
 (*)كشف بعض خفايا الُفصام
 

 يف دماغ )1(إن فه� عميقا لس�ورة التأش�“

 ”الصصا  دعع  مم  داداا بعالجتهاملصاب� ب

>C .Dجاڤيت> ـ .  >T .J <كويل. 

  

ـ فاألول (ناش)، .ياتس> A.ناش> و<Jاليوم تسرتجع إىل األذهان أس�ء مثل < schizophrenia إن كلمة الفصام
، اشتهر بوصفه معجزة يف A Beautiful Mind وهو موضوع الفيلم الفائز بجائزة أوسكار تحت عنوان عقل جميل

الرياضيات وفاز يف نهاية املطاف بجائزة نوبل عن أع�له املبكرة، ولكنه صار مختال إىل حد كب� نتيجة اضطراب 
اد�ية والتخبط سنوات قبل شفائه. أما <ياتس >فكانت أما لخمسة أوالد دماغي يف يُْفِعِه أدى إىل فقده مهنته األك

، وهي »إنقاذا لهم من الشيطان«تعا� االكتئاب والفصام معا، واشتهرت بإغراقها أوالدها الصغار يف حوض االستح�م 
 تقبع اآلن يف السجن.

  

يف جوانب أخرى. فنحو  atypical �طيةيف بعض جوانبها ولكنها ال  typical تعد معاناة <ناش> و <ياتس> �طية
طوال كهولتهم. وبدال من أن يكونوا عباقرة عىل  disabled   من املصاب  بالفصام يف العال غالبا ما يبقون عجزة1

،يبدي العديد من هؤالء املصاب  ذكاء يقل عن معدله العام، حتى قبل أن تظهر لديهم األعراض غرار <ناش> 
) ح  ترتسخ العلة، وتحديدا يف كهولتهم املبكرة. IQالتشخيصية، وبالتايل يعانون املزيد من الرتاجع يف معامل الذكاء (

ن <ياتس>، فإن أقل من نصف عدد املصاب  ولسوء الحظ، ال يشكل إال قلة منهم ع�لة رابحة. وعىل النقيض م
يف املئة منهم يقيمون فرتات طويلة يف املصحات العقلية  15بالفصام يتزوج ويكوِّن أًرسا. ونذكر كذلك أن ما يقرب من 

سكع. يف املئة آخرين ينتهون إىل السجن الرتكابهم جرائم بسيطة أو للت 15التابعة للوالية أو املحافظة التابع  لها، وأن 
يف املئة من املصاب  يف فقر، ك� ينتهي واحد من كل عرشين منهم إىل الترشد. وبسبب قلة املساعدة  60هذا ويعيش 

 االجت�عية، يصب  مزيد من املصاب  بالفصام ضحايا أكث من كونهم مقرتف  لجرائم عنيفة.

  

ئيسية املتوافرة حاليا، والتي تدعى مضادات تتوافر األدوية ولكنها تبقى محط إشكالية. وُتّكن الخيارات الر 
يف املئة فقط من املصاب . (فهؤالء  20، من إيقاف جميع األعراض لدى ما يقرب من antipsychotics الّذهان

املحظوظون الذين يستجيبون عىل هذا النحو يكونون بحالة جيدة طاملا استمرت معالجتهم، بيد أن الكث�ين منهم 
عن تناول العقاق�، وغالبا ما يكون ذلك بسبب تأث�ات جانبية لهذه العقاق�، أو لرغبتهم يف أن يقلعون مع الزمن 

، أو بسبب فقدانهم التمتع بالرعاية الصحة العقلية). وتحقق مضادات الذهان لثلثي عدد املصاب  )2(»عادي «يكونوا 
طوال حياتهم؛ أما بقية املصاب  فال يبدون أية  انفراجا يف األل، ومع ذلك تبقى األعراض التشخيصية مالزمة لهم

 استجابة ذات شأن.

  



 (**)نظرة إج�لية/ الفصام

لطاملا نظر العل�ء إىل الفصام عىل أنه ناشئ عن اضطراب يف منظومة دماغية معينة، منظومة تتواصل فيها الخاليا  ▪
 .أو ناقل عصبي) تسمى دوپام ) signaling الدماغية عن طريق استخدام مادة كيميائية تأش�ية

ومع ذلك ينقل البحث الجديد وجهة الرتكيز من الدوپام  إىل ناقل عصبي آخر هو الگلوتامات؛ إذ يبدو أن التأش�  ▪
 .الگلوتامات املختل هو مسهم رئييس بهذا االعتالل

 .  لألسباب املؤدية للفصامثة عقاق� قيد اإلعداد اآلن ملعالجة هذا الداء مبنية عىل هذا الفهم املنق ▪

  

إن عدم كفاية ترسانة األدوية ال يعّد إال واحدة من عقبات معالجة هذا االضطراب املأساوي بشكل ناجع، إذ �ثل 
عدم كفاية النظريات التي توّجه العالج الدوائ عقبة أخرى. فالخاليا الدماغية (العصبونات) تتواصل في� بينها عن 

أو أن excite ) بحيث إنها إما أن تستث�neurotransmitters ات (تدعى نواقل عصبيةطريق تحرير كي�وي
عصبونات أخرى غ�ها. وعىل مدى عدة قرون تركّزت نظريات الفصام عىل ناقل عصبي وحيد هو  inhibit تثبط

هو إال جانب من . ولكن يف السنوات القليلة املاضية اتض  أن اختالل سويات الدوپام  ما dopamine الدوپام 
القصة وأن الشذوذات، يف رأي العديدين، إ�ا تكمن يف مكان آخر. ووقع االرتياب بشكل خاص عىل 

