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 2020سبتمبر  27خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

سبتمبر من كل عام يحتفل العالم بما يعرف باليوم العالمي  21في 
 Let’s Talk شعار )لنتحدث عن الخرف 2020للزهايمر، والذي اتخذ هذا العام 

About Dementia)،  ومن المعروف أن هذا اليوم اتخذ بهدف زيادة الوعي
حول مرض الزهايمر في العالم وإزالة الغموض عنه، وتطوير الخدمات 
المقدمة في جميع مراحل المرض، وتقليل خطر اإلصابة من خالل تغيير 
نمط الحياة واتباع أسلوب صحي، باإلضافة إلى مساعدة المرضى على 

يش بشكل جيد مع الخرف، وحث الجميع على أن يصبحوا أصدقاء مرضى الع
الخرف، وتحدي وصمة العار الشائعة التي تحيط بالخرف المرتبط بمرض 

 الزهايمر.

ولقد أشار )تيدروس أدهانوم جيبريسوس( مدير منظمة الصحة العالمية 
ص ثوان، يتم تشخي 3( إلى أنه في كل 2020في اليوم العالمي للزهايمر )

 شخص ما بالخرف.

إن كان ما قاله مدير منظمة الصحة العالمية صحيح، فإن ذلك يعني أنه 
حالة زهايمر في السنة على مستوى العالم،  10512000يتم تشخيص 

وهذا رقم مخيف حتى وإن كان على مستوى العالم. ومن جانب آخر، فإن 
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أن يبلغ عدد بعض اإلحصائيات تشير إلى أنه على الصعيد العالمي يُتوقع 
مليون  44حوالي  2050األشخاص الذين يعانون من الزهايمر بحلول عام 

شخص، ومن المتوقع كذلك أن يزداد عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
 %.68عامًا أو ممن أكثر يعانون من خرف الزهايمر بنسبة  65

 

 ؟ ؟ وكيف يحدث ما الزهايمر

يجي الذي يؤدي إلى تلف يعرف الزهايمر بأنه نوع من االضطراب التدر
وتدهور خاليا المخ وموتها. ولقد اشارت بعض الدراسات إلى أن الزهايمر 
هو مرض تحللي عصبي مزمن، عادة ما يبدأ بطيئًا ويزداد سوءًا بالتدريج مع 

من حاالت  %70 - 60مرور الوقت، وتعتبره بعض الدراسات أنه سبب لحوالي 
أن داء الزهايمر هو السبب األكثر شيوعًا  الخَرَف، إذ تشير هذه الدراسات إلى

 في مستمرًّا انخفاضًا تتضمن حالة يعد – أي حالة الزهايمر –للخََرف، وهو 
 الشخص في سلبًا يؤثر ما واالجتماعية؛ السلوكية والمهارات التفكير
 .مستقل بشكل العمل على وقدرته

مرض  إلى أن 2008ويشير الدكتور عادل العوفي في دراسة نشرها عام 
الزهايمر هو مرض عصبي تدريجي يحدث عندما تتراكم البروتينات في 

هذه البروتينات  ،(tangles) والمتشابكات (plaques) الدماغ وتسمى اللوحات
تضر الخاليا العصبية تدريجيًا، وهو ما يؤدي إلى تدميرها، كما يزيد من 

وبالتالي يصبح صعوبة التذكر عند اإلنسان واستخدام المنطق واللغة، 
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اإلنسان مرتبكًا وتائهًا ويعاني من صعوبة في القيام بالمهام اليومية 
البسيطة مثل استخدام الهاتف وتحضير األكل، وإدارة األعمال. وتقول 
الدراسة إن خطورة اإلصابة بمرض الزهايمر تزداد مع تقدم العمر؛ ألن نسبة 

مًا من العمر إلى أكثر من عا 65في السكان من  %1انتشاره ترتفع من حوالي 
عاًما في العمر. وعلى الرغم من أن المرض نادر،  80بالنسبة ألكثر من  25%

فإنه أكثر شيوعًا بين كبار السن، لكنه من الممكن أن يحدث لمن هم في 
 األربعينيات والخمسينيات.

ومن ناحية أخرى، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن سبب حدوث مرض 
من خطر الحدوث مرتبطة  %70فهوم جيدًا، إذ تعتقد أن حوالي الزهايمر غير م

بوراثة المرض من والديّ الشخص مع كثير من الجينات المُتأثرة. وتشير 
هذه الدراسات إلى أن عوامل الخطر تتضمن وجود تاريخ إلصابات الرأس 
واالكتئاب وارتفاع ضغط الدم، كما أنها ترتبطُ آلية المرض باللويحات 

ات الليفية العصبية في الدماغ. ويعتمُد توقع التشخيص على والتشابك
تاريخ المرض واالختبارات المعرفية )اإلدراكية( مع تصوير طبي وتحاليل 
الدم؛ وذلك بهدف استبعاد األسباب المحتملة األخرى، وغالبًا ما ُيخلط بين 

  األعراض األولية لمرض الزهايمر مع الشيخوخة الطبيعية.

