
الساعات في داخلنا(*) 
تعمل جينات في الكبد والبنكرياس والنسج األخرى (ال في الدماغ وحده) 
على إبقاء مختلف أجزاء الجسم في حالة تناغم زمني. وقد يؤدي حدوث 
أخطاء في التوقيت إلى اإلصابة بداء السـكري واالكتئاب وأمراض أخرى. 

<C .K. سوما> - <W .F. تورِك> 
  

باختصار 
   عــميقا داخــل الــدمــاغ تــرتــكز ســاعــة رئــيسية تــضبط تــوقــيت كــثير مــن الــعمليات 
الــــبيولــــوجــــية الــــتي تحــــدث فــــي جــــسم اإلنــــسان. وفــــي غــــضون الــــسنوات الــــقليلة 
املـاضـية، دلـل الـباحـثون عـلى أن ثـمة سـاعـات خـلويـة (أو مـوضـعية)(1) قـد تـوجـد فـي 
الـكبد والـبنكريـاس وأعـضاء أخـرى مـن الـجسم كـذلـك. وغـالـبا مـا يـكون تـناول الـطعام 
أو الــنوم فــي أوقــات خــاطــئة مــدعــاة الخــتالل تــناغــم هــذه الــساعــات املــحيطية مــع 
سـاعـة الـدمـاغ الـرئـيسية(2).  وتـتنامـى األدلـة عـلى أن هـذه االضـطرابـات الـبيوزمـنية 
chronobiological disruptions مــــن شــــأنــــها أن تــــعرض األفــــراد لــــإلصــــابــــة 
بــالــبدانــة وداء الــسكري واالكــتئاب وغــيرهــا مــن االعــتالالت. وفــي الــسنوات الــقادمــة، 
مـن املؤمـل أن تـسهم إعـادة ضـبط سـاعـات الـجسم الـبيولـوجـية املـتعددة فـي اسـتعادة 

الصحة واألداء السليم لوظائف األعضاء. 
  
  

 !
  



يـشعر كـل مـن يـسافـر جـوا شـرقـا أو غـربـا بسـرعـة 500 عـقدة، مـدة تـزيـد عـلى بـضع سـاعـات، بـما 
يحـدث عـندمـا تـغدو سـاعـة الـجسم الـداخـلية غـير مـتوافـقة مـع املـنطقة الـزمـنية(3) الـتي تجـد نـفسها 
فـيها. ولـربـما احـتاج املـرء إلـى مـدة قـد تـصل إلـى أسـبوع كـي يـتجاوز آثـار اإلرهـاق الـناجـم عـن فـرق 
الـتوقـيت(4) - وذلـك تـبعا ملـدى حـاجـة الـساعـة الـرئـيسيةthe master clock (5)، املـتوضـعة فـي 
أعـــماق الـــدمـــاغ، إلـــى اإلســـراع أو اإلبـــطاء بـــغية تحقيق الـــتناغـــم الـــزمـــني عـــندمـــا يـــطلب الـــجسمُ 
والــدمــاغ الــنوَم بــعد حــلول الــظالم فــي الــخارج. لــكن مــا يــثير الــعجب حــقا مــا اكــتشفه الــعلماء - 
خـالل بـضع سـنوات مـاضـية - مـن أن الـجسم يـعتمد، إضـافـة إلـى الـساعـة الـرئـيسية فـي الـدمـاغ، 
عـلى سـاعـات مـوضـعية regional clocks مـتعددة تـوجـد فـي الـكبد والـبنكريـاس وغـيرهـما مـن 
األعــضاء، وكــذلــك فــي الــنسيج الــدهــني لــلجسم. فــإذا مــا خــرج أي مــن هــذه الــساعــات املــحيطية(6) 
peripheral clocks عــن تــناغــمها الــزمــني مــع الــساعــة الــرئــيسية، فــإن الــفوضــى الــحاصــلة قــد 

تمهد السبيل لإلصابة بالبدانة وداء السكري واالكتئاب، وغير ذلك من االضطرابات املعقدة. 
  

وقـــد ســـعى كـــالنـــا جـــاهـــدا إلـــى اســـتقصاء تـــفاصـــيل آلـــية عـــمل هـــذه الـــساعـــات املـــحيطية وتـــعرف 
الـجينات الـتي تـضبط عـملها. ويـذكـر أن أول جـني سـاعـة بـيولـوجـية جـرى عـزلـه أو اسـتنساخـه، كـان 
مـــن ذبـــاب الـــفاكـــهة عـــام 1984. وكـــان أحـــدنـــا (<تـــورك>) مـــن ضـــمن أعـــضاء فـــريق الـــبحث الـــذي 
اسـتنسخ وتـعرف عـام 1997، جـينا آخـر لـساعـة بـيولـوجـية، وهـو أول جـني مـن نـوعـه يـكتشف فـي 
الـــثديـــيات. وتـــشير أحـــدث إحـــصائـــية إلـــى أن بـــاحـــثني مـــن شـــتى أنـــحاء الـــعالـــم حـــددوا عشـــرات 
الـجينات الـتي تـساعـد الـجسم عـلى ضـبط الـوقـت، ومـن جـملتها تـلك الـجينات الـتي بـاتـت تـعرف 
بــأســماء مــن مــثل: ســاعــة Clock، واملــدة Per (اخــتصارا لـperiod ), وخــالــدة Tim (اخــتصارا لـ 

 .(timeless
  

ولــئن تــركــزت دراســاتــنا املــخبريــة عــلى الــفئران فــي املــقام األول، لــتعرفــنا جــينات ســاعــة يــومــاويــة 
(تــتكرر كــل 24 ســاعــة تــقريــبا)(7) عــن طــريق ســلسلة مــدهــشة مــن املــتعضيات الــحية(8)، بــدءا مــن 
الـبكتيريـا ومـرورا بـذبـاب الـفاكـهة ووصـوال إلـى البشـر. ويـبدو الـكثير مـن هـذه الـجينات مـتشابـها 
 survival فــي طــيف واســع مــن األنــواع - وهــذا يــدل عــلى أنــها كــانــت ذات أهــمية مــركــزيــة لــلبقيا

طوال عملية التطور الطبيعي. 
  

