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األمريكية  الـزهايمر  لجمعية  طبقا 
Alzheimer’s Association، شيكاجو، إلينويز، 
ظهرت،  إذا  تقليدية،  تحذير  عالمات  توجد 
يجب عدم اإلبطاء في االتصال بالطبيب، وذلك 
لسببني مهمني: أولهما: أن هذه األعراض يمكن 
أن تكون عالمة على حالة تشبه الخرف/ العته، 
َصت وعولجت. أما 

ِّ
خ

ُ
لكن يمكن إبطالها إذا ش

للكشف  العديدة  الفوائد  فهو  الثاني  السبب 
املبكر عن هذا املرض.

1(  تغيرات في الذاكرة:
هي  شيوعًا  وأكثرها  العالمات  هذه  أولى 
اليومية  الحياة  على  يؤثر  بما  الذاكرة  فقدان 
منه  طلبك  تكرر  أن  ذلك  ويشمل  للشخص. 
لنفس املعلومة، وزيادة اعتماده على مالحظات 
مكتوبة أو أفراد العائلة اآلخرين، وصعوبة أكبر 

ر آخر األحداث أو أحدث املعلومات. 
ُّ
في تذك

أين  العارض،  النسيان  ذلك:  يشمل  وال 
عندما   .

ً
مثال السيارة  مفاتيح  الجدة  تركت 

ألـزهايمر، يتبادر إلى الذهن  نفكر في مرض 
الواقع  في  توجد  أنه  إال  الذاكرة،  فقدان   

ً
عادة

عن  أهمية   تقل  ال  أخرى  تحذيرية  عالمات 
النسيان، مثل:

2(  االنسحاب من األنشطة املعتادة:
ومثال ذلك عدم متابعة فريق الكرة املفضل 
للشخص، أو فتور اإلحساس باألحفاد األحباب 
كما  معهم  الوقت  بقضاء  االهتمام  وعدم 
وعدم  والالمباالة،  والخمول،  السابق،  في 
أو  كلها  لها  يمكن  املحيطني،  بالناس  االهتمام 
بعضها أن تكون دليال على أو إشارة إلى خرف 
مبكر، كذلك التخلي عن أنشطة الحياكة مثال 
عن  التوقف  أو  النجارة،  أعمال  أو  الرسم  أو 
االجتماعات املعتادة مع األصدقاء أو األقارب. 

االحتياج  يشمل:  ال  أخرى،  مرة  ذلك،  ولكن 
أو  العادية  األنشطة  بني  أطول  بينية  ألوقات 
باإلرهاق  وآخر  وقت  بني  العارض  الشعور 
الزائد أو الشعور بزيادة الواجبات/ االلتزامات.

3(  التوهان عن الوقت أو املكان:
العميق  نومه  من  الشخص  يستيقظ  قد 
أو  لليوم  الفوري  التحديد  من  يتمكن  وال 
فيه،  يوجد  الذي  املكان  أو  الوقت  أو  التاريخ 
َوهان. 

َّ
بالت الحالة  هذه  نصف  أن  ونستطيع 

فإذا تكرر حدوث ذلك مرة بعد أخرى، فهذه 
إشارة تحذيرية أخرى عن مرض ألـزهايمر. 
ويشمل التوهان بهذا املعنى عدم القدرة على 
السنة  فصول  أي  أو  الجاري  الشهر  تحديد 
اآلن؟  هنا  موجود  أنا  ملاذا  أو  اآلن  به  نمر 
يعتقد  أن  الشائع  فمن  املرض  تقدم  وكلما 
عمرها  من  أصغر  أنها  املريضة  أو  املريض 
الحقيقي، ويرجع ذلك لعدم تقديرها مرور 

الزمن. 
النسيان  ثالثة:  مرة  ذلك،  يشمل  وال 
بمراجعة  سريعًا  األمر  وتدارك  العارض 

النتيجة )التقويم(، أو املوبايل، إلخ..
4( صعوبات بصرية/ مكانية:

عالمة  املكانية  البصرية/  رات  التغيُّ تشكل 
تحذيرية أخرى على الخرف/ العته. ويتضمن 
للمسافات،  الحقيقي  التصور  صعوبة  هذا 
أو  املواضع  أو  الوجوه  على  التعرف  وصعوبة 
األشياء املألوفة، وضعف تفسير الصور التي 
وتشمل  بصره.  عليها  يقع  أو  الشخص  يراها 
هذه األنشطة أيضًا صعود الساللم أو فقدان 
في  للبانيو  الدخول  أو  للبيت  العودة  طريق 
الحمام، وربما تصبح القراءة في كتاب أكثر 

صعوبة أيضًا، إلخ. 
وال يشمل ذلك، مرة رابعة: بطبيعة الحال 
أي ضعف في النظر أو أمراض بصرية مثل 

املياه البيضاء أو الزرقاء.

