. 
  

مهيأ لإلدمان(******) 
  

تنطلق املـوجـودات الـخاصـة بـاإلدمـان مـما سـبقها مـن إضـاءات لـكيفية اسـتيالء املخـّدرات عـلى مـركـز 
املــكافــأة الــسوي فــي الــدمــاغ. وقــد تــوصــل الــعديــد مــن الــدراســات إلــى الــكشف، مــثال، عــن وجــود 
تــبدالت كــبيرة فــي فــعالــية الــجينات اســتجابــة لــلكوكــائــني أو األفــيونــات أو املــواد األخــرى املســبّبة 
لــإلدمــان، وعــن أّن بــعض هــذه الــتبدالت فــي الــتعبير الــجيني gene expression تســتمر حــتى 
بـعد شـهور مـن الـفطام (االمـتناع عـن تـناول املخـّدر)، عـلما بـأن الـباحـثني مـا زالـوا يـعانـون صـعوبـات 
جـّمة فـي تـقديـم تـفسير لـآللـية الـكامـنة خـلف هـذه االسـتدامـة. وبـالـنظر إلـى أن تـأثـيرات الـتبدالت 
بــالتخــّلق املــتوالــي يــمكن أن تــكون طــويــلة األمــد، فــقد بــدأنــا فــي مــختبرنــا قــبل نــحو عشــر ســنوات 
بـبحث مـا إذا كـان الـكوكـائـني قـادرا عـلى أن يـبّدل فـعالـية الـجينات فـي مـركـز املـكافـأة فـي الـدمـاغ مـن 
خــالل مــا يُحــدثــه مــن تــغيير فــي وســمها التخــّلقي املــتوالــي. وألّن الــكوكــائــني مخــّدر قــوّي يســبب 
اإلدمـان عـند الـحيوانـات والبشـر عـلى حـد سـواء، فـإن تـأثـيراتـه املـديـدة يـمكن أن تُدرس بـسهولـة فـي 

الظروف املختبرية. 
  

ومــا وجــدنــاه هــو أن جــرعــة وحــيدة مــن الــكوكــائــني تُحــدث تــغيّرات شــديــدة وواســعة الــنطاق فــي 
الـتعبير الـجيني، وهـو مـا يُظهـره قـياس تـراكـيز جـزيـئات الـرنـا املـرسـال mRNA بـوصـفها الـدلـيل 
املـباشـر عـلى تـنشيط الـجني. فـبعد سـاعـة واحـدة مـن تـلقي الـفئران لـلحقنة األولـى مـن الـكوكـائـني، 
أخـذ نـحو 100 جـني جـديـد فـي االشـتغال. واألكـثر إثـارة مـن ذلـك هـو مـا يحـدث عـند الـحيوانـات بـعد 
إعـطائـها املخـدر ملـدة طـويـلة، حـيث إن بـعضا مـن الـجينات الـتي تتنشّــــط بـعد الـتعرّض لـلكوكـائـني 
لـفترة وجـيزة، تـتوقـف عـن الـعمل بـعد الـتعرض لـه كـّل يـوم، األمـر الـذي يـعني أن هـذه الـجينات تـفقد 

حساسيتها تجاه املخّدر. 
  

بـيْد أّن عـددا أكـبر بـكثير مـن الـجينات يسـلك السـلوك املـعاكـس تـمامـا: فـمع أنّـها تتنشـط مؤقـتا بـعد 
تـعرضـها األولـي لـلكوكـائـني، فـإن تـعرّضـها املـزمـن لـه يـرفـع مسـتويـات نـشاطـها حـتى إلـى أعـلى مـما 
كــان عــليه، حــيث يســتمر هــذا الــنشاط املــرتــفع إلــى مــا بــعد الجــرعــة األخــيرة بــأســابــيع فــي بــعض 
الـحاالت. واألكـثر مـن ذلـك هـو بـقاء هـذه الـجينات حـّساسـة جـدا لـلكوكـائـني لـبعض الـوقـت حـتى بـعد 
إيـــقاف املخـــّدر عـــن الـــحيوان. وهـــكذا، فـــإن االســـتخدام املـــزمـــن لـــلكوكـــائـــني يـــشحن أو يُجهّــــز هـــذه 
الــجينات لــلتنشيط املســتقبلي، أْي يــسمح لــها بــأن «تــتذكّـــر» الــتأثــيرات املُجــزيــة للمخــّدر. كــما أنّ 
هـــذا الـــشحن priming يُـــعّد الـــحيوان أيـــضا لـــلنُّْكس، ممهّـــدا الـــطريق لـــإلدمـــان. وعـــلى مـــا يـــبدو، 

فالحساسية املتصاعدة تنجم عن التعديالت بالتخّلق املتوالي التي تصيب الجينات. 
  



