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الدماغ  داخل  الصغيرة  الشرايني  إن 
ضغط  في  لالرتفاعات  جــدًا  حساسة 
أن  الــدم  ضغط  الرتفاع  ويمكن  ــدم،  ال
وجود  كثيرة  ــات  دراس وتدعم  يؤذيها. 
الدم وصحة  ارتباط قوي ما بني ضغط 
يــؤدي  املــرتــفــع  الـــدم  ضغط  إن  املـــخ. 
)األداء  اإلدراك  مستوى  إضعاف  إلى 

املعرفي( وتلف أنسجة الدماغ.
فإن  األجل،  طويلة  لدراسات  وطبقًا 
وأشكال  األلزهايمر  مــرض  مخاطر 
من  بأكثر  تــتــزايــد  األخـــرى  الــخــرف 
الضعف إذا بلغ ضغط الدم االنقباضي 
عن  زاد  أو  زئبق  مم/   160-140 حدود 
في  دورًا  الكوليسترول  يلعب  كما  ذلك. 
أميلويد  »بيتا  ــواح  أل يسمى  ما  تكوين 
تسبب  التي   ،»amyloid beta plaues
حيث  األلزهايمر،  مــرض  خصائص 
مستويات  ــي  ف االرتـــفـــاع  أن  ُيعتقد 
»البيتا  ألواح  إنتاج  يزيد  الكوليسترول 

أميلويد« تلك. 
:D راقب مستويات الفيتامني *

الفيتامني  نقص  بني  ترابط  هناك 
فهذا  اإلدراك.  على  القدرة  وتراجع   D
الذاكرة.  تكوين  في  يشارك  الفيتامني 
بني  مــا  عــديــدة  دراســـات  ربطت  ــد  وق
نقص الفيتامني D وخطر تدهور القدرة 
سنًا.  األكــبــر  البالغني  عند  املعرفية 
يشترك   D الفيتامني  فإن  ذلك،  وفوق 
والكالسيوم  الجلوكوز  نقل  تنظيم  في 
املختلفة،  ــاغ  ــدم ال أجـــزاء  ــني  ب ــى/  إلـ
أيضًا  املعرفية  القدرة  يحمي  قد  وهو 
ــادة  وزي االلتهابات  تقليل  طريق  عــن 

فمن  لذلك  املتاحة.  العصبية  الناقالت 
الضروري جدًا قياس مستوى الفيتامني 
الــدم.  فحص  طريق  عن  باستمرار   D
ويتراوح املستوى املثالي ما بني 30 و 45 

نانوجرام/ مل.
تدعم  غذائية  مكمالت  تناول   *
والفيتامني   3 األوميجا  مثل  املخ  عمل 

:B12
من  كافية  مقادير  على  الحفاظ  إن 
في   3 األومــيــجــا  الدهنية  األحــمــاض 
حدوث  ملنع  هامًا   

ً
عامال اآلن  يعتبر  املخ 

بنا  يتقدم  حينما  األعــصــاب  ــراض  أم
ــد أظــهــرت الـــدراســـات أن  الــعــمــر. وق
الحصول على مقادير أعلى من أحماض 
أكبر  بحجم  يرتبط  الدهنية   3 أوميجا 
بمرض  لإلصابة  أقــل  ومخاطر  للمخ 

األلزهايمر.
 B12 الفيتامني  نقص  خطر  ويتزايد 
مع التقدم في العمر، حيث يقدر أن%20 
من البالغني فوق سن الستني يعانون من 
نقص الفيتامني B12، وألن ذلك يسبب 
التشوش/ تشمل  الــدمــاغ،  في  مشاكل 
الذاكرة.  وضعف  واالكتئاب،  االرتباك، 
ــني نــقــص هــذا  وقـــد ُوجـــد ارتـــبـــاط ب
الفيتامني الهام وبني مرض األلزهايمر. 
وحيث إن قدرة أجسامنا على امتصاص 
في  تقدمنا  مع  تتناقص   B12 الفيتامني 

األغذية  في  متوفر  غير  وألنــه  العمر، 
النباتية، يصبح من الحكمة تعويض هذا 
الغذائية،  املكمالت  طريق  عن  النقص 
بالنسبة  الحال  هو  كما  السن  لكبار 