ويــتمثل الــتطور األكــبر حــتى اآلن فــي إدراك كــنه وظــيفة الــساعــات فــي اضــطرابــات االســتقالب(9) 
metabolism، وهــو مجــموعــة الــعمليات الــحيويــة الــتي يــحول الــجسم بــوســاطــتها الــغذاء إلــى 
طـاقـة ويـختزن الـوقـود السـتعمالـه الحـقا. (ومـن بـني أكـثر الـنتائـج إثـارة لـلدهـشة أن أهـمية تـوقـيت 
تـناول الـطعام تـبدو مـعادلـة ألهـمية الـطعام املـتناول نـفسه مـن حـيث ضـبط زيـادة الـوزن.) وبـطبيعة 
الــحال، فــإن اإليــقاعــات الــيومــاويــة ال تفســر جــميع جــوانــب هــذه الــحاالت املــعقدة، لــكننا نــتجاهــل 
وجـود الـساعـات الـعديـدة فـي أجـسامـنا عـلى مسؤولـيتنا الـخاصـة، وبـما يحـمله ذلـك الـتجاهـل مـن 
تـبعات عـلينا، عـلما بـأن اإلدراك املـتنامـي بسـرعـة لهـذه اإليـقاعـات حـري بـإحـداث تـغيير جـذري فـي 
طـرائق تـشخيص األمـراض وعـالجـها فـي املسـتقبل، وفـي تحسـني قـدرة األفـراد عـلى الـعنايـة بـصحة 

أجسادهم ووقايتها من األمراض. 
  



ساعة رئيسية(**) 
  

وعــلى األرض تــخضع الــحياة كــلها، مــن أعــقد كــائــناتــها الــحية إلــى أبســطها، إليــقاعــات يــومــاويــة 
تـوافق الـيوم املؤلـف مـن أربـع وعشـريـن سـاعـة. واإليـقاعـات الـيومـاويـة مـوجـودة حـتى فـي بـواكـير 
أنــماط الــحياة: أي فــي الــبكتيريــا الــزرقــاء cyanobacteria، وهــي طــحالــب وحــيدة الخــلية ذات 
لـون أخـضر مـائـل إلـى الـزرقـة، وهـذه الـطحالـب تنتشـر الـيوم فـي بـيئات طـبيعية habitats شـتى. 
 ،photosynthesis وتسـتمد هـذه الـكائـنات الـحية الـطاقـة مـن الـشمس بـعملية الـتركـيب الـضوئـي
مستعملة الضوء لتعزيز إنتاج الجزيئات العضوية واألكسجني من ثنائي أكسيد الكربون واملاء. 

  
وثــمة ســاعــة داخــلية تُــمكن كــل بــكتيرة زرقــاء مــن تــفعيل آلــيتها الــخاصــة بــالــتركــيب الــضوئــي قــبل 
شـروق الـشمس؛ مـما يـتيح لـها الـبدء بـاسـتخالص الـطاقـة حـاملـا يـبدأ الـضوء بـالسـطوع ويـعطيها 
. وبـاملـثل،  أفـضلية عـلى املـتعضيات الخـلويـة الـتي يـقتصر فـعلها عـلى االسـتجابـة لـلضوء لـيس إالّ
فــإن الــساعــة تــمكن الــبكتيريــا الــزرقــاء مــن إيــقاف عــملية الــتركــيب الــضوئــي عــند غــروب الــشمس. 
وبـذلـك تسـتطيع تـجنب تـبديـد الـطاقـة واملـوارد األخـرى عـلى مـنظومـات ال تـعمل فـي الـليل؛ إذ يـمكن 
بـــدال مـــن ذلـــك تـــحويـــل املـــوارد إلـــى تـــفاعـــالت أكـــثر مـــالءمـــة لـــلعتمة، مـــثل تـــناســـخ وتجـــدد الـــدنـــا 
DNAا(10)، الـــذي يـــمكن أن يـــتأذى بـــاإلشـــعاع املؤيـــن ionizing radiation الـــصادر عـــن أشـــعة 

الشمس. 
  

غـــير أن ســـالالت بـــكتيريـــة تحـــمل طـــفرات فـــي جـــينات ســـاعـــات مـــختلفة قـــد تـــتحول مـــن الـــدورات 
املـعتادة الـتي مـدتـها 24 سـاعـة (لـفتح الـجينات وإغـالقـها) إلـى دورات مـدتـها 20 أو 22 أو حـتى 
30 سـاعـة زمـنية فـي بـعض األحـيان. فـفي سـياق دراسـات لـتصنيف الـخاليـا وفـقا لـدوراتـها الـزمـنية 
املــتبدلــة، وفــي عــام1998 أثــبت <C. جــونــسون> وزمــالؤه فــي جــامــعة ڤــانــدربــيلت الــخاصــة فــي 
مـديـنة نـاشـڤيل بـواليـة تـنيسي األمـريـكية أن الـبكتيريـا الـزرقـاء الـتي تـوافـقت دورة سـاعـتها مـع دورة 
الـضوء الـبيئية(11) قـد فـاقـت تـلك الـتي لـم تـكن مـتوافـقة مـعها. فـمثال: فـي دورة ضـوء وظـلمة مـدتـها 
24 ســاعــة زمــنية، تــكون الــبكتيريــا الــزرقــاء الــسويــة أســرع نــموا وأجــدى انــقسامــا مــن طــفرات ذات 
دورة مـدتـها 22 سـاعـة. لـكن عـندمـا قـام <جـونـسون> وفـريق عـمله بـتعديـل دورة الـضوء والـظلمة 
صـــنعيا إلـــى 22 ســـاعـــة زمـــنية، وجـــدوا أن تـــلك الـــطفرات نـــفسها بـــقيت حـــية بـــصورة أفـــضل مـــن 
الــبكتيريــا الــسويــة. ولــلمرة األولــى دلــلت هــذه الــتجارب بــوضــوح، عــلى أن الــقدرة عــلى الــتوفيق 

الصحيح لإليقاعات االستقالبية الداخلية(12) مع الدورات البيئية من شأنها أن تعزز املواءمة. 
  