  
[نمٌط جديٌد للتوريث] 

والدتي، نفسي(*******) 
  أظهـرت الـدراسـات عـلى الجـرذان أّن التخـّلق املـتوالـي يـمكن لـه أن يؤثّـر فـي سـلوك 
األم، وأّن هـذا الـتأثـير يـمكن أن يـعبر مـن جـيٍل إلـى تـالـيه بـالـعمل عـلى دمـاغ املـولـود 
وحــده، دون تــعديــل عــلى الــخاليــا الجُـــرمــيّة. فــعندمــا يــولــد الــصغير، تــكون جــيناتــه 
الــتي تــشارك فــي نــظم اســتجابــاتــه لــلكرب مــزودة بــعالمــات املــيثيل الــتثبيطية، مــما 
يــزيــد مــن حــساســيته لــلَكرْب. فــإذا تــربــت املــوالـــيد عــلى يــد أمٍّ هـــادئــة ويــقظة، فــإن 
الـعديـد مـن مجـموعـات املـيثيل سـوف تـتالشـى لـديـها، فـتصبح هـذه الـحيوانـات أكـثر 
هـدوءا. وعـندمـا تـنضج هـذه املـوالـيد سـتكون، هـي أيـضا، آبـاء هـادئـة ويـقظة. بـيد أنّ 
تــنشئة املــوالــيد عــلى يــد أمٍّ ســلبيٍة يــسكنها الــخوف يــمكن أن تؤدي إلــى اكــتساب 
جـيناتـها لـعالمـات املـيثيل، ويـفضي بـها إلـى أن تـصبح راعـية عـصبية ومـهملة بـعد 

كبرها. 

 !

 !



  
  

وبـــاســـتخدام الـــتقانـــات الـــعالـــية لـــتصنيف عـــالمـــات التخـــّلق املـــتوالـــي عـــبر كـــامـــل جـــينوم الـــفأر، 
اســتطعنا تــبيان أّن اإلعــطاء املــزمــن لــلكوكــائــني يــعيد انــتقائــيا تــشكيل مجــموعــة واســمات املــيثيل 
واألســيتيل عــلى مــئات الــجينات ضــمن مــركــز املــكافــأة فــي الــدمــاغ. وتــعمل هــذه الــتغيّرات بــصورة 
جـــماعـــية عـــلى دفـــع بـــنية الـــكرومـــاتـــني لـــالنـــبساط جـــاعـــلة هـــذه الـــجينات أكـــثر عـــرضـــة لـــلتنشيط 
بــالــكوكــائــني الحــقا. وتجــدر اإلشــارة مــرة أخــرى إلــى أّن الــعديــد مــن الــتغيّرات املــذكــورة ذو طــبيعة 
مؤقــتة، وال يــدوم ســوى بــضع ســاعــات بــعد تــلقي الــحيوان للمخــّدر. إال أّن بــعضها أطــول ديــمومــة 
بـكثير، فـقد سجّـــلنا تـغيّرات تسـتمّر لشهـر عـلى األقـل، وبـاشـرنـا نـبحث اآلن حـتى عـن تـبدالت تـدوم 

فترات أطول. 
  

بـــدأنـــا أيـــضا نـــتلمس خـــيوط اآللـــيات الـــقابـــعة خـــلف هـــذه الـــتغيّرات املســـتدامـــة. فـــقد وجـــدنـــا فـــي 
مـختبرنـا أّن إعـطاء الـكوكـائـني املـزمـن يُخْــمد فـعالـية بـعض املـاحـيات املـزيـلة ملجـموعـات األسـيتيل، 
كـما يخـمد فـعالـية فـئة مـعيّنة مـن الـكتبة املـضيفة ملجـموعـات املـيثيل الـتثبيطية. ويـبقى الـكرومـاتـني 
الشـديـد األسـتلة – أو األقـل مـثيلة – فـي حـالـة أكـثر انـفتاحـا واسـترخـاء، مـا يـجعل جـيناتـه املـقيمة 
أكــثر قــابــلية لــلتنشيط. كــما وجــدنــا أيــضا أن الــتعرّض املــزمــن لــلكوكــائــني يؤثّــر فــي فــعالــية كــتبة 
ومـاحـيات أخـرى فـي مـركـز املـكافـأة فـي الـدمـاغ، تـاركـا وراءه مـصفوفـة مـن عـالمـات التخـّلق املـتوالـي 
الـداعـمة لـتنشيط الـجينات. ومـا يـدعـم هـذه املـالحـظة هـو مـا وجـدنـاه عـندمـا قـمنا صـنعيا بـدْوزنـة 
فــعالــيات هؤالء الــكتبة واملــاحــيات بــطريــقة تــتيح لــها تــقليد تــأثــيرات االســتخدام املــزمــن للمخــّدر - 
بـالـطبع دون إعـطاء فـعليّ للمخـّدر الـقادر عـلى تـولـيد اإلدمـان – حـيث جـعلنا الـحيوانـات مـن خـالل 