. واآلن يدرك العل�ء أن الفصام يؤثر إج�ال يف glutamate يف الناقل العصبي املسمى گلوتامات deficiencies أعواز
جميع أجزاء الدماغ، وأن الگلوتامات، خالفا للدوپام  الذي يؤدي دورا مه� يف مناطق منعزلة فقط، يعد حاس� يف 

يفتش الباحثون اآلن عن عالجات تستطيع أن تعكس هذا العوز يف   جميع أجزاء الدماغ تقريبا. ونتيجة لذلك
 ت.الگلوتاما

  

 (***)أعراض متعددة

وإليجاد عالجات أفضل يحتاج الباحثون إىل فهم كيفية نشوء الفصام، األمر الذي يعني أنهم بحاجة إىل تعليل 
جميع أعراضه العديدة. ومعظم هذه األعراض تندرج تحت أصناف اصطُل  عىل وصفها 

. أما األعراض اإليجابية فتنطوي cognitive (املعرفية)» الذهنية«و negative »السلبية«و positive»اإليجابية«ب
عموما عىل أحداث تفوق ما يعترب معاناة اعتيادية؛ وأما األعراض السلبية فتعني ضمنا بشكل عام معاناة مخففة؛ يف 
ح  تش� األعراض الذهنية أو املشوشة إىل صعوبة الحفاظ عىل التدفق املنطقي واملت�سك للمحادثة، وصعوبة 

  االنتباه والتفك� املجرد.املحافظة عىل

  



 

  

(التي يشعر فيها  paranoid واألوهام الزورانية agitation يألف الناس عامة األعراض اإليجابية، والسي� الهياج
، التي )3(، عموما بشكل أصوات محكية. أما الهلوسات املتحكمةhallucinations املصاب بالتآمر ضده) والهلوسات

توحي للمرىض بإيذاء أنفسهم أو بإيذاء اآلخرين، فهي عالمة منذرة بالّرش بشكل خاص، إذ تصعب مقاومتها و�كن أن 
 تستحث أفعاال عنيفة.

  

فهي قد تشمل تجميعة تدعى األعراض الرباعية  .)4(إن األعراض السلبية والذهنية أقل مأساوية لكنها أكث خبثا
)4Aصsالذاتوية :( autism  (بعنى انعدام االكرتاث بالناس اآلخرين أو الجوار املحيط)، والجمع ب  النقيض  يف

(الذي يتمثل يف التعب� الوجهي الجامد وغ� املتبدل)،  blunted affect والتأثر الجامد ambivalence الشعور
). أما األعراض الشائعة األخرى فتتضمن نقص التلقائية (نقص 5ومشكلة تخلخل الرتابط الذهني(



وصعوبة إنشاء وفاق وتباطؤ الحركة.  impoverished speech كالما أجوف والتكلم lack of spontaneity العفوية)
ور والالمباالة مصادمات ب  املرىض وأرسهم، التي �كن أن تنظر إىل هذه الخصال كعالمات وقد يسبب فتور الشع

 كسل أكث من كونها أعراضا للمرض.

  

مصممة لكشف التلف الدماغي عندهم، فإنهم » بالورقة والقلم«حين� يُقيَّم املصابون بالفصام، عرب اختبارات 
شار. ويف واقع األمر، تتأثر إىل حد ما جميع نواحي عمل الدماغ بدءا من يبدون �وذجا يوحي بخلل وظيفي واسع االنت

أكث العمليات الحسية جوهرية حتى أعقد النواحي الفكرية. وقد تتأذى بشكل خاص وظائف معينة مثل القدرة عىل 
يُبدي املرىض تكوين ذكريات جديدة، سواء كانت مؤقتة أو مستد�ة، أو القدرة عىل حل املشكالت املعقدة. وكذلك 

صعوبة يف حل أ�اط من املشكالت الحياتية اليومية، مثل وصف حيثيات الصداقة، أو ما �كن فعله إذا ما انطفأت 
جميع أضواء البيت دفعة واحدة. ويُعلل العجُز يف مواجهة هذه املشكالت املعتادة، أكث من أية ناحية أخرى، 

ش مستقل . وإج�ال يتآمر الفصام لسلب مرضاه الصفات التي يحتاجون الصعوبَة التي تواجه مثل هؤالء املرىض للعي
 واملهارات االجت�عية والفطنة. personality إليها فعال للنجاح مجتمعيا: الشخصية

  

 (****)ما بعد الدوپام�

ك نتيجة يف الخمسينات من القرن املايض، برز التشديد عىل الشذوذات املرتبطة بالدوپام  كسبب للفصام، وذل
يقوى عىل التحكم يف األعراض  phenothiazines لالكتشاف العريض بأن صنفا من األدوية يدعى الفينوتيازينات

اإليجابية للفصام. وأظهرت الدراسات الالحقة أن هذه املواد تؤدي فعلها عرب إعاقة وظيفة زمرة معينة نوعية من 
) تجثم عىل سط  خاليا عصبية  dopamine receptors D2 الدوپام (تدعى مستقبالت )6(جزيئات محسسة كيميائيا

معينة وتنقل إيعازات الدوپام  إىل داخل الخاليا. ويف الوقت نفسه كشفت أبحاث أجراها أحد الفائزين حديثا بجائزة 
، الذي ُعرِف أنه يث� هلوسات وأوهاما لدى املدمن  عىل تناوله، amphetamine .كارلسون>، أن األمفيتام Aنوبل <

ط إطالق الدوپام  يف الدماغ. وقد أدى هذان االكتشافان معا إىل  النظرية «ينشِّ
أن معظم أعراض الفصام تنجم عن فرط إطالق الدوپام  يف مناطق  تقرتح التي dopamine theory »الدوپامينية

(الذي يعتقد أنه ينظّم العاطفة) والفص  األمامي  (الجبهي )  limbic system ز الحويفدماغية مهمة مثل الجها
 (اللذين يعتقد أنه� ينظ�ن االستدالل املنطقي).