لألشخاص النباتيني أيضًا. 
 من استهالكك للحوم الحمراء 

ّ
 * ِحد

واملنتجات الحيوانية األخرى:
كميات  على  الحمراء  اللحوم  تحتوي 
النحاس  مثل  أساسية  معادن  من  كبيرة 
وتتراكم  تتجمع  املعادن  وهذه  والحديد، 
بما  الزمن  بمرور  وتزيد  الجسم  في 
ويمكننا  للمخ.  أضرار  حدوث  إلى  يؤدي 
بالحصول  األضرار  تلك  حدوث  تفادي 
تناول  طــريــق  عــن  ــادن  ــع امل ــذه  ه على 
كميات آمنة من خيارات أكثر صحة مثل 
والبقول  العسلي  القرع  وبذور  السمسم 
أن  نــعــرف  أن  املــفــيــد  ــرى. ومـــن  ــ األخ
والحديد  النحاس  من  الزائدة  الكميات 
يمكن أن تحدث أكسدة في املخ تؤدي إلى 

تكوين ألواح »البيتا أميلويد« به.   
النباتية  ــة  ــذي األغ على  ــز  ـ

ِّ
رك  *
الكاملة:

مــن الــقــواعــد الــجــيــدة الــتــي يجب 
النباتية  األغذية  على  نعتمد  أن  اتباعها 
ذلك:  ويعني  أكثر،  حتى  أو  بنسبة%90 
والبقوليات  والــفــواكــه  الــخــضــراوات 
غذاء  ارتبط  وقد  والبذور.  واملكسرات 
من  وقليل  العناصر  ــذه  ه مــن  مكون 
بانخفاض  األلبان  ومنتجات  اللحوم 
األلزهايمر  بــمــرض  ــة  ــاب اإلص خطر 
التأكد  علينا  ينبغي  ولذا    .%36 بحوالي 
صحي  نباتي  غــذاء  على  حصولنا  من 

الخضراوات  إضافة  ويمكننا  طبيعي، 
بتناول طبق من السالطة كفاتح للشهية 
كما  اليوم.  في  األقــل  على  واحــدة  مرة 
والطماطم  الــبــقــول  إضــافــة  يمكننا 

والبصل النيئ واملكسرات.  
* أكِثر من أكل التوت:

ــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــنــبــاتــيــة  ــ ــ امل
املـــتـــوفـــرة في  )فــيــتــوكــيــمــيــكــالــز( 
تساعد  أن  يمكن  والفواكه  الخضراوات 
وااللتهابات  األكسدة  حدة  تخفيف  في 
خطر  تقليل  ــى  إل يـــؤدي  بما  ــخ  امل فــي 
ــة بــمــرض األلــزهــايــمــر. وقد  ــاب اإلص
تأثيرات  له  التوت  أن  باألخص  لوحظ 
الباحثون  واكتشف  املــخ.  على  حمائية 
تبطل  أو  تبطئ  التوت  من  أنواع  عدة  أن 
الحيوانات.  عند  املــخ  وظائف  تراجع 
كذلك لوحظ من دراسات على اإلنسان 
أيضًا(  )والــرمــان  العنيبات  أن  أيضًا 
لها تأثيرات واعدة. وعليه، فإن األغذية 
النباتية  الكيميائية  ــواد  ــامل ب الغنية 
ن  تحسِّ أن  يمكن  )فيتوكيميكالز( 

الذاكرة عند كبار السن.
والبذور مصدرك  املكسرات  اجعل   *

الرئيسي للدهون:
استهالك  أن  ــى  إل األبــحــاث  تشير 
املكسرات وخصوصًا عني الجمل والجوز 
فاملكسرات  املخ.  أداء  تحسني  في  يفيد 
 ،3 أوميجا  الدهنية  باألحماض  غنية 
بني  ــة  ــي دراس مــالحــظــات  ربــطــت  كما 
عمل  وبــني  للجوز  العالي  االستهالك 
ــإن كثرة  لــلــذاكــرة. وكــذلــك ف أفــضــل 
أداء  تحسني  إلى  يؤدي  املكسرات  تناول 