ذلك أكثر حساسية للتأثيرات املمتعة للكوكائني بوصفها إحدى السمات املميزة لإلدمان. 
  

إّن الـتبدالت الـتالـية السـتخدام الـكوكـائـني املـزمـن فـي نـشاط الـكتبة واملـاحـيات مـديـدة أيـضا، وهـذا 
مـــا قـــد يفسّـــــر الـــتبدالت الـــطويـــلة األمـــد فـــي فـــعالـــيات الـــجينات املُــعّلمة – والـــطريـــقة الـــتي ســـوف 
يسـتجيب الـحيوان بـها لـطيف مـن الـتجارب املسـتقبلية. وألن مـركـز املـكافـأة فـي الـدمـاغ يـتفاعـل مـع 
عـدد كـبير مـن مـختلف أنـواع املـنبهات – بـما فـيها الـجنس والـغذاء، فـالـتالعـب فـي نـشاط الـخاليـا 

العصبية في هذا املركز يمكن أن يبّدل سلوك الحيوان جوهريا. 
  

لالكتئاب(********) 

  
يُـشّكُل الـتكيّف الـعصبيّ املؤثّـر فـي السـلوك الـطويـل األمـد أيـضا أسـاسـا واحـدا مـن أكـثر الـحاالت 
الـنفسية إزمـانـا وإنـهاكـا وشـيوعـا، أال وهـو االكـتئاب. وكـما هـي الـحال فـي اإلدمـان، يـمكن دراسـة 
بـعض جـوانـب هـذا االضـطراب بـسهولـة فـي الـحيوانـات. فـفي مـختبرنـا، نـعمل مـع فـئران أُخـضعت 
إلحــباط اجــتماعــي مــزمــن. فــقد عُــزلــت الــفئران الــذكــور املــعتدلــة الســلوك أزواجــا مــع حــيوانــات أكــثر 
عــدوانــية، وبــعد 10 أيــام مــن تــعرضــها لــلمضايــقات، أبْــدت الــفئران الــطّيّعة الــعديــد مــن عــالمــات 
االكـتئاب البشـريـة: لـم تـعد تسـتمتع بـالـنشاطـات املـمتعة (الـجنس، أكـل الحـلويـات)، وصـارت أكـثر 
قــلقا وعــزلــة وأقــل اســتعدادا لــلمغامــرة؛ وحــتى أحــيانــا أكــثر قــابــلية لــلبدانــة مــن خــالل إفــراطــها فــي 
الـطعام. تـدوم بـعض هـذه الـتبدالت لـشهور، ويـمكن عـكسها بـمعالـجتها بـمضادات االكـتئاب ذاتـها 

التي تُستخدم عند البشر. 



  
وبـاالطـالع عـن كـثب عـلى دنـا الـفئران، وجـدنـا تـبدالت فـي الـتعديـالت بـالتخـّلق املـتوالـي لـدى نـحو 
2000 جـني بـمركـز املـكافـأة فـي الـدمـاغ. وقـد قِـسنا زيـادة فـي عـالمـة مـعيّنة للتخـّلق املـتوالـي طـالـت 
1200 مــن هــذه الــجينات، حــيث تجــّلت هــذه الــعالمــة عــلى شــكل «مــثْيلة الهيســتونــات» الــكابــحة 
لـلنشاط الـجيني. وهـكذا، يـبدو أّن االكـتئاب يُـمكنه أن يُجـّمد عـمل جـينات لـها دور مـهم فـي تـنشيط 
جـــزء الـــدمـــاغ الـــذي يـــتيح لـــلحيوان الـــشعور بـــاالرتـــياح، تـــاركـــا وراءه نـــوعـــا مـــن الـــندبـــة الجـــزيـــئية 
molecular scar. كـما وجـدنـا أيـضا أّن الـعديـد مـن الـتبدالت املـذكـورة الـناجـمة عـن الـكرْب قـابـلة 
لــلعْكس بــمعالــجة الــفئران لشهــر واحــد بــدواء اإليــميپرامــني imipramine، وهــو مــضاّد اكــتئاب 
واسـع االسـتخدام. إضـافـة إلـى ذلـك، فـقد تـم اكـتشاف تـبدالت بـالتخـّلق املـتوالـي مـماثـلة فـي عـينات 

من دماغ اإلنسان مأخوذة من متوفني تعرضوا لالكتئاب أثناء احتضارهم. 
  