  

وعىل مدى السنوات األربع  املاضية توضحت مواقع قوة هذه النظرية وقيودها. فبالنسبة إىل بعض املرىض، 
البارزة، أثبتت هذه النظرية قوتها يف التوفيق ب  األعراض والعالج. ف� يتعلق بالقلة  وبخاصة ذوي األعراض اإليجابية

الذين يبدون أعراضا إيجابية فقط، يس� األمر جيدا، من حيث مزاولتهم أع�ال وتشكيلهم أرسا وعدم معاناتهم إال 
 دويتهم.القليل نسبيا من الرتاجع الذهني مع مرور الزمن، إذا ما التزموا بتعاطي أ 

  

ولكن هذه الفرضية بالنسبة إىل العديد من املرىض محدودة التوفيق. وهؤالء املرىض هم الذين تتشكل لديهم 
األعراض بالتدري،، وليس بشكل دراماتيك، والذين ترج  لديهم األعراض السلبية عىل األعراض اإليجابية. فهؤالء 

 أنفسهم سنوات عديدة، وتكون وظائفهم الذهنية ضعيفة األداء؛ املصابون يزدادون انعزاال وغالبا ما يتقوقعون عىل
 وحين� يعالجون ولو بأفضل األدوية املتاحة يف األسواق، ال يتحسنون إال ببطء، وقد ال يتحسنون إطالقا.

  



لقد حثت مثل هذه املشاهدات بعض الباحث  عىل تحوير الفرضية الدوپامينية. وعىل سبيل املثال، يوحي أحد 
هذه التعديالت بأن األعراض السلبية والذهنية قد تنجم عن سويات منخفضة للدوپام  يف أجزاء معينة من الدماغ 

أخرى منه مثل الجهاز الحويف. ونظرا لكون مستقبالت  مثل الفص  األمامي  (الجبهي ) وزيادة للدوپام  يف أجزاء
) بشكل رئييس، فقد رشع الباحثون يف D2 (أكث من كونها من الصنف D1 الدوپام  يف الفص األمامي هي من الصنف

بيد أنهم ل يحققوا  D2وتثبط يف الوقت نفسه مستقبالت الصنف D1 البحث عن عقاق� تنشط مستقبالت الصنف
 ك حتى اآلن.نجاحا يف ذل

  

ويف أواخر الث�نينات من القرن املايض، بدأ الباحثون يدركون أن بعض املركبات الصيدالنية، مثل 
ولتأث�ات  stiffness أقل تسبيبا للتيبس كانت )، رباClozaril (ويحمل االسم التجاري كلوزاريل clozapineالكلوزاپ 

) أو الهالوب�يدول Thorazine الكلوروپرومازين (الثورازينجانبية أخرى عصبية، من العالجات القد�ة مثل 
)، وأكث نجاعة يف معالجة األعراض اإليجابية والسلبية املستد�ة. فالكلوزاپ ، الذي يعترب مضاًدا Haldol (الهالدول

اقل العصبية األخرى ال�طيا للذهان، يثبط مستقبالت الدوپام  بشكل أقل من األدوية القد�ة، ويؤثِّر يف فعالية النو 
عىل نحو أقوى. ومثل هذه املكتشفات أدت إىل إيجاد وشيوع بضعة مضادات ذهان ال�طية جديدة مبنية عىل 
مفعوالت الكلوزاپ  (التي يتب  اآلن أن بعضها قادر لسوء الحظ عىل تسبيب داء السكري وتأث�ات جانبية أخرى غ� 

اقرتاح أن الدوپام  ل يكن الناقل العصبي الوحيد الذي يختل يف الفصام متوقعة). وكذلك أدت هذه املكتشفات إىل 
 بل تختل كذلك نواقل عصبية أخرى.

  

إن النظريات التي تركِّز بشكل كب� عىل الدوپام  تُعترب إشكالية ألسباب أخرى. فامليزان الدوپاميني غ� املناسب 
م للعالج عىل نحو تام تقريبا، يف ح  ال يبدي مصاب آخر ال يستطيع تعليل سبب استجابة أحد املصاب  بالفصا

استجابة ظاهرة. وكذلك ال يستطيع امليزان الدوپاميني غ� املناسب تفس� سبب استجابة األعراض اإليجابية بشكل 
ىل أفضل بكث� من استجابة األعراض السلبية والذهنية. وأخ�ا، وعىل الرغم من عقود السن  يف البحث، ف�زال ع

األبحاث الدوپامينية السعي إىل اكتشاف املسؤول الحقيقي عن اإلصابة بالفصام. فال اإلنز�ات التي تولِّد هذا الناقل 
 العصبي وال املستقبالت التي يرتبط بها، تتغ� بشكل كاف لتعليل األعراض املشاهدة كاملة.

  

 (*****)عالقة غبار املالئكة

إذا كان الدوپام  ال يستطيع تعليل الفصام، ف� هي الحلقة املفقودة؟ لقد جاءت دالَّة حاسمة من تأث�ات مخّدر 
. فعىل النقيض من angel dust ، الذي يعرف كذلك باسم غبار املالئكة phencyclidine  PCP آخر هو الفنسيكليدين

املرض، يحرّض الفنسيكليدين أعراضا تشبه مختلف أعراض الفصام  األمفيتام  الذي يحاك فقط األعراض اإليجابية لهذا
السلبية والذهنية وأحيانا اإليجابية. وال تظهر هذه التأث�ات لدى مدمني غبار املالئكة وحسب، بل أيضا لدى أفراد 

ر ذو تأث�ات مشابهة) أ  ketamine جرى إعطاؤهم جرعات ُمخّفضة منه أو من الكيتام  ثناء تجارب (الذي هو مخدِّ
 متحكم فيها. drug-challenge تحّد دوائ

