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 المشاكل التي يعاني منها المسنون



 

درة أضـفى عليهـا االسـم األعجمـي هالـة مـن الغمـوض ال  يبدو للكثريين أن مرض الباركنسون هـو حالـة 
يستطيع فك ألغازها إال األطباء، إال أن احلقيقـة أنـه مـن النـادر أن ال يـصادف الـشخص العـادي 
يف حياته اليومية أحد املصابني مبرض الباركنسون. ولو ختيلنا الصورة الذهنية اليت حنملها عن أحـد 
 املــــــــــــــــــــــــــــسنني وقــــــــــــــــــــــــــــد احــــــــــــــــــــــــــــدودب منــــــــــــــــــــــــــــه الظهــــــــــــــــــــــــــــر وثقلــــــــــــــــــــــــــــت احلركــــــــــــــــــــــــــــة 
ً مبــرض الباركنــسون كمــا أنــه  ملــا كنــا بعيــدين عــن صــورة املــرض نفــسه. لكــن ليــس كــل مــسن مــصا
خذ مثاًال عن أحد الشخصيات املـشهورة وهـو  ستطاعتنا أن  ملرض مسناً .  ليس كل مصاب 

 املصارع حممد علي كالي الذي أصيب مبرض الباركنسون يف سن مبكرة نسبياً. 

 

لنــــــسبة للمــــــصاب هــــــاجس اخلــــــوف مــــــن االحننــــــاء وفقــــــدان احلركــــــة بينمــــــا   مثــــــل مــــــرض الباركنــــــسون 
رخييـــــًا إىل معلومـــــات غزيـــــرة   ميثـــــل للمهتـــــمني بعلـــــوم اجلهـــــاز العـــــصيب وكيـــــف يعمـــــل مـــــدخًال 
 عـــــن بعـــــض أوجـــــه عمـــــل اجلهـــــاز العـــــصيب ونقـــــل املعلومـــــات والـــــسيطرة علـــــى اجلهـــــاز احلركـــــي 

 وما إىل ذلك. 

 


م وأعطـاه اسـم الـشلل الرعـاش وذلـك ١٨١٧تعود تسمية املرض إىل طبيب إجنليزي وصـفه ألول مـرة عـام 

لعجز املصاب عن احلركة بينما سيظهر لنا فيما بعد أن هذا الـشلل ليـس شـلًال مبـعىن نقـص القـوة 
لــصمل العــضلي. ومل تكــن  وإمنــا هــو العجــز عــن احلركــة بــسبب تيبــس العــضالت وهــو مــا يــسمى 
لتــدريج زادت  هنالــك أدويــة فّعالــة هــذا املــرض حــىت بعــد انقــضاء نــصف القــرن املاضــي، لكــن و



معرفتنا عن كيمياء اجلهاز العصيب وأدى ذلك إىل اكتـشاف أدويـة جديـدة. بـدأت هـذه مبالحظـة 
ت أو حافظــات ضــغط  العلمــاء لظــاهرة غريبــة يف منتــصف القــرن املاضــي أن مــن يعــاجلون مبهــد
لـرزبني كانـت تبـدو علـى كثـري منهـم أعـراض تـشبه  دوية مشتقة من نبات الراوليفا واليت تـسمى 
ت األقوى  أعراض مرض الباركنسون ولكنها كانت مؤقتة تزول مع إيقاف العالج. مث أتت املهد
مــن منــط الكلوربرومــازين لتــسبب أعــراض تيبــس أشــد وبطئــًا أكــثر يف احلركــة لــدى عــالج مرضــى 
ت النفــسية وأصــبح مــن املعتــاد يف املــصحات النفــسية رؤيــة الــكثري مــن املرضــى تظهــر  االضــطرا

ركنسون لدى تناوهلم هذه العالجات.  ة ألعراض   عليهم أعراض مشا

 

ت النفـسية كالـشيزوفرانيا هـي  ت فّعالـة االضـطرا ثبت فيمـا بعـد أن هـذه اخلاصـية الـيت جتعـل هـذه املهـد
لتـأثري علـى جـزءين خمتلفـني  ا الـيت تـسبب األعـراض اجلانبيـة مـن بـطء احلركـة والتيبـس وذلـك  ذا

 من الدماغ. 