ومــع أن االكــتئاب مــشكلة شــائــعة بــني البشــر، فــهم لــيسوا جــميعا مــعرضــني لــإلصــابــة بــه عــلى قــدم 
املــساواة. وقــد تــبني لــنا أّن الــفئران أيــضا ال تشــذّ عــن هــذه الــقاعــدة، فــثلث الــذكــور تــقريــبا الــتي 
تـعرضـت «لجـرعـة» يـومـية مـن اإلحـباط االجـتماعـي كـانـت فـيما يـبدو مـقاومـة لـالكـتئاب، فـعلى الـرغـم 
مــن خــضوعــها كــغيرهــا لــلكرْب املــضني ذاتــه، فــإنــها لــم تُظهــر االنــسحاب أو الــفتور الــذي أبــدتــه 
زمــيالتــها املؤهــبة. لــقد نــزلــت هــذه املــرونــة إلــى مســتوى جــيناتــها، فــالــعديــد مــن الــتبدالت بــالتخــّلق 
املـتوالـي املُحـرضّـــــة بـالـكرْب، والـتي رأيـناهـا فـي الـفئران املؤهـبة، لـم تحـدث فـي الـفئران املـرنـة، وإنـما 
ظهــرت لــديــها تــعديــالت بــالتخــّلق املــتوالــي فــي مجــموعــة إضــافــية مــن الــجينات فــي مــركــز املــكافــأة 
بـطريـقة تـختلف عـما يحـدث لـدى الـفئران الـتي أصـابـها االكـتئاب. وتـوحـي هـذه االكـتشافـات أّن هـذا 
الــنمط الــبديــل مــن الــتعديــالت وقــائــيّ الــطبيعة، وأّن املــرونــة هــي أكــثر مــن مجــرد غــياب االســتعداد؛ 

إنها تتضّمن برنامج تخّلق متوال فاعال يمكن استدعاؤه ملقارعة تأثيرات الكرْب املزمن. 
  

وجــدنــا أيــضا أّن الــجينات الــوقــائــية الــتي تــم تــعديــلها بــآلــية التخــّلق املــتوالــي فــي الــفئران املــرنــة 
تــتضّمن الــعديــد مــن الــجينات ذاتــها الــتي تســتعيد نــشاطــها الــطبيعي فــي الــفئران املــكتئبة إثــر 
مـعالـجتها بـاإليـميپرامـني. ومجـموعـة فـرعـية مـن هـذه الـجينات مـعروفـة بـقدرتـها عـلى رفـع فـعالـية 
مــركــز املــكافــأة فــي الــدمــاغ، وبــالــتالــي عــلى تــجنّب االكــتئاب. ال شــك فــي أن هــذه املــالحــظات تــعزّز 
احــتمال أّن تــكون إحــدى آلــيّات تــأثــير مــضادات االكــتئاب عــند البشــر هــي تــفعيل عــدد مــن بــرامــج 
التخـّلق املـتوالـي الـوقـائـية ذاتـها املـعروفـة عـند األفـراد األقـل عـرضـة لـالكـتئاب. وإذا كـان األمـر كـذلـك، 
فــينبغي عــلينا أالّ نــبحث عــن أدويــة حــاصــرة لــتأثــيرات الــكرْب املــزمــن الــضارة وحســب، وإنــما أن 

نكون قادرين أيضا على تحديد هوية األدوية املُقوية آلليات املرونة الطبيعية في الدماغ. 
  

ميراث األم(*********) 

  
إن الــتأثــيرات الــتي نــاقــشناهــا حــتى اآلن ال تســتمر مــّدتــها ســوى شهــر واحــد، وهــي أطــول فــترة 
زمــنية بــحثنا فــيها. ولــكن الــتعديــالت بــالتخــّلق املــتوالــي يــمكن أن تُحــرّض تــبّدالت ســلوكــية تــدوم 
طــوال الــعمر. وهــذا مــا بــيّنه <M. مــيني> [مــن جــامــعة McGill] وزمــالؤه، فــقد فــحص تــأثــيرات 

الرعاية األمومية في التعديالت بالتخّلق املتوالي وفي سلوك األبناء الحقا. 
  