ومــع أن آلــية الــساعــة البشــريــة(13) تــعتمد عــلى جــينات تــختلف عــن تــلك املــوجــودة فــي الــبكتيريــا 
الــزرقــاء، فــإن آلــياتــنا الــيومــاويــة تشــترك فــي وجــوه تــشابــه أخــرى كــثيرة مــع آلــيات هــذه الــطحالــب 
الــخضراء الــضاربــة إلــى الــزرقــة. وهــذا يــدل عــلى أن كــلتا الــعمليتني نــشأتــا مــنفصلتني فــي أثــناء 

التطور الطبيعي لتحقيق الحاجات والوظائف البيولوجية نفسها. 
  

ساعات محيطية(***) 
  

فــي الــبدايــة، افــترض الــباحــثون أنــه لــيس ثــمة ســوى ســاعــة وحــيدة تؤدي دور نــواس(14) ضــبط 
اإليـقاع metronome، وتـنظم أعـدادا كـبيرة مـن الـعمليات الـبيولـوجـية فـي جـميع أجـزاء الـجسم. 



وفــي ســبعينات الــقرن العشــريــن تــتبع هؤالء الــباحــثون هــذه الــساعــة املــفترضــة وصــوال إلــى نــواة 
الـدمـاغ الـواقـعة فـوق نـقطة تـصالـب الـعصبني الـبصريـني(15). بـيد أنـه، قـبل خـمس عشـرة سـنة خـلت، 
بــدأت تظهــر أمــارات عــلى وجــود آلــيات تــوقــيت ثــانــويــة(16) فــي أعــضاء ونــسج وخــاليــا مســتقلة 
أخـرى. وراحـت تـتكشف لـلباحـثني دالئـل عـلى أن جـينات الـساعـة ذاتـها، النشـطة فـي الـدمـاغ، كـانـت 
دائــبة االنــفتاح واالنــغالق دوريــا فــي كــل خــلية مــن خــاليــا الــكبد والــكليتني والــبنكريــاس والــقلب 
والـنسج األخـرى. وقـد بـات مـعلومـا لـنا الـيوم أن هـذه الـساعـات الخـلويـة تـضبط نـشاط 3 إلـى 10 
فـي املـئة - بـل مـا يـمكن أن يـصل إلـى 50 فـي املـئة فـي بـعض الـحاالت - مـن الـجينات فـي نـسج 

مختلفة. 
  

وبـــالـــتزامـــن مـــع ذلـــك تـــقريـــبا، أخـــذ عـــدد مـــن الـــعلماء يـــتساءل عـــن دور مـــحتمل تؤديـــه اإليـــقاعـــات 
الـيومـاويـة فـي سـيرورة الـشيخوخـة. وفـي هـذا الـصدد، طـلب <تـورك> إلـى <A. إيسـتون> [طـالـبة 
دراسـات عـليا فـي جـامـعة نـورث ويسـترن آنـذاك] إجـراء عـدد مـن الـتجارب عـلى فـئران تحـمل طـفرات 
فـي جـينات الـساعـة الـبيولـوجـية. وقـد الحـظت <إيسـتون>، فـي أثـناء رصـد السـلوك الـيومـي لحـركـة 
الــفئران األكــبر ســنا، أن تــلك الــفئران تــنزع إلــى الــبدانــة، وأنــها تجــد صــعوبــة فــي التســلق داخــل 
الـعجالت الـدوارة the running wheels فـي أقـفاصـها. وقـد دفـعنا هـذا الـرصـد إلـى تـركـيز جـزء 
مـن جـهودنـا الـبحثية عـلى عـملية االسـتقالب واإليـقاعـات الـيومـاويـة. وفـي سـلسلة مـن االخـتبارات 
نُشــرت فــي املجــلة Science عــام 2005، دلــلنا عــلى وجــود عــالقــة بــني تــبدالت تــحصل فــي جــني 
 ،metabolic syndrome (17)واملـتالزمـة االسـتقالبـية obesity الـساعـة ونـشوء مـظاهـر الـبدانـة
وهـي مجـموعـة مـن الشـذوذات الـفيزيـولـوجـية(18) الـتي تـجعل األفـراد أكـثر عـرضـة لـإلصـابـة بـأمـراض 
الــقلب وداء الــسكري. ولــلوصــول إلــى تــشخيص لــلمتالزمــة االســتقالبــية ال بــد مــن أن يــعانــي املــرء 
ثـالثـا عـلى األقـل مـن الـحاالت اآلتـية: تـراكـم دهـني مـفرط فـي مـنطقة الـبطن ال عـلى الـوركـني، وارتـفاع 
لنسـبة الـشحوم الـثالثـية فـي الـدم، وانـخفاض ملسـتويـات الـكوليسـترول املـفيد (الـبروتـني الشحـمي 
الـعالـي الـكثافـة، أو HDL اخـتصارا) فـي الـدم، وارتـفاع لـضغط الـدم، وارتـفاع ملسـتويـات الـگلوكـوز 

(سكر العنب) في الدم (إشارة إلى وجود مشكلة في معالجة السكر). 
  