 


إن خاصـــــية حـــــصار (ســـــد املنافـــــذ) الـــــيت تـــــدخل منهـــــا مـــــادة 
مني إىل خــال معينــة عنــد اســتخدام هــذه األدويــة   الــدو
كانت هـي األسـاس يف التـأثري العالجـي والتـأثري اجلانـيب 
غري املرغـوب فهـي، فهـذه األدويـة الـيت حتـصر الدبومايـن 

يف مراكــز الــدماغ املــسؤولة عــن املــزاج واحلالــة النفــسية واالنفعاليــة تــؤدي إىل حتــسن أعــراض اهليــاج 



مني يف مراكــز احلركــة األوليــة (مثــل حركــة  واهللوســة املرافقــة للــشيزوفرانيا بينمــا يــؤدي حــصار الــدو
 املشي أو التوازن) يف عمق الدماغ إىل اجلمود وتصلب عضالت اجلسم وبطء احلركة. 

 


 ومـــن أوجـــه التـــشابه بـــني هـــذه األعـــراض ومـــرض الباركنـــسون اســـتنتج العلمـــاء أنـــه ال بـــد مـــن أن تكـــون 
ركنـسون. وكـان التحـدي األكـرب هـو كيـف نوصـل  جعـاً ألعـراض مـرض  مني عالجاً  مادة الدو
هذه املادة إىل مراكز الدماغ الستخدامها إذ أن مرورها يف اجلسم يعرضها للتفكك من قبل الكبد 
ثريهـــا، وبعــــد جتــــارب كثـــرية توصــــل العلمــــاء إىل أن إعطــــاء مركـــب ســــابق علــــى  لتـــايل تفقــــد  و
لغـرض وخاصـة إذا مـا مـزج ذلـك مبـادة أخـرى  مني ميكن أن يفـي  مني حيوله اجلسم إىل دو الدو

) مع أدوية حافظة هلا وشعر املريض بتحسن كبري يف حالته ولكن ذلك كـان فقـط إىل  -(إل  دو
 حني. 

 


مني، كـان مـن املعتقـد الـسائد أن شـيخوخة هـذه اخلـال  ملاذا تتوقف خال احلركة عن تصنيع وافـراز الـدو
هي السبب، ولن ملـاذا حتـدث الـشيخوخة لـدى بعـض املرضـى مبكـراً يف سـن العـشرين أو الثالثـني 
ثــرياً مــضاعفاً  ركنــسون. ال بــد أن هنالــك  أو األربــعني كمــا حيــدث لــدى بعــض حــاالت مــرض 
هلذه اخلـال يتلقفـه اجلـسم مـن الوسـط الـذي يعيـش فيـه. ظـل هـذا األمـر لغـزاً حمـرياً إىل أن الحـظ 
ركنـسون بـشكل مفاجـئ  عدد من األطبـاء أن هنالـك جمموعـة مـن الـشباب الـذين أصـيبوا مبـرض 
م كانوا يف منطقة واحدة يف مدينـة سـان فرانسيـسكو وأن كثـرياً  ويف سن مبكرة واألهم من ذلك أ



لقـصص البوليـسية توصـل البـاحثون  منهـم كـانوا مـن مـدمين حقـن املخـدرات، وبعـد حتقيـق أشـبه 
لوريــد هــي ( ت MPTPإىل وجــود مــادة اســتعملها كــل هــؤالء حقنــًا  ) حــني حقنــت يف حيــوا

لتحديـد إىل إتـالف اخلــال املـسؤولة عـن احلركـة والــيت تـضمر بـشكل طبيعـي لــدى  املـخترب أدت 
ركنسون جتريبياً لدى القـردة يف املختـرب  لتايل توصل األطباء إىل إحداث داء  ركنسون و مرضى 
ت التجربــة ممــا يــسهل اختبــار األدويــة  وأصــبح هنالــك مــرض يــشابه املــرض اإلنــساين لــدى حيــوا

 احلديثة وأدوية املرض البشري. 

