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 الملخص

العدید من اإلشارات البیئیة تعمل تتحكم الساعة البیولوجیة بعدد كبیر من الوظائف الفیزیولوجیة، و

ساعة تتباین في نقطة بدایتھا ونقطة  24تتبع دورة مدتھا على مزامنة ھذه الساعة، بحیث المحیطة 

) SCNھو ما یشار إلیھ "بالنمط الزمني". تتحكم النواة فوق التصالبة (واختصاًرا ھذا التباین نھایتھا، و

المركزیة للجسم، وما یتبعھا من تذبذب في التعبیر  الساعةَ في الدماغ بالنظم الیوماوي، وتشكل بذلك 

. كما یتأثر النظم الحیوي بالنقل PERIODعن جینات الساعة البیولوجیة، والتي تشتمل على جینات 

تأتي من النواة الرفائیة اإلنسیة التي  SCNالعصبي السیروتونیني. بل إن المسارات الواردة إلى الـ

االختالالت التي تحدث في النظم البیولوجي في تساھم اقل عصبي. وتستخدم السیروتونین كن

فعلى سبیل المثال، یعاني مرضى االكتئاب  ؛رابات النفسیةطضلعدید من االباالفیزیولوجیا المرضیة 

كحالة نقص في السیروتونین) من خلل عام في النظم البیولوجي لدیھم على شكل  (والذي یمكن اعتباره

 النوم والھرمونات ودرجات الحرارة.نظم اختالالت في 

الھدف الرئیس لدراستنا ھو إیجاد العالقة التبادلیة بین أربعة عوامل؛ وھي النمط الجیني، وأعراض 

بحثنا في ھذه الدراسة في العالقة المتبادلة بین النقل االكتئاب، والنمط الزمني، والوظیفیة الدماغیة. وقد 

)، والنمط EEGالدماغیة في تخطیط كھربیة الدماغ (اختصاًرا  العصبي السیروتونیني، والتذبذبات

الزمني، والتعبیر عن أعراض االكتئاب عند األشخاص األصحاء. بالتحدید، فحصنا اثنین من التعددات 
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(اختصاًرا  1Aالشكلیة التي تحدث بصورة طبیعیة في جین مستقبلة السیروتونین من النمط 

5HT1A وجین ،(PER2 ، ن غیر مباشرین للنقل العصبي السیروتونیني ولعمل یمقیاسباعتبارھما

 الساعة الیوماویة، على الترتیب.

فحصنا ثالثة وستین شخًصا، وأخضعناھم لتقییم لطور الساعة البیولوجیة لدیھم (نمطھم الزمني)، 

وفحصنا أعراض االكتئاب السریري لدیھم. كما فحصنا مجموعة جزئیة من األشخاص باستخدام 

كھربیة الدماغ من أجل فحص نشاط دماغھم األساسي واستجابتھم لمختلف المحفزات. فحصنا تخطیط 

 .PER2و 5HT1A لجینَْین النمط الجیني ألغلب األشخاص، وذلك للنمطین الشكلیین ل

أكدت نتائجنا وجود عالقة تبادلیة بین ھذه العوامل األربعة. وبالتحدید، وجدنا أن األشخاص الذین 

زمني متأخر یظھرون نسبة أعلى من أعراض االكتئاب، ووجدنا أن قوة موجات ثیتا  یتمیزون بنمط

كانت مرتبطة بشكل إیجابي بالنمط الزمني. كما وجدنا دلیًال غیر مباشر على عالقة النمط الجیني 

 بالنمط الزمني، ولكنا لم نحصل على عالقة مباشرة تؤكد ھذه النتیجة.

ئیة للعالقة بین وظیفیة الساعة البیولوجیة مع یة على األسس الجزنا ھذه الدراسة بأدلة مبدئیدتزو

السیروتونین على أنھما آلیتان مقترحتان لحدوث االكتئاب السریري. یجب أن تشتمل الدراسات 

المستقبلیة على عینات بحجم أكبر وعلى أشخاص مصابین باالكتئاب السریري من أجل العثور على 

مة والحاالت المرضیة، وھذا سیساعد في تكوین صورة أكثر شموًال فرق واضح بین الحاالت السلی

للفیزیولوجیا المرضیة الكامنة وراء االكتئاب. وفي النھایة، یمكن لذلك أن یرفد عملیات تطویر 

العالجات الحدیثة بحیث ال تقتصر على أعراض المرض، بل تأخذ باالعتبار العالقات الجینیة، 

 .والمعرفیةوالفیزیولوجیة، 
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