  

[آلية عملها] 
ساعات الجسم الخلوية املتعددة(****) 

   تـسير الـحياة عـلى األرض عـلى إيـقاعـات يـوم ذي أربـع وعشـريـن سـاعـة. وفـي اإلنـسان 
تـتولـى سـاعـة رئـيسية فـي الـدمـاغ ضـبط(19) سـاعـات ثـانـويـة تـوجـد فـي خـاليـا مـتعددة 
مــن الــجسم. وعــلى وجــه التحــديــد، تــتحكم جــينات مــعينة فــي إنــتاج الــپروتــينات عــند 
أوقـات مـختلفة مـن الـيوم، فـتذكـي الـعمليات الـبيولـوجـية أو تـثبطها. وقـد تـنشأ مـشكالت 

صحية إذا ما اضطرب اتساق تواقت هذه الساعات. 



 !
   (1) الدماغ 

   مجــموعــة مــن الــخاليــا الــعصبية تــسمى نــواة مــا فــوق الــتصالــب(20) تــقتفي الــزمــن 
استنادا إلى منبهات خارجية كالضوء والظلمة. 

   (2) القلب 
   تـقوم جـينات الـساعـة الـبيولـوجـية بـتنبيه الـقلب قـبل بـزوغ الفجـر لـتهيئته الحـتمال 
شـدائـد الـحياة أثـناء مـدة الـيقظة. ولـعل فـي هـذه اإلشـارة مـا يـساعـد عـلى إدراك سـبب 

حدوث معظم النوبات القلبية في الصباح الباكر. 
   (3) الكبد 

   تســتطيع ســاعــة مــحيطية مــعينة أن تــضبط أكــثر مــن عــملية واحــدة، كــما فــي إنــتاج 
الكبد لجزيئات السكر (الگلوكوز) واملركبات الدهنية كلتيهما وإطالقهما في الدم. 

   (4) البنكرياس 
   بــإمــكان الــساعــات فــي الــنسج املــختلفة أن تــتوازن فــيما بــينها، فــتتيح لــإلنــسولــني، 
مـثال، الـذي تـفرزه غـدة الـبنكريـاس ضـبط الـسكر (الـگلوكـوز) املـتولـد عـن الـكبد واملـتحصل 

من الغذاء املتناول. 
   (5) الكلية 

   تــتحكم جــينات ســاعــة تــوجــد فــي الــكلية فــي احــتباس وطــرح مــواد مــثل الــصوديــوم 
والبوتاسيوم والكلوريد (التي تساعد على تعديل ضغط الدم في الجسم). 

   (6) النسيج الدهني 
   قـــــد يـــــفضي تـــــعطل األداء الـــــطبيعي لـــــعمل جـــــينات الـــــساعـــــة فـــــي طـــــبقات الـــــنسيج 

الشحمي للجسم إلى إطالق جزيئات دهنية في الوقت “الخاطئ” من اليوم. 



  
  

وأثــار هــذا الــعمل مــوجــة عــارمــة مــن االهــتمام بــآثــار اإليــقاعــات الــيومــاويــة فــي عــملية االســتقالب. 
وأظهـــرت دراســـات ســـابـــقة أجـــريـــت عـــلى مســـتخدمـــني يـــعملون وفق نـــظام املـــناوبـــات - فـــيعانـــون 
 the solar day (21)والـيوم الـشمسي internal clocks تـناقـضا دائـما بـني سـاعـاتـهم الـداخـلية
- إنـهم أكـثر عـرضـة لـإلصـابـة بـأمـراض اسـتقالبـية وآفـات قـلبية - وعـائـية واضـطرابـات مـعديـة - 
مـعويـة، وغـير ذلـك. غـير أن الـعامـلني عـلى نـظام املـناوبـات يـتكشفون عـادة عـن سـلوكـيات أخـرى غـير 
صـحية، كـعدم أخـذ القسـط الـكافـي مـن الـنوم وسـوء الـتغذيـة وعـدم مـمارسـة الـريـاضـة الـبدنـية. ومـن 
ثــم، فــقد وجــد الــباحــثون صــعوبــة فــي الــتمييز بــني الســبب والــنتيجة. وإذ قــدمــت تجــربــة الــفئران 
الـطافـرة الـساعـة (22) الـدلـيل الـجيني الـذي يـربـط بـني الـساعـة الـداخـلية والـصحة االسـتقالبـية، فـقد 
أســهمت هــذه التجــربــة فــي دفــع دراســة اإليــقاعــات الــيومــاويــة إلــى حــقبة جــزيــئية أعــلى دقــة تــتيح 

تحقيق نتائج أكثر تحديدا. 
  

ساعات واستقالب(*****) 
  

مـا إن تـأكـد لـلباحـثني أن اإليـقاعـات الـيومـاويـة تـساعـد عـلى ضـبط عـملية االسـتقالب حـتى بـدؤوا 
يـــدرســـون الـــساعـــة املـــحيطية املـــوجـــودة فـــي الـــكبد، والـــتي تؤدي دورا بـــالـــغ األهـــمية فـــي عـــملية 
االســـتقالب. فـــفي عـــام 2008، تـــولـــى <K. المـــيا> و<F-.K. ســـتورتـــش> و <Ch. وايـــتس>, 
جـميعهم مـن كـلية هـارڤـارد الـطبية حـينذاك، إجـراء مجـموعـة مـن الـتجارب بـاسـتعمال فـئران ألـغي 
فــيها جــني أســاســي لــلساعــة الــيومــاويــة فــي خــاليــا الــكبد فــقط. (ويــذكــر أن الــفئران تنشــط، خــالفــا 
لـإلنـسان، أكـثر مـا تنشـط لـيال وتـنام نـهارا، غـير أن دورة الـنوم والـيقظة تـضبط مـن الـوجـوه األخـرى 
بـطريـقة مـشابـهة.) فـمن حـيث الـجوهـر، كـانـت هـذه الـفئران بـال سـاعـة فـي الـكبد، وبـساعـات طـبيعية 
فـي مـواضـع الـجسم األخـرى. ولـوحـظ أن الـفئران، فـي أوقـات نـومـها الـنهاري (عـندمـا يـكون دخـلها 
الـــــغذائـــــي قـــــليال)، قـــــد اعـــــترتـــــها نـــــوبـــــات مـــــتطاولـــــة مـــــن انـــــخفاض فـــــي مســـــتويـــــات ســـــكر الـــــدم 
hypoglycemia، وهـو انـخفاض خـطر ألن الـدمـاغ قـد يـبدأ بـاالنـغالق فـي غـضون دقـائق إذا لـم 

يستقبل ما يكفي من الگلوكوز لسد حاجاته من الطاقة. 
  

