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الوراثة واالكتئاب

من كتاب « االكتئاب :املرض والعالج»

يحاول كل من يتعرض
لحالة االكتئاب النفسى
أن يجد سببًا واضحًا
ُ
ـــرض أن
لــذلــك ،فـــإذا ف ِ
أعراض االكتئاب بدأت
بعد حدوث واقعة معينة
مثل وفــاة أحــد األعــزاء
أو مشكلة عاطفية أو
خسارة مالية ،فإننا فى
هذه الحالة نقول إن هذا
الحدث هو السبب املباشر
فــى حـــدوث االكــتــئــاب،
لكن هناك الكثير من
الناس يتعرضون لنفس
املــواقــف وال يصابون
باالكتئاب ،وعلى ذلك
فإننا يجب أن نحاول
فى كل حالة من حاالت
االكتئاب تحديد السبب
الــحــقــيــقــى ل ــح ــدوث
هذه الحالة .وقد ثبت
مــن خـــال الـــدراســـات
النفسية أن هناك عامال
وراثيا قويا وراء اإلصابة
بحاالت االكتئاب ،وحتى
إذا ظــهــر املــــرض بعد
التعرض ملشكلة معينة
فـــإن وجــــود اســتــعــداد
مــســبــق لـــدى املــريــض
هــو فــى الغالب السبب
األســــاســــى إلصــابــتــه
باالكتئاب ،لذلك نقول
إن االكــتــئــاب لــم يكن
ســوى حلقة أخيرة فى
سلسلة تفاعالت أدت
فى النهاية إلــى صورة
االكتئاب املعروف.
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دور ّالوراثة فى مرض االكتئاب:
لــعــل أول مــا يلفت االنــتــبــاه هو
انتقال االكتئاب عبر األجيال ،وهذا
ما نالحظه عند دراســة العائالت
التى تتميز بوجود حاالت متعددة
ملــرضــى االكــتــئــاب ،ومـــن خــال
الدراسات النفسية فقد تبني زيادة
نسبة االكتئاب فى أقــارب الدرجة
األولــى للمرضى ،وتؤكد أيضًا أن
عــدد األفــــراد الــذيــن يــعــانــون من
االكتئاب فى أســرة املريض يزيد
بــمــقــدار  3أضــعــاف عــن األســر
العادية ،وهذا يؤكد العامل الوراثى
فى مرض االكتئاب ،ويالحظ كذلك
وجود ارتباط بني االكتئاب وبعض
االضطرابات النفسية األخرى مثل
الفصام ،الصرع ،اإلدمان والتخلف
العقلي ،وفى هذا املجال يجب أن
نتذكر أن األطــبــاء النفسيني حني
يقومون بفحص حاالت االكتئاب البد
أن يجمعوا معلومات حول الوالدين
واألجداد واإلخوة واألخوات واألبناء
وكل أقارب املريض.
هـــل يــنــتــقــل االك ــت ــئ ــاب عبر
األجيال؟
قد شغل هذا السؤال علماء النفس،
وقــد حــاولــوا اإلجــابــة على مسألة
انتقال مــرض االكتئاب بالوراثة
عبر األجيال ،ومن خالل الدراسات
التى أجريت على التوائم الذين
يعيشون معًا ،أو ينفصل أحدهم
ليعيش فى مكان بعيد عن اآلخر
تبني أن االستعداد الوراثى لالكتئاب
يوجد لدى التوأم بغض النظر عن
الــظــروف املحيطة بهم مما يؤكد
عامال وراثيا قويا يؤدى إلى انتقال
االكتئاب بالوراثة عبر األجيال.
ويلخص كــتــاب “أكــســفــورد فى

