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 :مقدمة 

 عبارة عن ضمور في خاليا المخ السليمة يؤدي إلى تراجع هو  الزهايمر مرض
 .الذهنية/ مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية 

 مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة، لكن احتمال اإلصابة به يتزايد  ال يعد المرض
المهارات ثر على وهو السبب األكثر شيوًعا للخرف حيث أنه يؤ مع تقدم العمر

 .العقلية واالجتماعية مما يؤدي إلى إعاقة األداء اليومي في الحياة العادية
 

  :باسباأل
 . من عوامل وراثية وعوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة والبيئة المحيطة عن مزيجالمرض  ينتج

 

 :تطور المرض و عالماتها مراحل

توجد خمس مراحل . ببطء ويتفاقم تدريجيًا خالل عدة سنوات لزهايمرامرض عادة ما يتطور 
 : لزهايمرامرتبطة بمرض 

 :قبل السريري الزهايمر مرض .1

هذه المرحلة ال تظهر على المريض أي أعراض لكن يمكن  خالل
 .تقنيات التصوير الحديثةاكتشاف اإلصابة بواسطة 

 : اإلعاقة العقلية البسيطة  .2

 تغييرات طفيفة في ذاكرتهم وقدرتهم على التفكيرفي هذه المرحلة تظهر على المريض 
 :ومنها

  المعلومات التي يسهل تذكرها، مثل نسيان
 .الحديثةالمحادثات واألحداث أو المواعيد 

  الزمنية المطلوبة أو مشكلة في تحديد المدة
 .تسلسل المطلوب إلكمال مهمة معينةال

 القدرة على اتخاذ القرارات السليمة صعوبة في. 

حدث يفقد  ،لزهايمرايعاني من مرض ضطراب في الذاكرة ليس كل مصاب با:مالحظة 
 . أو المضاعفات الطبية المؤقتة االكتئاببسبب  ضطراباال

 

 ـمرلــزهــايـامرض 

Alzheimer Disease 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

https://www.webteb.com/neurology/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
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 :الخرف الطفيف  .3

حيث تظهر األعراض بشكل ، هذه المرحلةفي  الزهايمر شخيص مرضغالبًا ما يجري ت
 :قد يعاني األشخاص من، فواضح
  طرح  تكراربوجه خاص و الحديثةصعوبة في تذكر المعلومات

 .السؤال نفسه
  حل المشكالت، والمهام و اتخاذ القرارات المالية صعوبة في

  .المعقدة واألحكام السليمة
 أو  انطوائيينقد يصبح األشخاص   حدوث تغيرات في الشخصية

 . يظهرون غضبًا غير معهود
 ضعف التركيز واالنتباه. 
 صعوبة تنظيم األفكار والتعبير عنها. 
 فقدان الطريق أو وضع األغراض في غير مكانها. 

 

 :الخرف المتوسط  .4

 :يعانون من ويصبح األشخاص أكثر تشوًشا ونسيانًا  المرحلةهذه خالل 
 وجدون به، وأي يوم هم فيه من األسبوع المكان الذي ي نسيان

 .ما يفقدون القدرة على معرفة متعلقاتهم الشخصيةك
 المقربيناألشخاص  الغرباء وبين  الخلط . 
 مألوفةبحًثا عن األماكن المحيطة التي يشعرون بأنها  التسكع 

 .آمن لهؤالء المصابين الخروج وحدهمغير ولذلك فإنه . لهم
 لتعويض أي نقص في  قصص اختالق المفضلة أو قصصال تكرار

 .ونسيان تفاصيل الحياة المهمة كعنوان المنزل الذاكرة
 اختيار ك: حاجة إلى المساعدة في بعض األنشطة اليوميةال

 . المالبس المالئمة أو العناية الشخصية
 (.التغوط)على التحكم في البول وقضاء الحاجة  ةقدرال فقد 
  ظهور شكوك ال ك: كتغيرات ملحوظة في الشخصية والسلو