 نحتاج جميعًا للحفاظ على عقولنا في
 صحة جيدة، واملحافظة على جودة وظيفة
 اإلدراك لدينا دون تدهور، وخصوصًا مع
 تقدمنا في العمر.  وفيما يلي تجد عزيزي
 القارئ ما تمكنت من جمعه لك من خطوات
:نتبعها على هذا الطريق
 حافظ على مستويات مناسبة لضغط الدم *
:والكوليسترول
 ربما يندهش كثير من الناس األكبر عمرًا
 عندما يعلمون أن هناك عوامل خطر
 مشتركة ما بني األمراض القلبية ومرض
 األلزهايمر. لكن إذا فكر الواحد منا في
 الكيفية التي يستخدمها نظام األوعية
 الدموية إلمداد القلب بالدم، فقد يمكننا أن
 نفهم أن ضعف تدفق الدم يمكن أن يؤدي
.إلى حدوث تلف في أنسجة املخ

خطوات لتعزيز صحتنا املعرفية ..ومقاومة شيخوخة الدماغ

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر

ضغط الدم املرتفع يؤدى إلى إضعاف مستوى اإلدراك وتلف أنسخة الدماغ
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الوظائف املعرفية بشكل عام.
ب امللح في غذائك:

ّ
* تجن

يتسبب امللح في جعل الشرايني صلبة 
ويزيد من ضغط الدم، وبذلك فهو يتلف 
ويضعف  الدماغ،  في  الدموية  األوعية 
تدفق الدم في أنسجة املخ ويزيد فرص 
أضف  اإلدراك.  على  الــقــدرة  تــدهــور 
وحاول  تأكل  ما  إلى  والتوابل  البهارات 
الحمضيات  من  بمسحة  طعامك  خلط 
أو  تفضله،  الذي  الخل  نوع  أو  كالليمون 
من  الخالية  التوابل  من  مزيج  استخدم 

امللح.
* امتنع عن إضافة السكر ملا تأكله:

مهاراتنا  يضعف  أن  للسكر  يمكن 
في  أيضًا  يسهم  أنــه  كما  ــة،  ــي اإلدراك
كميات  وتسبب  الـــدم.  ضغط  ارتــفــاع 
خطيرة  ارتفاعات  السكر  من  كبيرة 
تلف  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الدم  سكر  في 
األوعية الدموية، وقد وجدت دالئل على 
تراجع  في  بدوره  يتسبب  التلف  هذا  أن 

أداء وظائف املخ. 
مرة  في  حتى  الدم  سكر  ارتفاع  إن 
 
ً
فعال مــؤٍذ  شيء  هو  بمفردها  واحــدة 

املعرفي  األداء  بــطء  إلــى  ــؤدي  ي وقــد 
وعجز في الذاكرة ونقص في االنتباه. 
املستمر  التعرض  فــإن  ــك،  ذل ــوق  وف
من  الجلوكوز  من  مرتفعة  ملستويات 
العقلية  الــقــدرة  يضعف  أن  املرجح 
بني  ارتباط  وجد  ألنه  ذلك  لإلنسان، 
حجم  تقلص  وبــني  الجلوكوز  زيــادة 
التغذية  خبراء  ينصحك  ولذلك  املخ. 
 من ذلك وإلشباع حبك للحلويات 

ً
بدال

التي  الطازجة  الفواكه  تتناول  أن 
الفوائد  إعطائك  أيضًا  شأنها  من 
اإلضافية للفاكهة كاأللياف ومضادات 

األكسدة. 
* حافظ على نشاطك:

تساعد الحياة املتوازنة على تحسني 
والتمرين  لإلنسان.  العامة  الحالة 
كان  ــًا  أي أيــضــًا،  املنتظم  الــريــاضــي 
في  املخ  على  إيجابي  تأثير  له  نوعه، 
األسباب  وأحد  الحياة.  مراحل  جميع 
البدني  النشاط  املرجحة لذلك هو أن 
ــدم إلــى  ــِدث تــعــزيــزا لــتــدفــق الـ ــح ُي
على  املنتظم  التمرين  ويساعد  الدماغ 
الدموية.  األوعية  صحة  على  الحفاظ 
كما يساعد التمرين أيضًا أنسجة املخ 
)وهي  امليتوكوندريا  إنتاج  زيادة  على 
بكميات  املــوجــودة  الدقيقة  األجــزاء 
التي  الخاليا  معظم  في  جدًا  كبيرة 
الَبيوكيميائية  العمليات  فيها  تتم 
املسئولة  الطاقة( وهي  وإنتاج  للتنفس 
أمكن  وقد  الخلوية.  الطاقة  إنتاج  عن 
اللياقة  بــني  عالقة  ــود  وج اكتشاف 
البدنية عند الكبار )فوق سن الستني( 
أعلى،  وإدراك  أفضل  ذاكـــرة  وبــني 
الفعل. وقد  ن في مدة رد  وكذلك تحسُّ
وجدت أيضًا عالقة قوية بني مستويات 
ــن الــنــشــاط الــبــدنــي وبــني  عــالــيــة م
اإلصابة  مخاطر  في  كبير  انخفاض 