5( تدهور في القدرة على التواصل الشفهي 
أو التحريري:

الكلمات  على  العثور  الشخص  يحاول  قد 
يستطيع،  ال  لكنه  يريد  عما  للتعبير  املناسبة 
عليه”  تطبخ  الذي  “الشيء   :

ً
مثال الجدة  فتقول 

وبالكلمات  )البوتاجاز(،  املوقد  كلمة  من  بدال 
الدارجة “حط الحلة على البتاع َده”. وربما كان 
الشخص كاتبًا مرموقًا، لكنك تالحظ عليه في 
أو  أفكاره  تجميع  يستطيع  ال  أنه  األخيرة  اآلونة 
القدرة  في  ر  فالتغيُّ لذا،  الورق.  على  تدوينها 
على  أخرى  تحذيرية  عالمة  هي  التواصل  على 

الخرف/ العته.
القدرة  عدم  أيضًا:  يشمل  ال  ذلك  ولكن 

العارض على اختيار أو تحديد الكلمة املطلوبة.
6(  تحديات املسائل الحسابية والتخطيط:

التذكر  على  قدرته  أن  الشخص  يعتقد  ربما 
موازنة  في  صعوبة  يجد  الواقع  في  لكنه  قوية، 
ال  وبالتالي  فواتيره،  مراجعة  أو  مدفوعاته 
تكون  كأن  أو  الواجبة.  مواعيدها  في  يدفعها 
في  معنى  تجد  ال  ولكنها  ماهرة  طاهية  املرأة 
لطبخ  املتعددة  للخطوات  الصحيح  الترتيب 
األمر  يصل  وقد  الوصفة.  حسب  معينة  وجبة 
للتأخير في اكتشاف طريقة عمل القهوة. وتشمل 
بالذات  وهذه  تنفيذية،  وظائف  األنشطة  تلك 
حالة مثالية للخبل/ الخرف )الديمنشيا(. فإذا 
رات في نفسك أو في شخص  الحظت هذه التغيُّ

تحبه اتصل فورًا بالطبيب للمساعدة. 
ولكن ذلك ال يشمل: خطأ عارضا أو اثنني في 

عملية حسابية.  
7(  تغيرات في الشخصية أو املزاج:

جدك  أو  الهادئة  والدك  طبائع  تغيرت  هل 
سريع  الطبع  حاد  وأصبح  األخيرة  اآلونة  في 
أكثر  أصبح  أنه  أو  شيء  ألقل  وينفعل  الغضب 
أشياء  من  حتى  يخاف  أو  يتوجس  أنه  أو  قلقًا 
 أن يتهم األب ولده بأنه 

ً
عادية؟ قد يحدث مثال

أو  نقوده  سرقة  ألجل  بيته  تنظيف  في  يساعده 

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر

 كثر الحديث هذه األيام عن أمراض الشيخوخة مثل
 الخرف/ العته، والـزهايمر. وأرى أنه من املهم للغاية
 أن نعرف أكثر عن هذا املوضوع كي نتمكن من

 مساعدة أنفسنا وأحبائنا. وفي نهاية هذه املقالة
 تجد عزيزي القارئ محاولة اإلجابة عن سؤال
 يراود الكثيرين منا: هل يمكن لنمط الحياة
 الصحي )النظام الغذائي والتمرين الرياضي( أن
يساعدنا في تجنب اإلصابة بالـزهايمر؟

عالمات تحذيرية عن مرض الـزهايمر
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رد فعل  ثمينة عنده، كما قد يحدث منه  أشياء 
مختلف  مكان  إلى  أباه  االبن  أرشد  إذا  كارثي 
عند التسوق في أحد املحالت الكبرى. إذا اعتاد 
أحدهم أن يكون عنيدًا أو متصلب الرأي، فمن 
املعرفي،  أدائه  إلى  ذلك  يرجع  أن  املرجح  غير 
ر في تصرفاته ومزاجه  ولكن إذا الحظت أي تغيُّ
العادي استمر لعدة شهور فهذه قد تكون عالمة 
تقييم  طلب  يجب  ثم  ومن  بتغيرات،  املخ  مرور 

سريع من الطبيب اإلخصائي. 
تقوم  أشياء  على  اعتراضه  ذلك:  يشمل  وال 

بها وعدم حبه لتغييرات بسيطة.  
8(  وضع األشياء في غير أماكنها:

جهدًا  املعني  الشخص  يبذل  أن  يحدث  قد 
على  التأقلم  في  أو  األشياء،  تنظيم  في  كبيرًا 
السمات.  هذه  تزيد  الديمنشيا  في  التغييرات. 
ليس فقط وضع األشياء في أماكن مختلفة بدون 
عنها  البحث  عملية  تصبح  أيضًا  لكن  تنظيم، 
للمصابة  يمكن  صعوبة.  أكثر  الخطى  بمعاودة 
وضع  ما!(  )شخص  ألن  حَبط 

ُ
ت بالديمنشياأن 

نقودها.  محفظة  أخذ  أو  الثالجة  في  نظارتها 
وليس فقط أنها ال تستطيع العثور على حذائها 
لكنها أيضا ال تستطيع تذكر كيف وضعته على 

حافة النافذة. 
وال يشمل ذلك: أن تفقد دالية مفاتيح السيارة 
ثم تتذكر الحقًا أنها وضعتها على البيانو ريثما 

تتمكن من الرد على الهاتف.

9( تراجع في التمييز والحكم على األشياء:
ضعفا  مؤخرًا  أحبائك  أحد  في  الحظت  إذا 
مع  موعد  طلب  وقت  حان  فقد  التمييز،  في 
التعرض  تكرار   

ً
مثال يحدث  فربما  الطبيب. 

لالحتيال عبر الهاتف يؤدي لضياع نقود، أو قد 
ترى الجدة )النظيفة واملرتبة واملتأنقة واملعتنية 
لالستحمام.  محتاجة  أنها  دائمًا(  بنفسها 
ترتدي  ال  الخروج  عند  أنها  أيضًا  تالحظ  وقد 

املالبس املناسبة لحالة الطقس.  
وال يشمل ذلك: تساؤالت َعَرضية عن أشياء 
رى، 

ُ
)ت موافقة،  أو  رفضًا  إجابتها  تحمل  قد 

أعلينا أن  نذهب اآلن؟!(.
10(  صعوبات في أداء أعمال مألوفة:

البيت  إلى  العودة  طريق  الشخص  ينسى  قد 
من محل البقالة القريب، أو أنه ال يستطيع أداء 
خلت،  سنة  لعشرين  عليه  واظب  الذي  عمله 
املفضلة  وجبته  تحضير  عليه  يصعب  أنه  أو 
صباحات  وأوالده  زوجته  بني  بها  اشتهر  التي 
الجمعة، هذه كلها عالمات تحذيرية عن مرض 
املهم  من  الخرف.  من  آخر  نوع  أو  ألـزهايمر 
م 

ُّ
معرفة أن هذا الكالم ال يشير إلى محاولة تعل

شيء جديد، مثل نظام كمبيوتر جديد أو حتى 
د عليها  ر في القدرة على استكمال مهمة تعوَّ تغيُّ

الشخص لسنوات مضت وحتى اآلن. 
استنتاج  صعوبة  يشمل:  ال  ذلك  لكن 
بعد  من  للتحكم  جديد  جهاز  واستخدام 

)ريموت كونترول(.

هل هو الـزهايمر أم مجرد نقص في فيتامني 
“بي 12”؟ اكتشف الفرق:

أخرى  وأشكال  الـزهايمر  لعالمات  يمكن 
فيتامني  لنا نقصًا في  أن تظهر  الديمنشيا  من 
“بي 12”. ومن املهم أن نعرف الفرق بني االثنني 
وأحبائنا.  أنفسنا  مساعدة  نستطيع  حتى 
“بي  فيتامني  في  فالنقص  ألـزهايمر،  وبعكس 

12” يمكن عالجه بسهولة.
من املمكن أن يسبب النقص في فيتامني “بي 
رات  وتغيُّ الذاكرة،  فقد  النسيان/  أيضًا:   ”12
تمت  وقد  االنفعال.  اإلثارة/  وزيادة  سلوكية، 
الـزهايمر  بني  للربط  وأبحاث  كثيرة  دراسات 
من  وكان   .”12 “بي  فيتامني  في  والنقص 
من  وكٍل  النقص  هذا  بني  ربطت  واحدة  بينها 
)تقلص  الفعلي  والضمور  ألـزهايمر  أعراض 
إثبات  أخرى  دراسات  وحاولت  للمخ.  حجم( 
في  أفادت  قد   ”12 “بي  فيتامني  مكمالت  أن 
السابقة  مستوياته  إلى  املعرفي  األداء  استعادة 
النقص  أن  على  للتأكيد  حاجة  وال  تناولها.  بعد 
املوجود  كفاية  عدم  يعني   ”12 “بي  فيتامني  في 