 أساس لها
 من حاالت سلوك  ونانقد يعو نفعال خاصة آخر اليوماالأو  ةعصبيال

 .بدني عدوانية

  :الخرف الحاد .5

، يستمر تدهور الوظيفة العقلية ويتطور تأثير المرض على المتأخرة هذه المرحلةفي 
 :فنجد أن المصابين يعانون من الحركة والقدرات البدنية

 ةمترابط طريقةب حدثفقد القدرة على الت. 
 في الرعاية الشخصية وكافة المهام  كليةطلب المساعدة ال

 .اليومية األخرى
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 تصبح قد  وعلى السير دون مساعدة،  كعدم القدرة تدهور في القدرات البدنية
 . العضالت متيبسة وردود الفعل غير طبيعية

  المثانة واألمعاءفقد القدرة على البلع والتحكم في وظائف. 
 

 

 :تشخيصال
خرى لفقدان الذاكرة، يعتمد األطباء عادة األمسببات البين  و الزهايمر للتمييز بين مرض 

 :على االختبارات التالية
 فحوصات مخبرية. 
  اختبارات علم النفس العصبي

(Neuropsychology). 
  مسح الدماغاختبارات. 
 قطعية واألشعة الم التصوير بالرنين المغناطيسي 

 

 :خطر العوامل 
   أن يظهر، في حاالت ، لكن يمكن اعامً  56الـ فوق سن  المرضيظهر عادة : السن

 . اعامً  04قبل سن  نادرة جدا، 
 الوراثة.  
  لزهايمراأكثر عرضة، من الرجال، لإلصابة بمرض  النساء:الجنس . 
 مرضكثير من ذوي هذه العيوب يصابون بال: إدراكية بسيطة اإلصابة بمشاكل 

 .في مرحلة ما الزهايمر
  غير  السكريو المرتفعالكوليسترول  وضغط الدم بعض األمراض المزمنة مثل

 .نتظممال
  فكلما انخفض المستوى التعليمي تزداد احتمالية  :الثقافي –المستوى التعليمي

 .اإلصابة بالمرض
 

 :مضاعفات ال
مما  ى العناية بأنفسهممرضى القدرة عليفقد ال الزهايمر في مرحلة متقدمة من مرض

 :مشاكل أخرى مثل يسبب 
 الممرات  إلىبعض المواد الغذائية والمشروبات  دخولسبب ب: رئوياللتهاب اال

 .الهوائية والرئتين
 مما قد يستدعي استخدام  (البول)مخارج بسبب عدم السيطرة على : هاباتتال

 .أخرى اباتالتهالمسالك البولية أو  ر اإلصابة بالتهابقسطرة فيزداد خط
 الذين يعانون من االرتباك والتشوش الزهايمر مرضى: اإلصابات الناجمة عن السقوط 

إلصابات خطيرة في الرأس، مثل  اشائعً  اسببً الذي ُيعد  هم أكثر عرضة للسقوط
 .النزيف في الدماغ

 لــزهــايــمراتــابع مرض 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع
ئاسة هيئة األركان العامةر  

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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 :عالج ال

ن جودة د تحسك عالجات قن هناأهو مرض ال شفاء منه، إال  الزهايمر على الرغم من أن
أطباء األعصاب قد يصف كما إبطاء التدهور العقلي على  حيث تعمل حياة َمن يعانون منه

، بما في ذلك عدم القدرة على غالبا  الزهايمر مرضتصاحب أدوية للحد من األعراض التي 
 . وغيرها النوم، التخبط، واالكتئاب

 :الوقاية 

 :لى نمط حياة صحي عن طريق بالحفاظ ع الزهايمر قليل خطر اإلصابة بمرضيمكن ت

 تناول غذاء صحي ومتوازن . 
 المواظبة على النشاط البدني والعقلي واالجتماعي. 
 ضغط الدم المرتفع ومعدالت الكوليسترول والسكر في الدمالتحكم ب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب

 