بمرض األلزهايمر.

نراه من تزايد اإلصابة بمرض السكري. 
والَبيوكيميائية  السلوكية  الصفات  إن 
ما  وزيــادة  املخدرات  لتعاطي  العصبية 
صفات  هي  الطعام  من  اإلنسان  يتناوله 
إدمان  فكرة  وتكتسب  تمامًا،  متشابهة 
الطعام  تلك أرضية متزايدة بني العلماء.

ِشف 
ُ

اكت وقــد  املكافأة:  استجابة   >
ط 

ِّ
أيضا أن الطعام عالي السكريات ينش

املكافأة  باستجابة  املرتبطة  املخ  مناطق 
بالجوع  حــدة  أكثر  شعورا  ُيــحــِدث  كما 
إن  السكريات.  قليلة  باألطعمة   

ً
مقارنة

الدم  ارتفاع جلوكوز  التي تسبب  األغذية 
تسبب تحريكا أكبر مليول اإلدمان في املخ.  
ووجدت دراسات نشاط املخ أيضًا أدلة 
نظام  ر  تغيِّ األكل  زيــادة  أن  فكرة  تدعم 
بــدوره  التغيير  وهــذا  املــخ،  في  املكافأة 
يؤدي إلى زيادة األكل أكثر وأكثر. وُيعتقد 
أن نفس هذه العملية تكُمن وراء التسامح 
املرتبط باإلدمان. وبمضي الوقت، تتزايد 
الكميات املطلوبة للوصول لنفس مستوى 
األكل  زيــادة  أن  ذلــك  ويعني  اإلشــبــاع. 
فتزيد  املكافأة  استجابة  تناقص  تسبب 
األغذية  إدمــان  تدهور  من  كثيرًا  بذلك 

املحتوية على السكر والدهون وامللح.
تأثيرات زيادة السكر على الجسم:   >
حتى  كله.  الجسم  تدمر  السكر  زيادة  إن 
في حالة حدوث )مرة واحدة فقط( في 
الدم  مجرى  في  السكر  لنسبة  ارتفاع 
إلى  ذلــك  فيؤدي  املــخ،  يــؤذي  أن  يمكن 
بطء في أداء وظيفة اإلدراك وتناقص في 
القدرة على التذكر واالنتباه. وقد وجدت 
دراسة أخرى أن مريض السكري قد زاد 
عنده الشعور بالحزن والقلق عند ارتفاع 

مستويات السكر لديه. 

من  أنه  املقالة  هذه  نهاية  في  وأرى 
املهم إلقاء نظرة على التأثير السلبي 
للسكر الزائد على املخ، وكيف يضعف 

السكر إدراكنا ومهاراتنا املعرفية:
مما  كثيرًا  أكبر  طاقة  املخ  يستخدم 
أعضاء  من  آخر  عضو  أي  من  أكثر  نظن 
جسم اإلنسان، ويشكل الجلوكوز مصدره 
للطاقة. لكن، ماذا يحدث عندما يتعرض 
املخ لكميات زائدة من السكر؟ ) والكالم 
ظروف  في  أجريت  دراســات  حسب  هنا 
األمريكي  الفرد  لتغذية  املعتاد  املستوى 
استهالك  زيادة  فإن  الحالة  هذه  في   .)

