
مر�س الزهامير هو ا�سطراب مزمن يف الدماغ، يتدهور مع التقدم 
التدريجية  اخل�سارة  اإىل  �سببه  ويعود  له،  �سفاء  وال  ال�سن،  يف 
للخاليا الع�سبية يف الدماغ. ي�سكل مر�س الزهامير ما يقارب ٧٠٪ 
الدماغية  اال�سطرابات  حاالت  اأي  اخلرف،  حاالت  جممل  من 

التي تت�سم بفقدان الذاكرة والتغريات يف املزاج وال�سخ�سية.

ق�سرية  الذاكرة  بفقدان  الزهامير  مر�س  عالمات  اأوىل  تتجلى 
املدى، و�سعوبة االإدراك والتعبري عن االأفكار، وعدم القدرة على 
قادر  غري  املري�س  ي�سبح  احلالة،  تقدم  مع  املعقدة.  املهام  اأداء 
املدى.  طويلة  الذاكرة  ويفقد  الروتينية،  االأعمال  اأداء  على 
كما تظهر م�ساكل يف الروؤية، وي�سعب على املري�س التكلم. كذلك 
على  املري�س  قدرة  وترتاجع  والهلو�سة  ال�سلوكية،  امل�ساكل  تبداأ 
مع  ال�سقوط.  اإىل  كثرية  اأحياٍن  يف  يوؤدي  مما  حتركاته  تن�سيق 
الكتلة  خ�سارة  ب�سبب  الفرا�س  طريح  املري�س  ي�سبح  الوقت، 
الزهامير  مر�سى  وفاة  �سبب  يعود  ال�سديد.  واخلمول  الع�سلية 
عادًة اإىل م�ساكل �سحية غري مرتبطة باملر�س كااللتهاب الرئوي 

على �سبيل املثال.

عوامل الخطورة 

الزهامير  مر�س  اأعرا�س  عنده  تظهر  الذي  ال�سن  يختلف 
بح�سب عوامل بيئية ووراثية. وتزداد خطورة االإ�سابة مبر�س 
من  من٩٠٪  اأكرث  ت�سخي�س  يتم  حيث  ال�سن،  تقدم  مع  الزهامير 
ت�سخي�س   - نادرة  حاالت  يف   - ويتم  كما   .٦٥ �سن  بعد  احلاالت 
مر�س الزهامير قرابة �سن ٣٠، وغالبًا تكون هذه حاالت وراثية.

جممل  من   ٪٥ حوايل  )الوراثية(  االأ�سرية  احلاالت  ت�سكل 
حاالت مر�س الزهامير، حيث يوؤدي وجود  جني )مورثة( معيب 
تنتج  البيئية.  العوامل  عن  النظر  بغ�س  املر�س  حدوث  اإىل 
مرتبطة  جينات  يف  طفرات  عن  الوراثي  الطابع  ذات  احلاالت 
الدماغية،  الع�سبية  اخلاليا  �سطح  على  موجودة  بربوتينات 
توؤدي  واإ�سالحها.  اخلاليا  تلك  بنمو  الربوتينات  هذه  وتعنى 
الربوتينات  هذه  ت�سنيع  عمليات  يف  اأخطاء  اإىل  الطفرات  هذه 
تعيق  الدماغ.  يف  لويحات  يف  تراكمها  اإىل  وبالتايل  وت�سريفها، 

هذه اللويحات ال�سامة التوا�سل بني اخلاليا الع�سبية مما ي�سبب 
االلتهابات وتلف هذه اخلاليا تدريجيًا.   

احلاالت(  جممل  من   ٪٩٥ يقارب  ما  )اأي  املتبقية  احلاالت  اأما 
فتكون فراديه؛ اأي اأنها ت�سيب اأفرادًا لي�س لديهم �سوابق عائلية 
كما  البيئية  بالعوامل  النوع  هذا  من  احلاالت  وتتاأثر  للمر�س. 
الوراثية، فحوايل٦٠-٨٠ ٪ من احلاالت الفراديه تنتقل ب�سكل 
َبع. فقد تنجم  املتَّ وراثي، ويف الوقت نف�سه تتاأثر بنمط احلياة 
احلاالت الفراديه عن طفرات يف اجلينات التي تعنى مبنع ن�سوء 
املتعلقة  كتلك  اأخرى  جينات  يف  اأو  اأعاله(  )انظر  اللويحات 
قد  التي  البيئية  العوامل  اأما  الكول�سرتول.  وا�ستقالب  باملناعة 
غذائي  نظام  اتباع  فت�سمل  الزهامير  مر�س  حدوث  اإىل  توؤدي 
والبدانة،  النف�سي،  لل�سغط  باالإ�سافة  وال�سكر،  بالدهون  غني 

واالإ�سابة مبر�س ال�سكري من النمط الثاين. 