  



 

هي أجزاء من كل يضمها. فحين� ينظر األفراد  fragments يصعب عىل األشخاص املصاب  بالفصام إدراك أن الشدف
األسوياء إىل صور مكرسة إىل قطع صغ�ة كاملعروضة أعاله بالتتايل، فإنهم يحددون هوية اليشء برسعة. أما مرىض 

 .الفصام فغالبا ال يستطيعون تحقيق تلك القفزة برسعة

  

يف الستينات من القرن املايض، حددت مثل هذه الدراسات أوجه تشابه ب  تأث�ات غبار املالئكة وأعراض الفصام، 
إذ بينت، عىل سبيل املثال، أن األفراد الذين تناولوا غبار املالئكة أظهروا النمط نفسه من االختالالت يف تفس� األمثال 

وقد بّينت الدراسات التي أجريت عىل الكيتام  أوجه تشابه أشدُّ قرسية. وعىل (األقوال املأثورة) كاملصاب  بالفصام. 
الخصوص، فأثناء تحدٍّ للكيتام  تب  أنه تنشأ لدى األفراد األسوياء صعوبة يف التفك� املجرّد ويف استيعاب معلومات 

بدون تباطؤا حركيا عاما وانخفاضا يف جديدة ويف تغي� االسرتاتيجيات أو وضع املعلومة يف الذاكرة املؤقتة. إنهم يُ 
قدرتهم عىل التكلم، تاما مثل� يشاهد لدى املصاب  بالفصام. وكذلك ويف بعض األحيان يص� األفراد الذين أُعطوا غبار 

وبصورة  tangentially املالئكة أو الكيتام  انطوائي  وبُْك�. فإذا تحدثوا فإنهم يتكلمون بشكل انفصايل
. ولنئ كان غبار املالئكة والكيتام  نادرا ما يث�ان لدى املتطوع  األسوياء هلوسات تشبه concretely )7(حسيّة

 الهلوسات الفصامية فإنه� يفاق�ن هذه االختالالت لدى املصاب  بالفصام.

  



أن هذين إن مقدرة غبار املالئكة والكيتام  عىل تسبيب طيف عريض من األعراض املشابهة للفصام توحي ب
اختالال جزيئيا رئيسيا يف أدمغة مرىض الفصام. فعىل املستوى الجزيئي يعطل هذان  replicate املخدرين يكرران

املخدران عمل نظم التأش� الدماغية املعتمدة عىل الگلوتامات التي تعترب الناقل العصبي االستثاري الرئييس يف الدماغ. 
، الذي NMDAreceptor مستقبالت الگلوتام  يُدعى املستقبل النمدائوبدقة أكرب، فه� يوقفان عمل شكل من 

يؤدي دورا حاس� يف تنامي الدماغ والتعلم والذاكرة والس�ورة العصبية بشكل عام. وكذلك يشارك هذا املستقِبل يف 
ة الدوپام  التي املستقبالت النمدائية هذه نفس اختالالت وظيف blockade تنظيم إطالق الدوپام . ويولِّد حصار

تشاهد يف الفصام. وهكذا، فإن عرس وظيفة املستقبل النمدائ بحد ذاته �كن أن يفرس أعراض الفصام السلبية 
 والذهنية، ك� �كن أن يفرس الشذوذات الدوپامينية الكامنة وراء األعراض اإليجابية.

  

موضوع الفصام، بالطريقة التي يعال، بها الدماغ  يتعلق أحد أمثلة األبحاث التي تُرشك املستقبالت النمدائية يف
املعلومات يف األحوال العادية. فإضافة إىل تقوية الوصالت ب  العصبونات تعمل املستقبالت عىل تضخيم اإلشارات 
العصبية عىل غرار الطريقة التي يقوم فيها مذياع قديم بتضخيم إشارات الراديو الضعيفة لتصب  أصواتا قوية. ولدى 

ضخيم إشارات عصبية رئيسية بشكل انتقائ تساعد هذه املستقبالت الدماغ عىل االستجابة لبعض الرسائل وتجاهل ت
بعضها اآلخر، وبذلك تُسهل الرتكيز العقيل واالنتباه. ففي الحالة العادية يستجيب الناس بشكل أقوى لألصوات التي 

بشكل متكرر، وكذلك يستجيبون بشكل أقوى لألصوات التي  يتلقونها َعرَضا من استجابتهم لألصوات التي يتلقونها
يسمعونها أثناء اإلصغاء من استجابتهم لألصوات التي يصدرونها بأنفسهم أثناء الكالم. أما املصابون بالفصام فإنهم ال 

يف حالة  يستجيبون بهذا األسلوب، م� يعني ضمنا أن دارات أدمغتهم املعتمدة عىل املستقبالت النمدائية ال تكون
 صالحة للعمل.

  

 (******)الدماغ يف الفصام

إن عدة مناطق ونظم دماغية تعمل بشكل شاذ يف الفصام، با يف ذلك املناطق املوضحة أدناه. وقد كان يعتقد سابقا 
أن السبب الرئييس للفصام يكمن يف اختالالت توازن الناقل العصبي املسمى دوپام . ولكن االكتشافات الجديدة 

الگلوتاماتية الرئيسية عىل العصبونات (وهو  targets هدافُمنهك من ِقبل أحد األ  signaling توحي بأن حدوث تأش�
 .إ�ا يفرس تشكيلة األعراض الواسعة لهذا الداء عىل نحو أفضل (the NMDAreceptor املستقبل النمدائ

 Auditory System الجهاز السمعي

�ّكن البرش من س�ع الكالم وفهمه. ويف داء الفصام �كن أن يسبب فرط نشاط باحة الكالم الدماغية (التي تحمل 
هلوسات سمعية، حيث يتوهم املصاب بالفصام بأن األفكار التي تتولد داخليا  (Wernikes area اسم باحة ويرنيكه