الحــظ الــباحــثون أّن بــعض أمــهات الجــرذان تُظهــر مســتويــات عــالــية مــن ســلوك الــحضانــة ولعق 
صـغارهـا وهـندمـتها(9)، بـينما بـعضها اآلخـر أقـل اجـتهادا. والحـظ الـباحـثون أيـضا أن نسـل األمـهات 
األكـثر نـشاطـا أقـل قـلقا، وكـمية هـرمـون الـكرْب الـتي يـنتجها عـند االنـزعـاج أقـّل مـما يـنتجه صـغار 
األمــهات األكــثر ســلبية. كــما تــبني لــلباحــثني، إضــافــة إلــى ذلــك، أن اإلنــاث الــلواتــي تــنشأ بــرعــايــة 

أمهات حاضنة تصبح أنفسها أمهات حاضنة. 
  

لــقد تــابــعت مجــموعــة <مــيني> تــقديــم دالئــلها عــلى أّن تــأثــيرات الســلوك األمــومــي تــتواســطها، 
جـزئـيا عـلى األقـل، آلـيات التخـّلق املـتوالـي. فـمقارنـة بـالـصغار الـتي تـعرضـت لـلرعـايـة الـفائـقة، تـبدي 
الــصغار الــناشــئة عــند أمــهات ســلبية «دنــا» أكــثر مــثْيلة فــي الســالســل الــتنظيمية لــلجني املــكوّد 
ملسـتقبل القشـرانـيات الـسكريـة – وهـو بـروتـني يـوجـد فـي مـعظم خـاليـا الـجسم، ويـتواسـط اسـتجابـة 
الـحيوان لهـرمـون الـكرْب املـعروف بـاسـم الـكورتـيزول. وهـذه املـثْيلة املـفرطـة الـتي تـم اكـتشافـها فـي 
الـُحصني hippocampus - وهـو مـنطقة مـن الـدمـاغ تـشارك فـي نـظم وظـيفتي الـتعّلم والـذاكـرة – 
تـحّث الـخاليـا الـعصبية عـلى تـخفيض إنـتاجـها مـن مسـتقبل القشـرانـيات الـسكريـة. وملـا كـان تـفعيل 
هــذا املســتقبل فــي الــُحصني يــترتــب عــليه فــعليّا إرســال إشــعار لــلجسم إلبــطاء إنــتاج الــكورتــيزول، 
فــإن تــخفيض إنــتاجــه عــبر آلــيّة التخــّلق املــتوالــي هــو مــا أدى إلــى تــفاقــم اســتجابــة الــحيوانــات 
لـلكرْب، وهـو بـالـتالـي مـا جـعلها تـصبح أكـثر قـلقا وخـوفـا – وهـي خـصال رافـقتها طـوال حـياتـها. 
غـير أن الـتأثـيرات فـي مسـتقبل القشـرانـيات الـسكريـة قـد تـكون جـزءا واحـدا مـن الـقّصة فـقط. فـقد 
وجـدت <F. شـمبانـي> [مـن جـامـعة كـولـومـبيا] وزمـالؤهـا اخـتالفـات مـماثـلة فـي التخـّلق املـتوالـي 
عـــلى الـــجني املـــكوّد ملســـتقبل اإلســـتروجـــينات estrogens فـــي الـــصغار الـــناشـــئة عـــند أمـــهات 
نـشيطة وأمـهات سـلبية. مـن املـرجـح، إذن، أن يـأتـينا الـدلـيل فـي املسـتقبل عـلى أن الـوسـم التخـّلقي 
املــتوالــي لــلعديــد مــن الــجينات األخــرى يُــسهم فــي بــرمــجة االســتجابــات ألمــر مــن األمــور املــعّقدة، 

كالسلوك األمومي مثال، ويسهم بالتالي في توريث هذا السلوك. 
  

وفـي هـذه الـحال، فـإن الـتبدالت بـالتخـّلق املـتوالـي الـتي حـصلت فـي أحـد الـجينات عـند جـيل مـا, 
تــبدو فــي الــواقــع قــابــلة لــالنــتقال إلــى الــجيل الــقادم مــع عــدم مــرورهــا عــبر خــّط الــخاليــا الجُـــرمــيّة. 
فسـلوك األّم يـغيّر عـبر آلـية التخـلق املـتوالـي نـظم الـجينات فـي دمـاغ صـغيرهـا الـذي يُـبدي الحـقا 
ســلوك األم ذاتــه، والــذي يــقوم بــدوره بــتعديــل عــالمــات التخــّلق املــتوالــي والســلوك عــند صــغيره، 

وهكذا. 
  