 


ن العـالج مبـادة (إل  ) حتـسن أعـراض  -نعود اآلن إىل املفاجأة السارة اليت الحظهـا األطبـاء وذلـك  دو

املرض ظهر فيما بعد أن العالج ال يقضي على املرض وال يطال أسـبابه إذ يـستمر فقـدان خـال 
ثــري الــدواء أو اضــطراب فائدتــه وقــصر الــفرتة الزمنيــة الــيت  د ممــا يــؤدي إىل ضــعف  الزد احلركــة 
ـا مثـل جمـرد مـسكن  ثريه املرغوب. فلم تكن تلـك املـادة إذا إال عالجـاً لألعـراض وأ يعطي فيها 
ن العـالج قـد يكـون عـامًال  لألمل حىت فرتة زمنية معينة، بل جنح الكثري مـن البـاحثني إىل القـول 
جهـــــــــــاد اخلـــــــــــال احلركيـــــــــــة وكأمنـــــــــــا هـــــــــــو حـــــــــــصان منهـــــــــــك  يف تـــــــــــسريع وتـــــــــــرية املـــــــــــرض 

اية السباق قد تستطيع حثه على اجلري للمسافة املتبقية لكنك أيـضاً قـد تـؤدي إىل هالكـه   يف 
اية الشوط.   يف 


ركنــسون فإننــا ســنالحظ أن احلركــة مل تفقــد وإمنــا هنالــك  فــإذا مــا عــد إىل املــشكلة األساســية يف مــرض 
عجز يف ليونتها ويف تطويعهـا حلاجـة اجلـسم. فالـسيطرة علـى اجلهـاز احلركـي عبـارة عـن تـوازن مـن 



عوامــل كثــرية ومراكــز متعــددة منهــا مــا يــسيطر علــى احلركــات الالإراديــة ومنهــا مــا يعطــي اخللفيــة 
الضرورية من وضعية اجلسم لضمان عدم السقوط أثناء املشي أو أداء احلركـات املختلفـة ومنهـا مـا 
ركنـــسون واملـــسؤولة عـــن هـــذه  يـــضمن تناســـق احلركـــات. إن خـــال احلركـــة الـــيت تتلـــف يف مـــرض 
ــا القــامت.  ملــادة الــسوداء نظــراً للو األعــراض موجــودة يف منطقــة صــغرية مــن جــذع الــدماغ تــسمى 
مني دوراً معينـاً يف موازنـة مراكـز أخـرى وفقـدان هـذا التـوازن  ـا مـن الـدو فرازا تؤدي هذه اخلـال 

 يؤدي إىل الرجفان والصمل العضلي. 




لعقاقري من (إل  اية الشوط من العالج  ) هذه  -ظهرت أساليب جديدة يف معاجلة من وصلوا إىل  دو

األســاليب تعتمــد علــى إتــالف 
تلـــــــك املراكـــــــز الـــــــيت عجـــــــزت 
خــــال املــــادة الــــسوداء التالفــــة 
لتــــــايل  عــــــن موازنــــــة عملهــــــا و
يعود اجلهـاز العـصيب إىل نقطـة 
التوازن أو التعادل الـسليب. تتـم 
دخــال  عمليــة االتــالف هــذه 
إبر دقيقة وسط الـدماغ وتوجـه 
عن طريق التصوير املغناطيـسي 
بوجود خرائط توجيهية معينة حبيث يصل رأس اإلبرة إىل املكان املطلوب يف املنطقة خلف املهاد مث يصدر 



ملــم يقــوم بعــدة  ٢  -١حــرارة تــؤدي إىل كــي منطقــة صــغرية 
املريض وكأمنا نشط من عقال. يبقـى أن جتتـاز هـذه الطريقـة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا علـى املـدى البعيـد كمـا حـدث مـع عقـار  ثريا وينظر إىل 

).  -(إل   دو
 

وكبديل لعملية الكي املؤديـة إىل اإلتـالف ميكـن إجـراء تنبيـه 
مـــستمر عـــن طريـــق بطاريـــة تـــزرع حتـــت اجللـــد، يـــؤدي هـــذا 
التنبيه بتواتر معني إىل تعطيل عمـل هـذه املنطقـة مؤقتـاً بـدًال 
لتــايل حيفــظ خــط الرجعــة أنــه ميكــن إيقــاف  مــن إتالفهــا و

هـــــذا التـــــأثري يف أي وقـــــت عـــــن طريـــــق إطفـــــاء 
اجلهاز. وما يزال العلمـاء يف صـراع متواصـل مـع 
هــــذا املــــرض أســــوة ببقيــــة األمــــراض ويبــــدو أن 
البحث العلمي يقفز يف كل فرتة قفزة تـؤدي إىل 
جتاوز حاجز مـعني لكـن كـم هنـاك مـن احلواجـز 

وفـوق كـل «األخرى، هذا أمر ال يعلمـه إال هللا 
 ».ذي علم عليم

 

 



 