 .هي أصوات حقيقية تأت من الخارج

 Occipital Lobe (الفص القفوي (القذايل

املعلومات الخاصة بالعال اإلبصاري. ونادرا ما يعا� املصابون بالفصام هلوسات إبصارية تامة،  processes إنه يعال،
بيد أن االضطرابات يف هذه املنطقة (أي الفص القفوي الدماغي) تسهم يف حدوث صعوبات مثل تأويل الصور املعقدة 

 .االت عىل وجوه اآلخرينوتعرُّف الحركة وقراءة االنفع



 Hippocampus الُحص 

 .إنه يتوسط عملية التعلم وتكوين الذاكرة وتأسيس العادات، وتفسد هذه الوظائف يف داء الفصام

 Basal Ganglia الُعَقد القاعدية

الفصام  تسهم يف الحركات واالنفعاالت ويف مكاملة املعلومات الحسية. ويعتقد أن ما يظهر من أداء وظيفي شاذ يف
مستقبالت الدوپام  يف  blockadeويف الهلوسات. [ونش� إىل أن إحصار paranoia (يسهم يف الزََّور (جنون العظمة

هان يفيض إىل تأث�ات جانبية حركية  .[العقد القاعدية بوساطة األدوية املعهودة املضادة للذُّ

 الفص الجبهي

rontal Lobe 

اصية حل املشكالت وخاصية التبرص وخاصيات التفك� املنطقي األخرى الرفيعة يعد هذا الفص حاس� بالنسبة إىل خ
 .املستوى. وتؤدي اختالالت الفصام إىل صعوبات يف أفعال التخطيط وأفكار التنظيم

 Limbic System الجهاز الَحْويف

 .الفصام ويعتقد أن اضطراباته تسهم يف التهي، الذي غالبا ما يُرى يف .emotion يضطلع باالنفعال

 



 نواقل عصبية مختلفة، ونفس النتائج

أن قلة الدوپام  تنجم عنها اقرتح بعض العل�ء أن كثة الدوپام  تنجم عنها أعراض تنبعث من العقد القاعدية، و 
 .أعراض ترتبط بالقرشة املخية الجبهية. وقد تنجم عن التأش� الگلوتامات غ� الكايف تلك األعراض ذاتها

 ،the rest of cortex يف حالة راحة القرشة املخية

 .تسود الگلوتامات ولكن يغيب الدوپام  إىل حد كب�

الكائنة  D2 ، حيث يثبط الدوپام  اضطرام الخاليا (عن طريق فعله يف املستقبالتBasal Ganglia يف العقد القاعدية
عىل الخاليا العصبية)، فإن إشارات التنبيه الگلوتاماتية تعارض إشارات التنبيه الدوپامينّية، ومن ثّم قد يزيد نقص 

 .الگلوتامات س�ورة التثبط، مثل� تفعل زيادة الدوپام  تاما

تضخم  (D1 الخاليا (عن طريق فعله يف املستقبالت firing ملخية الجبهية، حيث يعزز الدوپام  اضطرامففي القرشة ا
إشارات التنبيه الگلوتاماتية مستقبالت الدوپام ، وبالتايل يؤدي نقص الگلوتامات إىل إنقاص النشاط العصبي، مثل� 

 .يفعل نقص الدوپام  تاما

  

  

ضة تث� أعراض الفصام، ف� الذي يسبب ذلك التخفيض إًذا؟ يبقى  إذا كانت فعالية املستقبل النمدائ املخفَّ
الجواب عن ذلك غ� واض . فبعض التقارير تب  أن املصاب  بالفصام تكون مستقبالتهم النمدائية أقل عددا م� لدى 

تي تصنع هذه املستقبالت تبدو سليمة. وإذا كانت املستقبالت األسوياء عىل الرغم من أن الجينات (املَُورِّثات) ال
النمدائية سوية ومتوافرة بكميات مناسبة، فربا تكمن املشكلة يف نقٍص بإطالق الگلوتامات أو يف إنشاء مركَّبات تعطل 

 الفعالية النمدائية.

  

سات ترشي  جثث مصاب  بالفصام وهناك أدلة تدعم كال من هات  الفكرت . فعىل سبيل املثال، ال تب  درا
) وحمض NAAGمستويات منخفضة من الگلوتامات فحسب، بل كذلك مستويات مرتفعة من مركب  (ه� (



كينورينيك) يعطّالن فعالية املستقبالت النمدائية. إضافة إىل ذلك، ترتفع مستويات الحمض األميني (هوموسيستيئ ) 
شأنه شأن حمض كينورينيك يُبْطل املستقبالت النمدائية يف الدماغ. وإج�ال،  يف الدم، مع العلم بأن الهوموسيستيئ 

يوحي �ط هجمة الفصام وأعراضه بأن الكي�ويات التي تعطل املستقبالت النمدائية ترتاكم يف أدمغة املصاب  
رة تاما ترشح سبب بالفصام عىل الرغم من عدم وجود ُحكم بحثي عىل ذلك. وقد ينتهي املطاف بنا إىل آليات مغاي

 الوهن الذي يؤول إليه املستقبل النمدائ.