عالج تخّلقي متواٍل(**********) 
  

إن التحـــدي الـــرئـــيس فـــي الـــعقود الـــقادمـــة هـــو اســـتغالل مـــا نـــتعّلمه حـــول الـــتعديـــالت بـــالتخـــّلق 
املـتوالـي وحـول السـلوك، مـن أجـل تـطويـر طـرائق مـحّسنة ملـعالـجة االضـطرابـات الـنفسية املـختلفة. 
فـمختبرنـا وغـيره وجـد، مـثال، أّن األدويـة الـتي تـحفظ الهيسـتونـات مـكسية بمجـموعـات األسـيتيل 
عـبر آلـية تـثبيط اإلنـزيـمات املـاحـية لـها وفـّعالـة ضـد االكـتئاب. ومـن نـاحـية أخـرى، ومـع أن الـتربـية 
السـلبية تـترافق بـتغيّرات فـي مـثْيلة الـدنـا(10)، فـقد وجـد <مـيني> أّن األدويـة املـذكـورة قـادرة عـلى 
تــعزيــز الســلوك الــحاضــن، بــاعــتبار أن األســتلة املــعززة(11) لــديــها الــقدرة عــلى مــعارضــة الــتأثــيرات 

الكابحة للمثْيلة املفرطة. 
  



ومــع أّن هــذه الــنتائــج واعــدة، فــمن غــير املــحتمل أن تــكون املــثبطات املــوجــودة حــالــيا فــي الــسوق 
مــفيدة ملــجابــهة املــرض الــنفسي، ذلــك ألن مــاحــيات األســيتيل؛ أي نــازعــات أســيتيل الهيســتونــات، 
تـقوم بـنظم عـالمـات التخـّلق املـتوالـي الخـلوي فـي سـائـر مـناطق الـدمـاغ وفـي جـميع أنـحاء الـجسم، 
األمـر الـذي يـعني أن األدويـة الـتي تـعطّلها بـصورة عـشوائـية لـها آثـار جـانـبية خـطيرة، ويـمكن أن 
تــكون ســامّــة. ال بــد إذن مــن بــدائــل قــد يــكمن أحــدهــا فــي تــطويــر أدويــة قــادرة عــلى تــثبيط نــازعــات 
أسـيتيل الهيسـتونـات بـأشـكالـها املـختلفة بـصورة انـتقائـية، والـتي تـوجـد بـكثافـة عـالـية فـي مـناطق 
الـدمـاغ األكـثر تـأثـرا بـحاالت نـفسية مـعيّنة، كـمركـز املـكافـأة، عـلى سـبيل املـثال. أمـا الـبديـل اآلخـر فـقد 
يـتمخض عـن عـملية تـعرُّف بـروتـينات جـديـدة تـسهم فـي الـتعديـالت بـالتخـّلق املـتوالـي فـي الـدمـاغ. 
ومـــع ذلـــك، وفـــي الـــنهايـــة، فـــقد تـــكون املـــقاربـــة األكـــثر جـــدوى هـــي تحـــديـــد أّي الـــجينات عـــرضـــة 
لــلتعديــالت بــالتخــّلق املــتوالــي فــي االكــتئاب أو اإلدمــان: مــثال، جــينات مســتقبالت نــواقــل عــصبية 
مـعيّنة أو بـروتـينات نـاظـمة لـبث اإلشـعارات، ولـتكن بـروتـينات تـسهم فـي الـتنشيط الـعصبي. يـمكن 
بـعدهـا أن نـركّــز جـهودنـا عـلى تـصميم أدويـة تسـتهدف مـباشـرة نـشاط الـجينات املحـددة تـلك – أو 

منتجاتها البروتينية. 
  