الطب النفسي” [Gelder, Gath
]212-210 pp ,1984 ,&Mayou
عددًا من الدراسات التى تشير فى
مجملها إلى أن نسبة التشابه فى
اإلصابة بذهان الهوس واالكتئاب،
بني التوائم املتطابقني الذين تربوا
منفصلني ثم غير املتطابقني قد
وصلت  .%23وهــى نسبة تتماثل
مع دراســات أخــرى فى بريطانيا،
وشمال أوربــا ،وأمريكا الشمالية،
هذا بالنسبة إلى اضطراب الهوس
واالكتئاب املتكرر فى شكل نوبات.
لكن األمــر فيما يتعلق باضطراب
االكتئاب كــان مختلفًا ،فقد كان
تأثير العامل الــوراثــى فيها غير
واضـــح بــصــورة قــاطــعــة .بعبارة
أخرى فقد تعذر وجود نمط وراثى
واضح بالنسبة لالكتئاب الخالص
بما فيه االكــتــئــاب العصابى ،أو
االكتئاب االستجابى ،بما يشير
ـى
إلــى صعوبة وجــود تفسير وراثـ ً
بسيط لكل أنــواع االكتئاب .فضال
عن هــذا ال يجب تجاهل العوامل
األخرى فنسبة التماثل التى تقع بني
التوائم املتطابقة ممن تربوا معًا أو
منفصلني ال تصل إلى  ،100كما أن
املتطابقني (أى ذوو األصل الوراثى
الواحد) ليست ذات داللــة .بمعنى
أنه إذا أصيب باالكتئاب أحد التوائم
املتطابقة الذين نشأوا متباعدين،
فإن اآلخر ال يصاب به بالضرورة فى
الحاضر أو فى املستقبل .وينطبق
هــذا على االضــطــرابــات النفسية
األخــرى التى اليــزال هناك اعتقاد
قوى ،بأن العوامل الوراثية تلعب فيها
دورًا أكبر حتى من االكتئاب.
وفـــى أبــحــاث أخـــرى تــم تــنــاول
الصفات الوراثية ،وطريقة انتقالها

د .لطفى الرشبينى

أستشارى الطب النفسى
من األبوين إلى األبناء ومن جيل إلى
آخــر ،وتـ ّـم دراســة “الجينات” وهى
املورثات التى تحتوى على شفرات
بها معلومات دقيقة تفصيلية بكل
الصفات الجسدية والنفسية التى
يتم انتقالها مــن جيل إلــى آخــر،
والبد أن نعلم أن هذه املسألة بالغة
التعقيد ،وتنجلى فيها قدرة الخالق
سبحانه ،ولم يصل العلم بعد إلى
كــل أســرارهــا لكننا مــن الناحية
العلمية يمكن لنا االســتــفــادة من
هذه املعلومات في التنبؤ فى حدوث
االكتئاب ،والتخطيط للوقاية منه.
وفــى إحــدى الــدراســات العلمية
التى تم إجراؤها بأسلوب االستبيان
بتوجيه أسئلة معينة تــم اختيار
مجموعة من مرضى االكتئاب ،من
الرجال وتوجيه سؤال إلى كل منهم
وإلى زوجة كل منهم هذا نصه:
“لو أنك كنت تعلم عن حالتك ما
تعرفه اآلن هل كنت ستقدم على
الزواج؟”
والنتيجة أن  9مــن كــل  10من
مرضى االكتئاب كانت إجابتهم
نعم ،بينما كانت إجــابــة زوجــات
مرضى االكتئاب فــى نسبة تزيد
على  %50منهم“ :ال” .ومن الظواهر
الطريفة التى تأكد وجــودهــا من
خــــال الــــدراســــات أن مــرضــى
االكتئاب يميل بعضهم إلــى بعض
عند االختيار للزواج حيث يصدق
املثل املعروف “الطيور على أشكالها
تقع” أى أن مريض االكتئاب يميل
إلــى من تتشابه معه فى الصفات
لتكون شريكة حياته وهــذا يترتب
عليه زيــادة فــرص إصابة األبناء
باالكتئاب أيــضــا ،ومـــازال هناك
الكثير أمام علماء الطب والوراثة
ليتم كشف أسرار العوامل الوراثية
فى مرض االكتئاب النفسى.