  

 (*******)إمكانات عالجية جيدة

بغض النظر ع� يسببه انحراف التأش� يف الفصام، فإن الفهم الجديد والدراسات التمهيدية عىل املرىض، يبعثان 
الفكرة من دراسات تب  أن الكلوزاپ  الذي  األمل يف أن تستطيع املعالجة الدوائية تصحي  املشكلة. ويأت دعم هذه

يعد واحدا من أنج  أدوية الفصام املعروفة حتى اآلن يستطيع أن يقلب التأث�ات السلوكية للمخّدر غبار املالئكة 
)PCPيف الحيوانات، وهذا أمر ال تستطيع فعله مضادات الذهان ( antipsychotics القد�ة. وأبعد من ذلك، فقد أدت

ات قص�ة األمد عىل مواد معروفة بتنشيط املستقبالت النمدائية، إىل نتائ، مشجعة يف هذا الصدد. فإضافة إىل اختبار 
ط  دعمها فرضية الگلوتامات، سمحت هذه النتائ، بالرشوع يف اختبارات طويلة األمد. وإذا ما أثبتت املواد التي تنشِّ

املقياس الواسع فإنها ستصب  أول صنف جديد تاما من األدوية املستقبالت النمدائية فعاليتها يف االختبارات ذات 
 يطور خصيصا الستهداف األعراض السلبية والذهنية (املعرفية) للفصام.

  

 (********)أصناف العقاق� التي هي قيد التطوير

ختبار عىل البرش. وندرج ب  ما ل تتم اإلشارة إىل غ� ذلك، فإن املركبات املذكورة أدناه هي يف املراحل األوىل من اال 
 :قوس  مبتكري هذه املركبات ومنتجيها

إىل التغلب عىل عيوب (نقائص)  NMDA-typeتهدف منشطات املستقبالت الگلوتاماتية ذات النمط النمدائ
 .التي تسهم يف عدة أعراض فصامية signalingالتأش�

، باعتباره� مواد طبيعية. كاله� مطروح للبيع، ولكنه� D (Glytech) والس�ين (Media foods) أمثلة: الگليس 
 .مازاال قيد التقييم وبخاصة في� يتعلق بأهميته� يف عالج الفصام

، والتي تعرف باسم األمباكينات، بعض AMPA-typeقد تحسن منشطات املستقبالت الگلوتامية ذات النمط األماائ
 .لدى األشخاص املصاب  بالفصام cognition جوانب الذاكرة وبعض الجوانب املعرفية

 .CX516 (Cortex Pharmaceuticals) :مثال

الت تخص صنفا آخر من املستقبالت الگلوتاماتية إطالق الگلوتامات وتعيد بشكل  modulators قد تنظم ُمعدِّ
 .محتمل التوازن ب  نشاط املستقبالت النمدائية ونشاط املستقبالت األمبائية

 



 LY354740 (Eli Lilly) :مثال

، األمر الذي ينبغي أن يزيد التأش� بوساطة synapsesتقلل مثبطات نقل الگليس  إزالة هذا األخ� من املشابك
 .املستقبالت النمدائية

 JansenPharmaceutica) و NPS Pharmaceuticals) GLY T-1 :مثال

اتها التي تتنشط بالنيكوت  املوجود يف السجائر) (وهي املستقبالت ذ -7تنبه منشطات املستقبالت النيكوتينية ألفا
املستقبالت النمدائية الدماغية بشكل مبارش. وغالبا ما يدخن املصابون بالفصام بشكل كثيف، وربا ألن النيكوت  

 .)، يفيدهم يف الرتكيز-7(الذي يعمل عىل مستقبالت ألفا

 .(مركز العلوم الصحية يف جامعة كولورادو) DMXB-A :مثال

خصيصا من أجل داء پاركنسون، واجتازت هذه املنشطات تجارب  D1 لقد تم إنتاج منشطات للمستقبالت الدوپامينية
السالمة األولية. و�كنها كذلك أن تصح  األعواز الدوپامينية يف الفصام، ولكن ل تجر حتى اآلن التجارب الرسيرية 

 .املتعلقة بهذا الغرض

 Abbott Laboratoies  ABT-431  :مثال

  

لقد قام كالنا بإجراء بعض تلك الدراسات. فحين� أعطينا وزمالؤنا الحمض  األميني  (گليس  وس�ين اليميني) 
يف املئة يف األعراض  40و 30كدواء للمرىض إىل جانب أدويتهم املعيارية، أبدى هؤالء املفحوصون انخفاضا يراوح ب  

-D ابية. ونش� هنا إىل أن إعطاء الدواء سيكلوس�ين اليمينيالذهنية والسلبية وبعض التحسن يف األعراض اإليج
cycloserineالذي يستعمل بشكل رئييس ملعالجة السل ولكنه يتفاعل تبادليا ،cross-react  ،مع املستقبل النمدائ

 حقق نتائ، مشابهة. وتأسيسا عىل مثل هذه االكتشافات نظم املعهد الوطني للصحة العقلية اختبارات رسيرية
متعددة املراكز يف أربعة مستشفيات بغية البت يف فعالية الكليس  والسيكلوس�ين اليميني كدواءين للفصام، 
وستكون النتائ، متاحة هذا العام. أما اختبارات الس�ين اليميني التي ل يُرخَّص لها بعد يف الواليات املتحدة، فإنها 

ولية مشجعة. ونش� هنا أيضا إىل أن هذه الوسائط أفادت كذلك لدى تس� قُُدًما يف مكان آخر وتحقق كذلك نتائ، أ 
ل بإمكانية إيجاد عالج يتحكم يف جميع atypical تناولها مع أحدث جيل ملضادات الذهان الال�طية ، األمر الذي يؤمِّ

 صنوف األعراض الثالثة دفعة واحدة.

  

واصفات املطلوبة لعرضها يف األسواق، فالجرعات ال �تلك أي من الوسائط التي تم اختبارها حتى اليوم امل
املطلوبة قد تكون عالية جدا. ولذلك فإننا وآخرين نستكشف طرقا بديلة. فالجزيئات التي تعيق إزالة الگليس  من 

، واملعروفة باسم مثبطات نقل الگليس ، قد تكن الگليس  من البقاء مدة أطول brain synapses املشابك الدماغية
ل مستقبالت من  املعتاد، وبذلك تزيد من تنبيه املستقبالت النمدائية. وكذلك تخضع للدراسة الوسائط التي تفعِّ

التي تعمل باالشرتاك مع املستقبالت النمدائية. ك� اقُرتحت وسائط تنع تفكك » AMPA من النمط«الگلوتامات 
 الگليس  أو الس�ين اليميني يف الدماغ.