نقُل التبّدالت(***********) 
  

أحــد األســئلة املــثيرة الــتي ســتبقى قــائــمة هــو: إلــى أّي درجــة ســتكون الــتبدالت بــالتخــّلق املــتوالــي 
الــتي تــرافق الــحاالت الــعصبية الــنفسية قــابــلة لــلتوريــث؟ فــي تــجارب <مــيني>، «تــرُِث» الجــرذان 
مـن أمـهاتـها بـعض أنـماط سـلوك مـعينة، إضـافـة إلـى بـروفـيالت التخـّلق املـتوالـي املـرافـقة. ولـكن تـلك 
الـــتبدالت، والـــتي تـــتأثّــر مـــباشـــرة بـــالســـلوك، تحـــدث فـــي الـــدمـــاغ. فـــهي ال تـــنتقل، إذن، بـــواســـطة 
عـالمـات تحـملها جـينات الـخاليـا الجـرمـية الـتي تُـشّكل الـجنني الجـديـد. والسؤال األكـثر إثـارة هـو: 
هــل يــمكن ملــثل هــذه الــتجارب الــحياتــية أن تســبّب تــبدالت بــالتخــّلق املــتوالــي فــي خــاليــا الــنطاف 

والبويضات، والتي يمكن بعدها أن تعبر مباشرة إلى ساللة الفرد؟ 
  

لــيس مــن املســتهجن بــالــتأكــيد أن نــفكر فــي احــتمال أن يــكون لــلكرْب املــزمــن أو لــألدويــة املســببة 
لــإلدمــان أو لــكليهما تــأثــير مــعّدل فــي نــشاط الــجينات فــي الــنطاف أو الــبويــضات؛ فــفي الــنهايــة، 
هــرمــونــات الــكرْب واألدويــة ليســت مــحصورة فــي الــدمــاغ بــل تــجول الــجسم بــكامــله، بــما فــي ذلــك 
الـــخصيتني واملـــبيضني. بـــيْد أّن مـــا يـــصعب فـــهمه هـــو كـــيف يـــمكن ملـــثل هـــذا الـــتغيّر فـــي الـــخاليـــا 
الــجنسية أن يــبقى مُــصانــا عــبر األجــيال. فــالــتعديــالت بــالتخــّلق املــتوالــي املكتســبة تُــمحى أثــناء 
انــقسام الخــلية بــالــنمط الــذي تــنشأ عــنه الــنطاف والــبويــضات. ومــا يــصعب فــهمه أيــضا هــو كــيف 
لهــذه الــتعديــالت، إْن وجــدت فــي الــجنني، أن تطلق الــعنان لــلتأثــير فــي نــشاط الــجينات فــي أجــزاء 

منتقاة فقط من الدماغ أو في الغدد الصم عند شخص بالغ؟ 
  

وعـلى الـرغـم مـن كـل ذلـك، فـإن األبـحاث الـخالّبـة تـوحـي أّن بـعض الـتعديـالت بـالتخـّلق املـتوالـي قـد 
تــكون قــابــلة لــلتوريــث. فــقد وجــدت عــّدة مجــموعــات أّن الــقوارض املــعرضــة لــلكرب املــزمــن تــلُِد ذريــة 
حـساسـة لـلكرْب بـوجـه خـاص. فـعلى سـبيل املـثال، قـامـت <I. مـانـسوي> [مـن جـامـعة زيـوريـخ] مـع 
زمــالئــها بــفصل صــغار الــفئران عــن أمــها فــي أثــناء أول أســبوعــني مــن حــياتــها، فــوجــدت أّن النســل 
الــذكــري أبــدى عــالمــات االكــتئاب فــي ســّن الــبلوغ. وعــند تــناســل هــذه الــذكــور مــع الــفئران اإلنــاث 
الـسويـة، أبـدى النسـل الـناتـج أيـضا سـلوكـيات شـبيهة بـاالكـتئاب، مـماثـلة ملـا أبـدتـه الـبالـغة، مـع عـدم 



تــعرضــها لــلكرب فــي أثــناء تــربــيتها. وانــتقال هــذا االســتعداد لــلكرب مــرتــبط بــاملســتويــات املــتبدلــة 
ملثْيلة دنا عّدة جينات معيّنة في النطاف والدماغ كليهما. 

  
وقـد أجـريـنا دراسـة مـماثـلة فـي مـختبرنـا بـاسـتخدام نـموذجـنا الـخاص بـاإلحـباط االجـتماعـي، حـيث 
أخـضعنا فـئرانـا ذكـورا لـلكرْب املـزمـن. ثـم انـتظرنـا شهـرا واحـدا، وسـمحنا لـها بـالـتزاوج فـاكـتشفنا أنّ 
نسـلها أبـدى زيـادة كـبيرة فـي تـأهـبها لـالكـتئاب. ومـن ثـّم تـقدمـنا خـطوة واحـدة فـي التجـربـة. فـإذا 
كـانـت تـعديـالت التخـّلق املـتوالـي الـتي تـجعل الـفئران مـعرضـة لـالكـتئاب قـابـلة لـلتوريـث حـقا، يـجب 
أن تـــصل الـــتبدالت إلـــى الـــخاليـــا الـــجنسية لـــلحيوانـــات. ولـــذا أخـــذنـــا نـــطافـــا مـــن ذكـــورنـــا املـــرهّـــبة 
واسـتخدمـناهـا لـتخصيب بـويـضات مـن أنـثى سـويـة. واكـتشفنا أّن أنـسال هـذا الـتزاوج الـصنعي 
كـانـت سـويـة جـدا تـقريـبا: لـقد أظهـرت مؤشـرات طـفيفة فـقط عـلى سـلوك االنـسحاب والقلق الـثابـتني 