السكر هي حتمًا ليست أفضل. 
زيــادة  تضعف  العلم:  أثبت  وكما   >
 من مهاراتنا املعرفية 

ً
السكر في املخ كال

الذاتي، فقليل من  التحكم  ومهاراتنا في 
ز االشتهاء للمزيد منه، وفوق 

ِّ
السكر يحف

املكافأة  مراكز  على  تأثير  للسكر  ذلك، 
وقد  املــخــدرات.  لتأثير  مشابه  املــخ  في 
الطعام  من   

ً
كال أن  إلى  الباحثون  توصل 

امللحي  والطعام  الدهني  والطعام  الحلو 
مشابهة  تأثيرات  إلــى  ــؤدي  ي أن  يمكن 
البشري،  املــخ  على  اإلدمـــان  لتأثيرات 
التحكم  لفقدان  امليل  في  يتسبب  وبذلك 
دون  ــل  األك لــزيــادة  وامليل  النفس،  في 
حاجة، بما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن، 

وما ينتج عن ذلك من مساوئ عديدة.
البشر،  بني  من  السالفة  األجيال  في 
ز هذا على تناول طعام غني بالسعرات 

َّ
حف

الحرارية، بما ساعد إنسان ذلك الزمان 
عندما  الحياة  على  األول(  )اإلنــســان 
اليوم،  عصرنا  وفي  اآلن  لكن  الغذاء.  قل 
كثيرًا  يسهم  البدائي  السلوك  هذا  فإن 
وما  السمنة  في  املستشري  الــوبــاء  في 

سبق  وكما  السكر:  وارتــفــاع  املــخ   >
الــدم  فــي  السكر  ارتــفــاع  ــإن  ف ــره،  ذكـ
األوعية  لف 

َ
وت الدموية.  األوعية  يــؤذي 

الدموية هو السبب الرئيسي ملضاعفات 
ذلك  ويؤدي  الدموية،  األوعية  أمراض 
األوعية  تلف  مثل  ــرى  أخ مشاكل  إلــى 
يتسبب  مما  والعيون  املخ  في  الدموية 
يالحظ  وربما  الشبكية،  اعتالل  في 
مرضى  معظم  أن  الــعــادي  الشخص 
النظر.  في  مشاكل  من  يعانون  السكر 
وقد أظهرت دراسات األجل الطويل على 
تدريجي  تلف  حدوث  السكري  مرضى 
في الدماغ يؤدي إلى تناقص القدرة على 
وسرعة  التذكر،  على  والقدرة  التعلم 
إن  أخــرى.  معرفية  ووظائف  الحركة، 
من  عالية  ملستويات  املستمر  التعرض 
كما  العقلية،  القدرة  يضعف  الجلوكوز 
انكماش  مــن  أكبر  بــدرجــة  يتعلق  أنــه 
حجم املخ. وحتى أولئك من غير مرضى 
للسكر  أعلى  استهالكا  فإن  السكري، 
ُوِجد أنه يرتبط بإحراز درجات أقل في 
وُيعتقد  اإلدراكية.  الوظائف  اختبارات 
من  مزيج  عن  تنتج  التأثيرات  هذه  أن 
ضغط  وارتفاع  بالدم،  السكر  ارتفاع 
وارتــفــاع  اإلنــســولــني،  ومقاومة  الـــدم، 

مستويات الكوليسترول بالجسم.
طعامنا  في  للسكر  إضافة  أي  إن   >
تجنب  ويمكننا  للغاية.  خطير  شيء  هو 
الحلو  في  رغبتنا  بإشباع  األخطار  تلك 
الطازجة  الفاكهة  بتناول  الطعام  من 
تشكل  كما  املكررة.  السكريات  من  بدال 
وخالفه  العسل  مثل  املركزة  حليات 

ُ
امل

للفواكه  بتناولنا  ونحن  مماثلة.  خطورة 
للطعام  ميلنا  إشباع  يمكننا  الطازجة 
الحلو، كما يمكننا بذلك أيضًا، كما سبق 
اإليضاح، االستفادة بما تحتويه الفواكه 
واملواد  األكسدة  ومضادات  األلياف  من 
)فيتوكيميكالز  النباتية  الكيميائية 
اندفاع   توقف  التي   )Phytochemicals
إليه  يؤدي  وما  الدم  مجرى  في  السكر 

ذلك من تأثيرات سلبية. والله أعلم.

كثرة تناول املكسرات يؤدي إلى تحسني 
أداء الوظائف املعرفية بشكل عام