منه بالجسم.
األعراض: باإلضافة إلى األعراض املذكورة 
رات  والتغيُّ الذاكرة،  فقد  )النسيان/  أعاله 
السلوكية، وسرعة اإلثارة واالنفعال( وهي التي 
تشبه أعراض الـزهايمر، فقد يعاني املصابون 

بنقص فيتامني “بي 12” من اآلتي :
- الهزال وفقدان الوزن

- التعب
- الضعف

- اإلمساك
 - خلل في التوازن

- االرتعاش/ التنميل في اليدين أو القدمني
 الكآبة/ الحزن

- بعض القرح في الفم أو اللسان
فيتامني  نقص  أسباب  بعض  تتعلق  األسباب: 
فقر  مثل  أخرى،  مرضية  بأحوال   ”12 “بي 
أو بعض  الديدان الشريطية،  أو  الخبيث،  الدم 
وتنتج  “كرون”.  مرض  أو  هضمية،  اضطرابات 
نظام  أو  الكحول،  إدمان  عن  أخرى  حاالت 
غذائي نباتي ضعيف ال يفي بالعناصر الغذائية 
تسبب  التي  األخرى  العوامل  ومن  الضرورية. 
أن  ذلك  السن،  ِكَبر   :”12 “بي  فيتامني  نقص 
العنصر من  الجسم على امتصاص هذا  قدرة 

الغذاء تضعف مع التقدم في العمر.
العالج: يتصف عالج نقص فيتامني “بي 12” 
العنصر  هذا  مستويات  كانت  فإذا  بالبساطة. 
الطبيب  لك  يضاعفه  فسوف  لديك،  منخفضة 

أعراض الزهايمر: النسيان والتغريات السلوكية وسرعة اإلثارة واإلنفعال

النظام الغذائى السليم والتمرينات الرياضية تساعدنا على تجنب اإلصابة بمرض الزهايمر
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سواء من خالل الحقن أو أقراص يمكن تناولها 
بالفم. ثم يتم اختبار عينة من الدم بانتظام حتى 
تصل مستويات الفيتامني إلى املستويات العادية.

للجسم  مطلوب   ”12 “بي  فيتامني  الوقاية: 
العصبية  للخاليا  العادي  األداء  من  للتمكن 
العدد  وإنتاج   DNA النووي  الحمض  وإنتاج 
الطرق  إحدى  وتتمثل  الدم.  خاليا  من  الكافي 
لتجنب النقص في فيتامني “بي 12” ببساطة أن 
تتناول الغذاء املحتوي على هذا الفيتامني. وهو 
اللحوم  وتشمل  الحيوانية  املنتجات  في  موجود 
ومنتجات  والبيض  البحري  والغذاء  والدجاج 
على  يتعني  لذا  البروتني،  عالية  واملواد  األلبان 
النباتيني الحصول على ما يكفيهم من املكمالت 
الفيتامني  هذا  في  النقص  لتفادي  الغذائية 
الهام. ويمكن دائمًا استشارة إخصائي التغذية 
وإذا  املعني،  للشخص  املناسبة  الكمية  لتحديد 
منخفض  غير  عندك  الفيتامني  مستوى  كان 
فقد ال يصف لك الطبيب أي إضافات حيث لن 

تفيد أي كمية إضافية.
التشخيص: يمكن تشخيص نقص الفيتامني 
الدم  من  عينة  أخذ  طريق  عن   ”12 “بي 
في  الفيتامني  مستوى  لتحديد  واختبارها 
 –  200 بني  يتراوح  العادي  واملستوى  الجسم. 
900 بج/ مل )بيكوجرام/ ملليليتر(. وقد يحتاج 
األشخاص املسنون الستكمال احتياجاتهم عن 
طريق املكمالت الغذائية كما سبق ذكره. وعند 
ألـزهايمر  بخصوص  للتقييم  الشخص  خضوع 
)الديمنشيا(،  الخرف  من  آخر  نوع  أو 
فباإلضافة إلى االختبارات النفسية واختبارات 
الدم  تحليل  عمل  اطلب  املختلفة،  التصوير 

ملعرفة مستوى الفيتامني “بي 12”. 
املصابني  نسبة  الباحثون  ويقدر  هذا، 
من   %15  –  1,5 بـ   ”12 “بي  الفيتامني  بنقص 
وهذا  املتحدة،  الواليات  في  السكان  عدد 
أن  ذلك  للمسنني،  بالنسبة  باألخص  حقيقي 
الفيتامني تقل  قدرة أجسامهم على امتصاص 
بالتقدم في العمر، وهذه الحقيقة تشمل الناس 