عند آبائها. 
  

ليسـت هـذه التجـربـة جـازمـة ألّن عـالمـات التخـّلق املـتوالـي قـد تـكون تـعرضـت لـإلزالـة بـطريـقة مـا مـن 
الـــنطاف فـــي أثـــناء عـــملية اإلخـــصاب خـــارج الـــجسم. إال أّن الـــنتائـــج تـــوحـــي أّن اإلنـــاث الـــالتـــي 
تـزاوجـت جسـديـا بـالـذكـور املـرهـبة تـعامـلت مـع صـغارهـا بـشكل مـختلف عـن اإلنـاث الـالتـي تـزاوجـت 
بـذكـور سـويـة – أو الـالتـي لـم تـقابـل قـطُّ آبـاء صـغارهـا. بـالـنتيجة، فـاكـتئاب النسـل ربـما نجـم عـن 
التجـربـة السـلوكـية املـبكرة ولـيس عـن الـوراثـة املـباشـرة للتخـّلق املـتوالـي املحـمول عـبر الـنطفة أو 

البويضات. 
  

ال يـعني هـذا الـقول أّن مـثل هـذا االنـتقال عـبر األجـيال مسـتحيل، ومـع ذلـك، فـال نـمتلك حـالـيا الـدلـيل 
الـجازم لـإلشـارة إلـى أنّـه يحـدث. ولـلتصدي لهـذه املـسألـة، يـجب أن نـطوّر األدوات التجـريـبية الـتي 
تـمّكننا مـن تحـديـد الـتعديـالت بـالتخـّلق املـتوالـي ذات الـصلة فـي الـخاليـا الجـرمـية وإثـبات أّن هـذه 

التعديالت الزمة وكافية لتحرض انتقال الِخصال املرصودة. 
  

لــقد عُــرف عــالــم بــيولــوجــيا الــقرن الــثامــن عشــر <B-J. المــارك> مــن نــظريــته عــن تــوارث الــصفات 
املكتسـبة. وبحسـب هـذه الـفكرة، فـالـِخصال الـتي تـتلبّسها املـتعضيات عـلى مـدى عـمرهـا – الـجهاز 
الــعضلي املــتمرن جــيدا عــلى ســبيل املــثال – يــمكن أن تــنقلها إلــى نســلها. نــعرف اآلن بــالــطبع أنّ 
جــينات الــفرد هــي الــتي تؤدي الــدور املــهيمن فــي تحــديــد الــفيزيــولــوجــيا والــوظــيفة. وفــي الــوقــت 
ذاتـه، فـالـعلماء يـتقدمـون بـاطـراد نـحو االعـتراف بـأّن الـتعرّض لـلبيئة والـتجارب املـختلفة (بـما فـي 
ذلـــك الـــحوادث الـــعشوائـــية) خـــالل مـــراحـــل الـــنموّ وســـن الـــبلوغ يـــمكن أن يـــعّدل فـــعالـــية جـــيناتـــنا، 
وبـالـتالـي طـرق إظـهار هـذه الـِخصال لـذاتـها. ونـعلم اآلن أّن آلـيات التخـّلق املـتوالـي تـتواسـط هـذا 
الـتفاعـل بـني الـطبيعة والـتنشئة. ومـا زال لـديـنا الـكثير جـدا مـن الـعمل لـنقوم بـه لـنتوصـل إلـى فـهم 
تـام لـكيفية تـأثـير عـلم التخـّلق ومـداه فـي خـصالـنا السـلوكـية واسـتعدادنـا لـلمرض الـنفسي، ومـا إذا 
كــانــت تــلك االســتعدادات يــمكن أن تــنتقل إلــى األجــيال الــتالــية. وال شــّك فــي أّن <المــارك> ونــّقاده 

كانوا سيبتهجون في مناقشة مثل هذه اإلمكانيات. 
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