وأظهــرت تــجارب أخــرى أن الســبب فــي حــدوث االنــخفاض فــي مســتويــات الــگلوكــوز هــو اخــتفاء 
اإليـقاعـات الـتي تـتحكم عـادة فـي األوقـات الـتي يـولـد فـيها الـكبد جـزيء الـسكر ويـفرزهـا فـي الـدم. 
وهـكذا عـلم أن سـاعـة الـكبد تـسهم فـي اإلبـقاء عـلى مسـتويـات گـلوكـوز الـدم فـي حـدودهـا الـطبيعية 
طـوال الـيوم كـله، فـتضمن وجـود مـصدر ثـابـت وكـاف لـلطاقـة يـرفـد الـوظـائـف املسـتمرة لـلدمـاغ وسـائـر 

الجسم. 
  

إن اإلدراك املــتنامــي بســرعــة لــإليــقاعــات الــيومــاويــة(23) مــن شــأنــه أن يحــدث تــغييرا جــذريــا فــي 
أسلوب تشخيص األمراض وعالجها في املستقبل. 

  
وال غــرو فــي أن ثــمة حــاجــة إلــى مــنظومــة ضــبط مــقابــلة، للحــد مــن گــلوكــوز الــدم الــزائــد اســتجابــة 
لـتناول الـطعام. والهـرمـون األسـاسـي املسؤول عـن ذلـك هـو اإلنـسولـني insulin الـذي تـفرزه خـاليـا 
بـــيتا beta cells املـــوجـــودة فـــي الـــبنكريـــاس. فـــإذا مـــا تـــناول اإلنـــسان طـــعامـــا، دخـــل الـــگلوكـــوز 



مجــــرى الــــدم وحــــرض عــــلى إفــــراز هــــرمــــون اإلنــــسولــــني، الــــذي يؤدي بــــدوره عــــمل كــــابــــح الرتــــفاع 
مسـتويـات الـسكر، وذلـك عـن طـريق اسـتحثاث(24) التخـلص مـن الـگلوكـوز واخـتزانـه فـي الـعضالت 

والكبد والنسج األخرى. 
  

ومـتابـعة لهـذا املـساق أجـرى <B. مـاركـيڤا> و<T .J. بـاس> (وهـو عـضو أصـيل - مـع <تـورك> 
- فـــي فـــريق الـــبحث فـــي مـــضمار االســـتقالب الـــيومـــاوي بـــجامـــعة نـــورث ويســـترن) ســـلسلة مـــن 
الــدراســات، ابــتغاء تحــديــد دور الــساعــة الــبيولــوجــية فــي الــبنكريــاس. وخــلصا إلــى أن الــساعــة 
الــبنكريــاســية ذات دور مــهم فــي اإلبــقاء عــلى مســتويــات ســكر الــدم ضــمن الحــدود الــطبيعية، وأن 
تـــعطلها يلحق ضـــررا فـــادحـــا بـــوظـــيفة الـــبنكريـــاس ويـــفضي إلـــى اإلصـــابـــة بـــداء الـــسكري، وهـــو 
اضـطراب اسـتقالبـي ال يـولـد فـيه الـجسم سـوى الـنزر الـيسير مـن اإلنـسولـني، أو يـكون عـديـم الـتأثـر 

به، علما بأن الزيادة املفرطة للسكر تنتهي به ملفوظا خارج الخاليا وعائما في مجرى الدم. 
  

واســتهل <مــاركــيڤا> و <بــاس> بــحوثــهما هــذه بــدراســة نــسيج بــنكريــاســي مســتقل، مــأخــوذ مــن 
فـئران تحـمل طـفرات فـي جـينات سـاعـاتـها الـيومـاويـة. فـالحـظا أن مـقدار اإلنـسولـني املـفرز اسـتجابـة 
لـتحفيز الـگلوكـوز قـد انـخفض انـخفاضـا شـديـدا. وإنـهما اسـتولـدا فـئرانـا ألـغيت فـيها الـساعـة فـي 
الـبنكريـاس فـقط، فـأصـيبت الـفئران بـداء الـسكري فـي املـراحـل األولـى مـن حـياتـها، وأبـدت انـخفاضـا 

كبيرا في إفراز اإلنسولني. 
  