 



  

 (*********)اضطرق عديدة لالنقض

وكذلك يبحث العل�ء املهتمون بتسك  الفصام عن عوامل أخرى أبعد من نظم التأش� يف الدماغ قد تسهم يف 
لدراسة أنسجة دماغية  gene chips هذا االعتالل أو تقي منه. فمثال، استعمل الباحثون ما يدعى شياات جينية

فعالية عرشات آالف الجينات ملصاب  بالفصام مع نظ�اتها لدى غ�  مأخوذة من أناس متوفِّ ، وقارنوا يف الوقت نفسه
عرب  signal transmissionاملصاب  بهذا املرض. وقد أقروا حتى اآلن أن العديد من الجينات املهمة لنقل اإلشارات
كن ليس واضحا ما تقوله املشابك يكون أقل فاعلية لدى املصاب  بالفصام من نظ�اتها لدى األفراد غ� املصاب  به. ول

 هذه املعلومة عن كيفية تطور املرض أو كيفية معالجته.

  

ومع ذلك أعطت الدراسات الجينية عىل الفصام نتائ، مث�ة لالهت�م. ولطاملا كان إسهام الوراثة يف الفصام خالفيا. 
لفصام سيكونان كذلك فصامي  فإذا كان اإلرث الجيني وحده �يل املرض، فإن التوأم  الحقيقي  لشخص مصاب با

دائا ألن التوأم  �تلكان الذخ�ة الجينية نفسها. ولكن يف الحقيقة، حين� يكون أحد التوأم  فصاميا تكون فرصة 
يف املئة فقط من أفراد الدرجة  10يف املئة تقريبا، مع العلم بأن نحو  50إصابة توأمه الحقيقي اآلخر بالفصام نحو 

يف املئة يف املتوسط من  50ئلة (الوالدين واألوالد واألحفاد) يتقاسمون املرض عىل الرغم من حيازتهم األوىل يف العا
الجينات املشرتِكة مع الفرد املصاب. ويوحي هذا التفاوت بأن اإلرث الجيني �كن أن يؤهب الناس بقوة للفصام، غ� 

املرض أو ربا تحرسهم منه. وتُعد العداوى  أن العوامل البيئية �كن أن تدفع األفراد الحساس  باتجاه
قبل الوالدية وسوء التغذية وصعوبات الوالدة واألذيات الدماغية من ب  التأث�ات املشتبه يف  infections (األخ�ج)

 أنها تعزز هذا االعتالل عند األفراد املؤهب  له.

  

 (**********)تكاليف اجت�عية باهظة

يصيب نحو مليو� أمريك، خسائر فادحة يف املجتمع. فنظرا ألنه ينحو إىل الظهور والد�ومة يف يوِقع الفصام، الذي 
بداية سن البلوغ، فإنه �ثل حسابا ضخ� يف فوات� الرعاية الصحية ويف األجور الضائعة، بحيث يعد واحدا من أكث 

 .االعتالالت تكلفة يف الواليات املتحدة

و�ّكن العالج والدعم االجت�عي القوي بعض املصاب  بالفصام من العيش حياة منتجة ومريحة، ولكن غالبية األفراد 
ليست عىل هذا القدر من الحظ. فأقل من ثلث عدد األفراد يستطيع إيجاد عمل، ونصف هذا العدد ال �ارس العمل 

ل (وهم يصابون بأعراض الفصام أبكر من النساء) عادة ما ال إال ألنهم يحظون بساعدات كب�ة. ونش� إىل أن الرجا
يتزوجون، وأن النساء (اللوات يعقدن العزم عىل الزواج) غالبا ما ال يدوم زواجهن. وبسبب كون املصاب  بالفصام غالبا 

 .ما يَعزِلون أنفسهم ويبقون بدون عمل، فإنهم يشكلون عىل الدوام رشيحة كب�ة من السكان املرشدين

يف املئة من ذوي األعراض الفصامية  60هذا وينزع املصابون بهذا االعتالل إىل احت�ل عال بأن يصبحوا مدمن . فنحو 
يدخنون السجائر، ونصف عددهم يتعاطى الكحول أو املاريجوانا أو الكوكائ . و�كن أن تؤدي هذه الفعاليات إىل 

وتزايد النزوع إىل العنف. (أما املمتنعون عن  psychotic لذهانيةَضعف يف سالسة املعالجة، وإىل تفاقم األعراض ا
التدخ  وتعاطي الكحول واملخدرات، فإنهم لن يكونوا أعنف من الناس العادي ). وينتهي الترشد وإدمان تعاطي مواد 



 .مخدرة بالعديد من املصاب  بالفصام إىل السجون واملعتقالت حيث يخفقون يف تلقي املعالجة التي يحتاجون إليها

يف املئة من املصاب  بالفصام إىل االنتحار (وعادة ما يكون  10تنتهي األرقام املقيتة عند هذا الحد: إذ يلجأ نحو  وال
ذلك يف املراحل املبكرة من هذا الداء)، وهذه نسبة تفوق النسبة التي ينتحر بها املصابون باكتئاب شديد. ولكن ثة 

كعقار ال�طي مضاد  1989، الذي ظهر يف عام Clozapine مالحظة بينة: لقد ثبت اآلن أن الكلوزاپ 
، يقلل من خطر االنتحار وإدمان تعاطي مواد مخدرة. ولكننا ننتظر تحديد ما إذا atypical antipsychotic للذهان

 .ال�طية أكث حداثة وتارس مفعوال م�ثال agents كانت هناك مواد

  