في جميع أنحاء العالم كما سبق ذكره.
أن  نتذكر  أن  يجب  الفقرة  هذه   ختام  وفي 
نقص الفيتامني “بي 12” يمكن أن يسبب نوعا 
رات  وتغيُّ االرتباك  أو  التشويش  أو  الخلط  من 
في سلوك الشخص املعني. وبمعنى آخر، يصبح 
من املمكن أن تؤدي زيادة جرعة هذا الفيتامني 
التذكر  على  القدرة  واسترجاع  تحسن  إلى 
تحل  أن  أيضًا  لها  يمكن  كما  بوضوح.  والتفكير 
بالتعب  الشعور  مثل  أخرى  وأعراضا  مشاكل 
أن  بالتأكيد  القول  يمكن  كذلك  والضعف. 
كثيرًا  أسهل   ”12 “بي  الفيتامني  نقص  معالجة 
من معالجة ألـزهايمر، فبينما أن األعراض لن 
ن  تختفي بالكامل، فمن املمكن مالحظة التحسُّ
إلى   ”12 “بي  الفيتامني  مستويات  بوصول 

املستويات العادية.

والتمرينات  الغذائي  للنظام  يمكن  هل 
اإلصابة  تجنب  في  تساعدنا  أن  الرياضية 

بمرض الـزهايمر؟
تمامًا  مقنعة  تقارير  الحقيقة  في  توجد 
في  السلوكيات  من  معينة  أنماط  أن  على 
ألـزهايمر.  مرض  عنا  تمنع  أن  يمكن  حياتنا 
تظل  املتزايدة،  التقارير  تلك  مع  حتى  ولكن 
معظم  وتدعم  واضحة.  غير  العلمية  األدلة 
القلب  تمارين  من   

ً
كال العالقة  ذات  البيانات 

املتوسط  البحر  غذاء  ونظم  الدموية  واألوعية 
أخطار  تقلل  أن  يمكن  حياة  نمط  كسلوكيات 

مرض الـزهايمر. 
نمط  بأبحاث  القيام  كيفية  نفهم  وحتى 
العالقة  بني  الفرق  نفهم  أن  يلزمنا  الحياة، 
السببية واالرتباط. فعلى سبيل املثال: يمكن أن 
يتناولون  الذين  الناس  أن  إلى  دراسة  تتوصل 
الخضراء  الورقية  بالخضراوات  غنيا  طعامًا 
لديهم ضعف أقل في اإلدراك أو األداء املعرفي. 
الورقية  الخضراوات  استهالك  بني  فالعالقة 
ُيسمى  ما  هي  اإلدراك  وضعف  الخضراء 
باالرتباط - ولكن هذا ال يثبت أن أحدهما قد 
تسبب في اآلخر أو منعه. ويمكن أن نعرف أن 

الورقية  الخضراوات  يتناولون  الذين  الناس 
الخضراء يتمتعون بصفات تعمل لصالحهم.  

أبحاث  تشير  لالرتباط،  آخر  مثال  وفي 
إلى أن حاالت صحية أخرى مثل السمنة وداء 
تزيد  أن  يمكن  املرتفع  الدم  وضغط  السكري 
ويمكن  الخرف.  أو  العته  داء  تطور  مخاطر 
للغذاء الصحي والتمرين الرياضي املنتظم أن 

تقاوم هذه الحاالت. 
هي  االرتباطات  هذه  فإن  حال  أية  وعلى 
شيء مهم بل وحاسم بالنسبة لألبحاث. فإذا 
األبحاث،  بتزايد  االكتشافات  تلك  تعددت 
شيئا  ويضَحى   – إقناعًا  أكثر  الدليل  يصبح 

يستحق االنتباه.
شيئًا  ليس  الصحي  الغذاء  فإن  كٍل،  وعلى 
بالنسبة  األمر  كذلك  حال.  أية  على  سلبيًا 
لالنشغال بأنشطة الرياضة البدنية والذهنية، 
يتأكد  لم  إن  وحتى  اجتماعيًا.  نشطني  والبقاء 
بعد باألدلة العلمية الكافية أنها يمكن أن تمنع 
اإلصابة بمرض ألـزهايمر، فهي تظل أنشطة 
والنفس،  والعقل  الجسم  لصحة  للغاية  مفيدة 
حياة  بجودة  دائمًا  وسترتقي  أيضًا،  والروح 

اإلنسان. 