ومـن شـأن هـذه األمـثلة أن تـوضـح نـقطة أسـاسـية تـتصل بـوظـيفة الـساعـات فـي الـنسج املـختلفة: إذ 
مـن املـمكن أن تـكون لـها وظـائـف مـختلفة جـدا. حـتى إنـها فـي حـاالت مـعينة، كـالـكبد والـبنكريـاس، 
تـقوم بـضبط عـمليات فـيزيـولـوجـية مـتضادة. لـكن هـذه الـساعـات عـند دمـجها فـي مـنظومـة عـامـلة، 
تـنزع إلـى مـواءمـة تـوقـيتها بـدقـة لـلحفاظ عـلى االتـزان الـفيزيـولـوجـي homeostasis لـلجسم، أي 
إنـها تـوفـر مسـتويـات مسـتقرة نسـبيا مـن الجـزيـئات األسـاسـية فـي مـواجـهة األحـوال املـتغيرة فـي 
الــبيئة الــخارجــية. ومــن مــنظور أبــعد قــليال، يــمكن تــصور الــساعــة الــيومــاويــة الــرئــيسية عــلى أنــها 
قــائــد فــرقــة مــوســيقية يــتمكن مــن اإلبــقاء عــلى نــسج مــحيطية عــديــدة - هــي اآلالت املــوســيقية - 
مـتواقـتة بـدقـة فـيما بـينها، إحـداهـا بـالنسـبة إلـى األخـرى وبـالنسـبة إلـى الـبيئة، وهـكذا يـغدو أداء 

املنظومة أمثليا. 
  

أدوار متعددة(******) 
  

ومــن املــكتشفات املــهمة أيــضا أن الــساعــة فــي نــسيج مــعني تســتطيع أن تؤثــر فــي أكــثر مــن عــملية 
واحــدة ضــمن ذلــك الــنسيج. وبــالــفعل، تســتطيع كــل ســاعــة أن تــضبط عــدة عــمليات. فــساعــة الــكبد 
مـثال تـضبط كـامـل شـبكات الـجينات الـالزمـة إلنـتاج الـگلوكـوز واسـتقالبـه. كـذلـك، وفـي عـام 2011، 
دلـل <M. الزار> [مـن جـامـعة پنسـلڤانـيا] وزمـالؤه عـلى أن سـاعـة الـكبد تحـدد أيـضا مـقدار الـدهـون 

التي تتراكم في خاليا الكبد. 
  

ــت  وفـــي هـــذا املـــثال، قـــرر <الزار> وزمـــالؤه أن جـــني ســـاعـــة يـــدعـــى Rev-erbα يـــعمل عـــمل ُمؤقّـِ
إلنـــزيـــم يـــتحكم فـــي الـــنفاذ إلـــى األوامـــر الـــجينية املـــوجـــودة ضـــمن جـــزيء الـــدنـــاDNA (25). وهـــذا 
اإلنــزيــم املســتهدف املــشار إلــيه - واســمه هيســتون ديــأســيتيليز 3(26) - يؤثــر فــي الــعملية الــتي 



تــفضي بجــدائــل strands مــعينة مــن الــدنــا إلــى الــتكور عــلى شــكل مــلفات مــتراصــة إلــى درجــة 
يــتعذر مــعها عــلى الخــلية اســتعمال املــعلومــات الــوراثــية الــتي فــي داخــلها بــغية حــفز عــملياتــها 

البيولوجية. 
  

وبـاسـتعمال خـدعـة جـينية أثـبت <الزار> وفـريق عـمله أن حـجب الـجني Rev-erbα، الـذي يـعوق 
بــدوره نــشاط اإلنــزيــم HDAC3، يؤدي إلــى اإلصــابــة بــحالــة مــرضــية تــعرف بـ تشحــم الــكبد، أو 
الــكباد الــدهــني(27). وقــد تــبني لــلباحــثني أن مــن وظــائــف اإلنــزيــم HDAC3 إغــالق الــجينات الــتي 
تـــتحكم فـــي إنـــتاج الجـــزيـــئات الـــدهـــنية لـــيال (أي وقـــت نـــشاط الـــفئران وحـــاجـــتها إلـــى اســـتعمال 
 ،HDAC3 مخـزونـها الـدهـني لـتولـيد الـطاقـة). ويتسـبب فـقد جـني الـساعـة فـي هـبوط مـقدار اإلنـزيـم
وهـذا بـدوره يحـمل الـجينات املسؤولـة عـن تـكويـن الـدهـون فـي الـكبد عـلى الـبقاء فـي وضـع االنـفتاح 
the on position. وينجــم عــن فــرط الــنشاط هــذا تــراكــمات وتــرســبات شحــمية غــير ســويــة فــي 

خاليا الكبد، وهي سيرورة تعطل وظيفة الكبد، وتأتي عادة مصاحبة للبدانة وداء السكري. 
  

وتــعمل جــينات الــساعــة الــبيولــوجــية أيــضا ضــمن الــنسيج الشحــمي، وتؤثــر مــن هــناك فــي عــدة 
عـمليات اسـتقالبـية. فـالـدهـون، إضـافـة إلـى أنـها تـعمل عـمل مسـتودع لخـزن الـطاقـة، تؤدي وظـيفة 
عـضو أصـم بـحكم إنـتاجـها لهـرمـون الـلپتني leptin؛ فـهي تـفرز فـي الـدم هـرمـونـات تُحـدث تـغيرات 
 .G> پــاســكوس> و .G> فــي فــعالــيات عــمل أعــضاء أخــرى فــي الــجسم. وإلــى عهــد قــريــب، أنــتج
فــيتسجيرالــد> [كــالهــما مــن جــامــعة پنســلڤانــيا] وزمــالؤهــما فــئرانــا تــنقصها ســاعــة ســليمة فــي 
الـخاليـا الـدهـنية (الشحـمية) fat cells (adipocytes))، فـوجـدوا أن الـحيوانـات قـد نـزعـت إلـى 
الـبدانـة وحـولـت أنـماط دخـلها الـغذائـي املـعتادة إلـى الـنهار. وتـرتـب عـلى ذلـك أن صـارت الجـزيـئات 
الــدهــنية تــعبر أجــسادهــا فــي الــوقــت ”الــخاطئ“، مــعطلة بــذلــك قــدرة الــدمــاغ عــلى تــنظيم تــوقــيت 
الــغذاء والــدخــل الــغذائــي. ويــبدو أن هــذا الــتغير فــي الســلوك الــغذائــي مــزيــة خــاصــة بــالــحيوانــات 
الـتي تـفتقر إلـى سـاعـة خـاليـا دهـنية، ألن الـفئران الـتي ألـغيت سـاعـاتـها الـبنكريـاسـية أو الـكبديـة مـا 

برحت تحتفظ بإيقاعات غذائية سوية. 
  