حديد بضع جينات يظهر أنها تزيد من الحساسية تجاه الفصام. ومن وعىل مدى السنوات القليلة املاضية تم ت
ترانسف�از) يُعنى باستقالب الدوپام   - 0 -إنز�ا (هو كاتيكول أم   encode املمتع أن إحدى هذه الجينات تكوِّد

ونوركيول  فيبدو أنه� وال سي� يف القرشة املخية أمام الجبهية. أما الجينتان اللتان تكوِّدان الاروتين  ديسبندين 
تؤثران يف عدد املستقبالت النمدائية يف الدماغ. و�كن أن توجد الجينة املسؤولة عن إنزيم أُكسيداز الحمض األميني 
اليميني، الذي يُعنى بتفكيك حمض س�ين اليميني، يف عدة أشكال؛ يُولِّد الشكل األنشط منها زيادة تقارب الخمسة 

وهناك جينات أخرى �كن أن تسبب الس�ت املرافقة للفصام ولكن ليس داء الفصام  أضعاف يف خطر الفصام.
بالذات. وبا أن كل جينة معنية بالفصام ال تسبب إال زيادة صغ�ة من خطره، فإن الدراسات الجينية يجب أن تتضمن 

رضة. ومن ناحية أخرى، فإن وجود أعدادا كب�ة من األفراد املفحوص  الكتشاف مفعول ما؛ وكث�ا ما أعطت نتائ، متعا
ب للفصام قد يساعد عىل تفس� تنوع أعراضه عرب األفراد بحيث يبدي بعضهم التأث� األعظم يف  جينات متعددة تؤهِّ

 املسارات الدوپامينية يف ح  يظهر آخرون تورطا كب�ا من جانب مسارات أخرى للنواقل العصبية.

  

عىل ما تقدم عن طريق تصوير أدمغة حية وعن طريق املقارنة ب   clues توأخ�ا، يبحث العل�ء اآلن عن داالّ 
أدمغة أناس متوفَّ . وعىل العموم، تكون أدمغة املصاب  بالفصام أصغر حج� من أدمغة نظرائهم غ� املصاب  ذوي 

دماغية مثل الفص العمر والجنس ذاته�. ويف ح  كان يعتقد ذات مرة بأن العيوب تقترص عىل مناطق (باحات) 
، فإن الدراسات الحديثة كشفت عن وجود شذوذات م�ثلة يف عدة مناطق frontal الدماغي الجبهي (األمامي)

دماغية؛ بعنى أن أولئك املصاب  بالفصام تكون لديهم سويات شاذة من االستجابة الدماغية حين� يؤدون فروضا ال 
ط الفص  الجبهي  فحسب، بل كذلك منا طق أخرى من الدماغ، مثل تلك التي تتحكم يف تنشِّ

السمعي والتظه� اإلبصاري. وربا كانت النتيجة املهمة املتحصلة من األبحاث الحالية تتمثل يف  processing التظه�
السوي  behavior أنه ما من منطقة دماغية واحدة تكون هي املسؤولة عن الفصام، بل ك� هي الحال يف السلوك

ب الفعل املشرتك للدماغ بأكمله، فإن تعطل الوظيفة يف الفصام يجب أن ينظر إليه عىل أنه تعطُّل يف الذي يتطل
 التآثرات الدقيقة داخل مناطق دماغية مختلفة وفي� بينها.

  



 

 ا ما تحمل األشياء معا� خفية لدى املصاب  بالفصام الذين �كن أن يختزنوا مقتطفات إخباريةغالب
 .أو صورا أو أشياء أخرى قد تبدو عد�ة النفع لآلخرين 

  

ونظرا للتباين الكب� يف أعراض الفصام، يعتقد العديد من الباحث  باحت�ل اشرتاك عوامل متعددة يف التسبب 
صه األطباء اليوم عىل أنه فصام �كن الربهنة عىل أنه مجموعة اعتالالت مختلفة ذات بتالزمة الف صام. ف� يشخِّ

أعراض متشابهة ومتداخلة. ومع ذلك، وفي� يستب  الباحثون األسس العصبية لهذه املتالزمة بزيد من الدقة، فإن 



الدماغي يف الطرق النوعية التي تتطلبها  signaling مهارتهم ال بد من أن تتزايد يف إيجاد عالجات تعدل عملية التأش�
 حالة كل فرد

  

 
 املؤلفان

Daniel C. Javitt - Joseph T. Coyle 
درسا الفصام عدة سنوات. يعمل جاڤيت مديرا لربنام، العلوم العصبية املعرفية والفصام بعهد ناتان كالين لألبحاث 

يويورك. وقد كانت نرشته الطبية النفسية يف أورانجبورك/ بنيويورك، وأستاذا للطب النفيس يف كلية طب جامعة ن
الحارص للگلوتامات �كن أن يسبب أعراضا مطابقة لبعض أعراض  PCPالعلمية (التي تَب  أن العقار (غبار املالئكة) 

الفصام) هي ثانية أفضل النرشات حول الفصام وأكثها شهرة يف التسعينات من القرن املايض. أما كويل فهو أستاذ 
أرشيف «ب النفيس والعلوم العصبية يف كلية طب هارڤارد، وهو كذلك رئيس تحرير مجلة كر  <إيب س. دراپر> للط

هذا وقد فاز كال املؤلف  بجوائز كث�ة عن أبحاثه�. ويحمل <جاڤيت> و <كويل> براءات ». الطب النفيس العام
الت النمدائية«اخرتاع مستقلة عن استخدامه�  الفصام ول <جافيت> يف معالجة  NMDA modulators» املُعدِّ

 كعالج  للفصام. Dاستث�رات مالية كب�ة يف رشكتي ميدفود وكليتيك اللت  تحاوالن تطوير الگليس  والس�ين 
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