التشخيص والعالج

ت�سمح  خمتلفة  فحو�سات  عرب  الزهامير  مر�س  ت�سخي�س  يتم 
التحقق من  التفكري، وكذلك عرب  والقدرة على  الذاكرة  بتقييم 
وجود �سوابق عائلية لالإ�سابة مبر�س الزهامير اأو اخلرف. وقد 
كموؤ�سرات  لت�ستخدم  حيوية  وا�سمات  عدة  حتديد  موؤخرًا  مت 
لت�سخي�س مر�س الزهامير. يتم تقييم هذه املوؤ�سرات عرب فح�س 
ال�سائل النخاعي ال�سوكي اأو عرب و�سائل با�سعة بدرجه اأقل مثل 
اأ�ساليب  ا�ستخدام  ميكن  وكذلك  املبا�سر.  الدماغ  م�سح  فحو�سات 
املناطق  يف  انكما�س  وجود  من  للتحقق  الدماغي  للت�سوير  اأخرى 

الدماغية املرتبطة مبر�س الزهامير.

على  العالجات  وتركز  حاليًا،  الزهامير  ملر�س  �سفاء  يوجد  ال 
املر�س. وقد  للتخفيف من تقدم  الع�سبية  حت�سني عمل اخلاليا 
خطورة  من  يقلل  �سحي  حياة  منط  اتباع  اأن  الدرا�سات  اأظهرت 
االإ�سابة باملر�س وتقدمه، ونذكر على �سبيل املثال: اإتباع حمية 
االأبي�س  البحر  حمية  من  امل�ستوحاة  )كتلك  �سحية  غذائية 
والقيام  كامل�سي،  الب�سيطة  الريا�سية  والتمارين  املتو�سط(، 

مرض الزهايمر
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باأعمال معقدة تتطلب جمهوًدا ذهنًيا، والتمتع بال�سحة النف�سية 
وتخفيف ال�سغط النف�سي.

مرض الزهايمر في العالم العربي

يف   ٪٠،٠٤ بني  العربي  العامل  يف  اخلرف  انت�سار  معدل  يرتاوح 
تون�س واململكة العربية ال�سعودية و٤.٥٪ يف م�سر. ومع حت�سن 
من  احلياة،  اأمد  ازدياد  وبالتايل  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات 
املتوقع اأن تنمو ن�سبة امل�سنني يف العامل العربي من ٥٪ اإىل ١٧٪ 
امل�سابني  عدد  يزيد  اأن  اأي�سًا  املتوقع  ومن   .٢٠٥٠ عام  بحلول 
باخلرف )مبا يف ذلك مر�سى الزهامير( باأربعة اأ�سعاف مع حلول 

عام ٢٠٤٠عما كان عليه احلال عام ٢٠٠١.

اأكرث  الزهامير  مر�س  يعد  العامل،  يف  كما  العربي،  العامل  يف 
اأمرا�س اخلرف �سيوعًا، حيث ت�سكل حاالت هذا املر�س اأكرث من 
ن�سف حاالت اخلرف يف اململكة ال�سعودية وعمان. وقد اأظهرت 
ال�ستني  �سن  تعدوا  الذين  بني  املر�س  انت�سار  ن�سبة  اأن  الدرا�سات 
اإىل  االإ�سارة  وجتدر   ،٪٢٠.٥ هي  الفل�سطينية  املناطق  اأحد  يف 
ن�سبة  اإن  كما  االأمية.  انت�سار  م�سكلة  من  تعاين  املنطقة  تلك  اأن 
حدوث املر�س لدى العرب هي اأعلى يف الن�ساء مقارنًة بالرجال، 
انت�ساره  انت�سار مر�س الزهامير يف االإناث  ففي قطر مثاًل، يفوق 
الوعي  بن�سر  عدة  جهات  وتعنى   .١ اإىل   ١.٨ بن�سبة  الذكور  يف 
وحت�سني تدبري مر�س الزهامير واأمرا�س ال�سيخوخة االأخرى من 
خالل جمالت علمية ومنها جملة ال�سرق االأو�سط للطب النف�سي 
لطب  االأو�سط  ال�سرق  اأكادميية  مثل  من  وموؤ�س�سات  والزهامير 

ال�سيخوخة.
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