ويتفق هــذا االكــتشاف، املــتمثل بــتغيير الــحيوانــات أنــماطــها الــغذائــية وازديــاد وزنــها فــي غــياب 
الـساعـات فـي خـاليـاهـا الـدهـنية، مـع دراسـات سـابـقة أظهـرت أن تـوقـيت الـدخـل الـغذائـي قـد يـكون ذا 
أثـر مـلحوظ فـي إدراك مـدى فـعالـية الـجسم لخـزن الـوقـود الـذي يسـتهلكه ويسـتفيد مـنه. فـفي عـام 
2009، صــرحــت <D. آربــل> [طــالــبة دراســات عــليا كــانــت تــعمل حــينذاك مــع فــريــقنا فــي نــورث 
ويسـترن] عـن أن فـئرانـا أعـطيت غـذاء عـالـي نسـبة الـدهـون فـي الـوقـت ”الـخاطئ“ مـن الـنهار حـصرا 
قـد زاد وزنـها أكـثر بـكثير مـن حـيوانـات أعـطيت الـغذاء ذاتـه فـي سـاعـات الـظلمة فـقط. ولـوحـظ أن 
هــذه الــفروق فــي الــوزن ظــلت مســتمرة عــلى الــرغــم مــن تــشابــه الــدخــل اإلجــمالــي مــن الــوحــدات 

الحرارية (السعرات) والنشاط البدني في كلتا املجموعتني. 
  

وحـديـثا أكـثر، تـوسـع <S. پـانـدا> وفـريق عـمله فـي معهـد سـولـك لـلدراسـات الـبيولـوجـية فـي الهـويـا 
بـواليـة كـالـيفورنـيا األمـريـكية فـي دراسـة هـذه الـنتائـج، وأظهـروا أن قـصر الـدخـل الـغذائـي الـعالـي 
الـدهـون فـي الـفئران عـلى فـترة ثـمانـي سـاعـات زمـنية أثـناء الـوقـت الـطبيعي لـتناولـها الـغذاء (وهـو 
وقـــت الـــظلمة) قـــد حـــال دون حـــصول الـــبدانـــة والخـــلل فـــي الـــوظـــائـــف االســـتقالبـــية، مـــن دون أي 
تــــخفيض فــــي الــــدخــــل الحــــراري. وواقــــع األمــــر أن لهــــذه الــــحيوانــــات مــــالمــــح profiles صــــحية 



اسـتقالبـية تشـبه مـا لـلفئران الـتي أكـلت الـغذاء املـنخفض الـدهـون فـقط. ويـبدو أن الـفائـدة نـاجـمة 
عن تنسيق محسن للدورات االستقالبية في الكبد والنسج األخرى. 

  
ومــن الــطريــف أن هــذه الــتجارب عــلى الــفئران قــد تــهم أفــرادا مــن البشــر يــعانــون مــتالزمــة تــناول 
الــطعام لــيال night eating syndrome، وهــو اخــتالل يســتهلك فــيه الــناس وفــرة مــفرطــة مــن 
الـوحـدات الحـراريـة لـيال، ويـصابـون بـالـبدانـة أو بـاملـتالزمـة االسـتقالبـية أو بـكلتيهما. ولـعل مـنشأ 
 circadian timing هـذه الـحالـة يـعود، فـي جـزء مـنه، إلـى خـلل فـي ضـبط الـتوقـيت الـيومـاوي
لــلجوع، وهــو التــزامــن asynchrony يــحتمل أن يــعرض املــرضــى لــزيــادة الــوزن وعــدم انــضباط 

عملياتهم االستقالبية. 
  

 .M> وحــــديــــثا، أجــــريــــت عــــلى مجــــموعــــة أفــــراد يــــتبعون نــــظام حــــمية غــــذائــــية، دراســــة بــــإشــــراف
گــارولــيت> [مــن جــامــعة Murcia اإلســبانــية] و <F. شــير> [مــن جــامــعة هــارڤــارد األمــريــكية]، 
خــلصت إلــى وجــود صــلة بــني تــوقــيت تــناول الــغداء ونــجاح عــملية إنــقاص الــوزن. فــاألفــراد الــذيــن 
يـتناولـون غـداءهـم بـاكـرا كـانـوا أمـيل إلـى فـقد وزن أكـبر أثـناء الـتزام الحـمية مـن الـذيـن يـتناولـونـه 
مـتأخـريـن. وتـمس الـحاجـة اآلن إلـى إجـراء مـزيـد مـن الـبحوث السـريـريـة ملـعرفـة هـل ملـواقـيت تـناول 
الــطعام تــأثــير فــي اإلصــابــة بــالــبدانــة وداء الــسكري ومــا يــتصل بــهما؟ عــلى أن نــتائــج كهــذه مــن 
شـأنـها أن تـطرح احـتمال صـالحـية اسـتراتـيجيات الـتغذيـة الـيومـاويـة لـتكون فـي املسـتقبل مـتممات 

 .standard جديدة وغير دوائية ألنظمة الحمية املتعارفة
  

طب يوماوي(*******) 
  