)الزهايمر( بهذا االسم تخليدًا لذكرى الطبيب األلماني )ألوا لقد سمي مرض 
  .م1907الزهايمر( الذي وصف المرض ألول مرة عام 
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 أعراض المرض ومراحله

على الرغم من أن أعراض الزهايمر قد تختلف من شخص آلخر بطريقة أو 
بأخرى، فإن فقدان الذاكرة يمكن أن ُيعد العرض الرئيسي للمرض، وكذلك 

ن العالمات المُبكرة للمرض عادة صعوبة تذكر األحداث أو المحادثات فإن م
األخيرة، ومع تقدم المرض فإن اعتالالت الذاكرة تتفاقم وكذلك تتطور 
بعض األعراض األخرى، ومن المحتمل جدًا أن يُالحظ أحد أفراد العائلة أو 

لتغيرات األصدقاء كيفية تفاقم األعراض. وربما ما تجمع الدراسات إلى أن ا
الدماغية المرتبطة بمرض الزهايمر تؤدي إلى تزايُد المتاعب مع األمور 

 التالية:

ينتابُ كل شخص هفوات في الذاكرة بين الحين واآلخر، ومن  الذاكرة؛
الطبيعي أن تنسى مكان وضعك للمفاتيح أو تنسى اسم أحد معارفك، 

سوءًا؛ وهو ما يؤثر  ولكن فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر يستمر ويزيد
 على القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل.

يُؤدي داء الزهايمر إلى صعوبة في التركيز والتفكير،  التفكير واالستدالل؛
وخاصًة حينما يتعلق األمر بالمفاهيم المجردة مثل األرقام. ويكون 

ى وجه االضطالع بالمهام المتعددة في نفس الوقت أمرًا صعبًا عل
الخصوص، وقد تصعب إدارة الشؤون المالية وموازنة دفاتر الشيكات 
ودفع الفواتير وقت استحقاقها، وربما تتطوَّر هذه المصاعب إلى عدم 

 القدرة على التعرُّف على األرقام أو التعامل معها.
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سوف تتدهور قدرة اتخاذ قرارات وأحكام  إصدار األحكام واتخاذ القرارات؛
مواقف اليومية. على سبيل المثال، قد تصبح اختيارات صائبة في ال

الشخص سيئة أو غير معهودة في التفاعالت االجتماعية أو يرتدي مالبس 
غير مناسبة للطقس، وقد تزداد صعوبة االستجابة بطريقة صحيحة 
للمشاكل اليومية، مثل حرق الطعام على الموقد أو مواقف القيادة غير 

 المتوقعة.

تشكل األنشطة الروتينية التي  ام المشابهة وإجراؤها؛التخطيط للمه
تتطلب خطوات متتالية مثل التخطيط لوجبة وطهيها أو ممارسة اللعبة 
المفضلة صراعًا مع تقدم المرض. وفي النهاية، قد ينسى األشخاص 
المصابون بمرض الزهايمر في مرحلة متقدمة كيفية أداء المهام 

 واالستحمام.األساسية مثل ارتداء المالبس 

يمكن لتغيُّرات الدماغ المصاحبة لمرض  التغيرات في الشخصية والسلوك؛
الزهايمر التأثير على الحالة المزاجية والسلوك. وقد تتضمن المشاكل ما 
يلي: االكتئاب، الالمباالة، االنسحاب االجتماعي، التقلُّبات المزاجية، فقدان 

يرات في عادات النوم، التجوُّل بال الثقة باآلخرين، التهيج والعدوانية، تغي
هدف، فقدان القدرة على التحكم في النفس، األوهام، مثل االعتقاد بأن 

 شيئًا ما قد سُرِق.
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ولقد حاول العديد من العلماء تقسيم المرض بناء على مراحل نموه 
المختلفة، وكان من أشهر التصنيفات، وهو الذي تم تقسيم المرض إلى 

 لي:ثالث مراحل كالتا

وتستغرق هذه المرحلة من عامين الى  المرحلة األولى )الخرف الخفيف(؛
 أربعة أعوام، وفي هذه المرحلة يعاني المريض من:

 الكسل والالمباالة. .1
 قلة االهتمام بالهوايات والنشاطات. .2
 عدم االستعداد لفعل وتجربة أشياء جديدة. .3
 جديد.رفض أي تغيرات وصعوبة التعود على ما هو  .4
 صعوبة أخذ قرارات صائبة. .5
 أكثر بطئا في إدراك األفكار المعقدة. .6
 لوم واتهام اآلخرين بشكل غير واقعي مثل سرقة األغراض الخاصة. .7
 زيادة االنانية وعدم االهتمام بشعور اآلخرين. .8
 أكثر نسيانًا لتفاصيل أحداث تمت حديثًا. .9

 فكار أثناء الحديث.تكرار األشياء وانقطاع حبل األ .10
 سريع االنفعال عند الشعور بالفشل لفعل شيء ما. .11
 السعي الدائم للمألوف وتجنبه لغير المألوف. .12
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إن هذه المرحلة هي أكثر المراحل طوالً، وقد  المرحلة الثانية )مرحلة اإلرباك(؛
تستغرق من عامين إلى عشرة أعوام، ويتميز المريض في هذه المرحلة بما 

 يلي:

 يحتاج الى المساعدة واإلشراف في األعمال اليومية. .1
كثرة النسيان وخاصة لألحداث القريبة، والخلط بين الذاكرة القريبة  .2

 والبعيدة ونسيان التفاصيل.
 الخلط بين الزمان والمكان، فقد يذهب الى السوق في منتصف الليل. .3
 التيهان في األماكن غير المألوفة. .4
 أسماء أفراد العائلة واألصدقاء القريبين ويخلط فيما بينهم. نسيان .5
 نسيان األدوات والمالبس واألباريق على النار، ونسيان إطفاء الغاز. .6
التجول في الشوارع بدون هدى في فترات مختلفة وقد يضيع ضياعا  .7

 كامال.
يتصرف بشكل غير مناسب، فمثاًل يخرج من المنزل بمالبس غير  .8

 ة.مناسب
 من الممكن أن يسمع ويرى أشياء غير واقعية وغير موجودة. .9

 يصبح أكثر ميالً للتكرار وبصورة مستمرة. .10
يشعر باألمان أكثر في المنزل ولذلك يتجنب الخروج وزيارة  .11

 اآلخرين.
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إهمال النظافة الشخصية ووجبات الغذاء، ويكرر بأنه قد  .12
 بذلك.استحم وتناول األكل ولكنه لم يقم 

يصبح سريع الغضب واالنفعال والحزن، وقد يعاني من  .13
 االكتئاب النفسي.

  

وتعتبر هذه المرحلة األخيرة من المرض،  المرحلة الثالثة )الخرف الشديد(؛
وقد تستغرق حوالي ثالثة أعوام أو أكثر، وتتطلب هذه المرحلة العناية 

 الكاملة. ومن أعراض هذه المرحلة:

الذاكرة القريبة والبعيدة، فال يستطيع أن يتذكر أنه منذ دقائق فقدان  .1
 بسيطة قد تناول غذاءه.

 يفقد القدرة على اإلدراك والكالم. .2
 ال يستطيع التحكم في البول والغائط. .3
 ال يستطيع التعرف على أفراد العائلة واألصدقاء. .4
واالستحمام،  يحتاج إلى مساعدة دائمة لتناول الطعام، واالغتسال، .5

 وارتداء المالبس واستعمال الحمام.
يكون منزعجًا ومضطربًا أثناء الليل ويعاني من اضطراب في دورة  .6

 النوم واالستيقاظ.
 يفشل في معرفة أغراضه وحاجاته الخاصة. .7
 أحيانًا يبحث وينادي أقرباء له توفوا منذ زمن بعيد. .8
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تعمال الكرسي المتحرك يجد صعوبة في المشي وقد يضطر إلى اس .9
 ويصبح مقعدًا في نهاية األمر.

غالبًا ما يتعرض لظهور التهابات مختلفة مثل التهاب ذات  .10
 الرئة والبول وتقرحات الجلد.

إلى هنا نكون قد وصفنا هذا الداء الذي بدأ ينخر في العديد من األشخاص 
الذين يعيشون معنا، نراهم كل يوم، وربما نحن سائرون في طريقهم، 
فربما نفقد قدرتنا يومًا على التركيز، وربما لن نتذكر عيالنا وال حياتنا، فماذا 

ه أثناء البقية يمكن للمعاشرين مثل هؤالء اآلباء واألخوة أن يقوموا ب
 ؟ وهذا حديث آخر. الباقية من حياتهم

 

 

 

 

 

 