وتـشير أبـحاث أخـرى أجـريـت عـلى البشـر إلـى أن الـدراسـة املسـتفيضة إليـقاعـات الـناس الـيومـاويـة 
قــد تــفضي يــومــا مــا إلــى رؤى أعمق فــي االضــطرابــات االســتقالبــية، ومــن ثــم إلــى عــالجــات أنــجع. 
فـــعلى ســـبيل املـــثال، أجـــرى <F. رونـــيـبيرگ> وزمـــالؤه فـــي جـــامـــعة لـــودڤـــيگ مـــاكـــسيميليان فـــي 
مـيونـيخ دراسـاٍت عـلى أنـماط الـنوم لـدى آالف الـناس مـن شـتى أنـحاء الـعالـم، فخـرجـوا بـتوصـيف 
لـشكل شـائـع مـن اخـتالل يـومـاوي مـزمـن(28) أسـموه إرهـاق فـرق الـتوقـيت االجـتماعـي(29). ويـتيح 
هـــذا الـــقياس، الـــذي يـــمثل فـــرق الـــتوقـــيت بـــني دورات الـــنوم املـــعتادة فـــي أيـــام الـــعمل (أو الـــدوام 
 quantification املـدرسـي) مـن األسـبوع وأوقـات الـفراغ مـن عـطلة نـهايـة األسـبوع، تـقديـرا كـّميّا
لـالضـطراب األسـبوعـي لـلساعـة الـداخـلية، الـذي ربـما يـكون مـعادال لـلسفر عـبر ثـالث أو أربـع مـناطق 
زمــنية مــرتــني فــي األســبوع لــشخص يســتيقظ عــند الــساعــة الــسادســة صــباحــا أيــام الــعمل ويــبقى 
نـــائـــما حـــتى الـــساعـــة الـــتاســـعة أو الـــعاشـــرة صـــباحـــا أيـــام عـــطلة نـــهايـــة األســـبوع. وقـــد اكـــتشف 
الـــباحـــثون صـــلة إيـــجابـــية بـــني حجـــم مـــا يـــسمى إرهـــاق فـــرق الـــتوقـــيت االجـــتماعـــي ودلـــيل كـــتلة 
الــجسمbody mass index (30)؛ مــما يــوحــي أن اضــطراب الــدورات الــيومــاويــة(31) يــسهم فــي 

زيادة الوزن. 
  

وإلـى جـانـب التعمق أكـثر فـأكـثر فـي تـمثل اآللـيات الـتي تؤلـف أسـاس االرتـباط بـني جـينات الـساعـة 
واالضـطرابـات االسـتقالبـية، تـوصـل الـباحـثون حـديـثا إلـى نـتائـج مـثيرة تـربـط اإليـقاعـات الـيومـاويـة 
بـــحاالت مـــرضـــية كـــثيرة أخـــرى؛ فـــاكـــتشفت روابـــط بـــني االضـــطراب الـــيومـــاوي واعـــتالالت الـــقلب 
واملـــعدة، إضـــافـــة إلـــى ضـــروب مـــن الســـرطـــان واألمـــراض الـــعصبية واآلفـــات الـــتنكسية الـــعصبية، 



واألمـراض الـنفسية، وغـيرهـا. وإن بـعض الـدراسـات الـثانـويـة تـشير إلـى أن دورات الـنوم املـضطرب 
قـد تـكون فـي بـعض الـحاالت عـامـال مسـببا ال نـتيجة فـقط الكـتئاب شـديـد عـند األفـراد الـذيـن لـديـهم 
اســتعداد فــطري لــإلصــابــة بهــذا املــرض. وبــاملــثل، أظهــرت تــجارب أجــريــت عــلى فــئران ومــرانــب(32) 
 chronic عـلى مـدى الـسنوات الخـمس املـاضـية حـاالت مـرضـية تشـبه إرهـاق فـرق الـتوقـيت املـزمـن
 neuronal تـــضعف الـــقدرة عـــلى الـــتعلم وتـــتلف الـــذاكـــرة وتـــعطل الـــبنى الـــعصبونـــية ،jet lag

structures في مناطق محددة من الدماغ. 
  

واإلدراك العميق لـلوظـيفة الـتي تؤديـها سـاعـاتـنا الـداخـلية فـي أجـسادنـا حـري بـإحـداث نـقلة نـوعـية 
فـــي مـــضمار الـــطب. كـــذلـــك، فـــإن إدراك الـــوظـــيفة األمـــثلية لـــلساعـــة - مـــثال، عـــندمـــا يـــكون تـــولـــيد 
الــگلوكــوز، فــتحا وإغــالقــا، فــي غــضون أربــع وعشــريــن ســاعــة أفــضل مــا يــمكن - قــد يــبعث عــلى 
اســـتحداث مـــا نـــسميه الـــطب الـــيومـــاوي(33). وفـــي اعـــتقادنـــا أن األطـــباء الـــقادريـــن عـــلى إدخـــال 
مـــعلومـــات تتعلق بـــاإليـــقاعـــات الـــيومـــاويـــة ودورات الـــنوم والـــيقظة ســـيكونـــون فـــي وضـــع أفـــضل 
لتحســني واقــع الــصحة ومــنع حــدوث املــرض وتحقيق الــفائــدة الــقصوى مــن أنــواع الــعالج الــتي 

يتطلبها مرضاهم. 
  

املؤلفان 
  

      Keith C. Summa - Fred W. Turek     
<سـومـا> طـالـب دراسـات عـليا تـأهـل لـدرجـة الـدكـتوراه فـي الـطب مـن كـلية فـايـنبرگ الـطبية بـجامـعة 
نـورث ويسـترن فـي مـديـنة شـيكاغـو بـواليـة إلـينوي األمـريـكية. ويهـتم بـالتعمق فـي تطبيق نـتائـج 

بحوث اإليقاعات الدورية اليوماوية (34) على الطب السريري. 
  

 <تــورِك> بــاحــث مــختص بــالــبيولــوجــيا الــعصبية، ومــديــر مــركــز بــيولــوجــيا الــنوم والــبيولــوجــيا 
الــدوريــة الــيومــاويــة فــي جــامــعة نــورث ويســترن. وهــو املــديــر املؤســس لجــمعية بــحوث اإليــقاعــات 

البيولوجية. 

 ! !
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