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النف�س املطمئنة

وعادة ما تؤثر هذه الحالة على اإلنسان في 
بعدها،  وما  تقريبًا  والستني  الخامسة  عمر 
من  فقط   %10 حوالي  أن  البعض  ويقدر 

الناس األصغر سنًا يمكن أن يصابوا به. 
هذا، وتشمل األعراض املبكرة لهذا املرض 
في  الذاكرة،  في  وتشويشا  مشاكل  الخطير 
عدم  تشمل  حدة  األكثر  األعراض  أن  حني 
القدرة على االتصال بالغير وفقدان اإلدراك 
ال  أنه  على  الخبراء  وُيجِمع  واملكان.  بالزمان 
توجد طريقة ملنع أو عالج أو وقف تفاقم هذا 
املرض. ومن هنا تتضح خطورته على الفرد، 

وبطبيعة الحال على عائلته واملحيطني به.
هذا، وتؤكد أبحاث علمية وجود ارتباط ما 
مخاطر  وبني  للمعرفة  املحفزة  األنشطة  بني 
أن  إلى  البعض  ويشير  اإلدراك.  لتراجع  أقل 
هذه األنشطة تؤخر ظهور أعراض ألـ زهايمر 

وذلك بتعزيز احتياطي قدرات التفكير التي 
اإلنسان  حياة  مراحل  خالل  وتنمو  تتطور 
باختالف  تختلف  فهي  وبالتالي  املختلفة، 
وظروفهم  وخبراتهم،  تعليمهم،   – األفراد 

األسرية، وأنماط معيشتهم، إلخ. 
ما  االرتباط  هذا  العلماء  الحظ  وقد 
املعرفي  النشاط  من  عالية  مستويات  بني 
لبعض  زهايمر  بألـ  لإلصابة  أقل  ومخاطر 
االرتباط  هذا  قوة  فإن  ذلك  ومع  الوقت. 

وأسبابه ما زالت غير واضحة.
قام العلماء من املركز الطبي بجامعة َرش 

بالواليات  شيكاجو   في   Rush University
العالقة  لتبيان  دراسة  بعمل  مؤخرًا  املتحدة 
وبني  املعرفية  األنشطة  مستويات  بني  ما 
مع  جنب  إلى  جنبًا  زهايمر،  ألـ  ظهور  بداية 

مجموعة من العوامل األخرى.
 Dr. ويقول األستاذ الدكتور روبرت ويلسون
»كنت  البحث:  فريق  قائد   ،Robert Wilson
النشاط  ارتفاع  بني  ارتباط  وجود  من  واثقًا 
في  الشيخوخة  خرف  حدوث  وبني  املعرفي 
من  متأكدًا  أكن  لم  لكنني  املتأخرة،  السن 

مدى قوة هذا االرتباط.«
وهو يضيف: »تشير الدراسة إلى أن الحياة 
ألـ  أعراض  ظهور  تؤخر  أن  يمكن  النشيطة 
لعدة  العالقة  ذات  واالضطرابات  زهايمر 
تأثر  من  كثيرًا  تخفض  فهي  وبذلك  سنوات. 
الفرد.  معيشة  بنمط  املعرفية  القدرة  تدهور 
لقد بحثنا األنشطة اليومية املحفزة للمعرفة 
زيارة  أو  الكتب  أو  الصحف  قراءة  مثل 
هي  املعرفية  األنشطة  أن  ووجدنا  املكتبات، 
نشر  وقد  املتأخرة.  السن  في  حماية  األكثر 
األمراض  »طب  في  تلك  دراستهم  العلماء 

.»Neurology العصبية
الفحوص السريرية:

أشخاص   1903 بيانات  الباحثون  فحص 
لني  كان متوسط أعمارهم 79.7 سنة، مسجَّ
في مشروع »ذروة الذاكرة والشيخوخة« وهو 

هو  اإلنسان.  تصيب  أن  يمكن  التي  الخطيرة  األمراض  من  زهايمر  ألـ  مرض 
واإلدراك  التفكير  عمليات  وتراجع  الذاكرة  بفقدان  يتميز  عصبي  اضطراب 
خرف  من  شيوعًا  األكثر  النوع  وهو  املخ،  في  العصبية  الخاليا  موت  بسبب 

الشيخوخة.
وحسب  يوم،  بعد  يومًا  العالم  في  زهايمر  ألـ  بمرض  املصابني  أعداد  تتزايد 
الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عني شمس، رئيس الجمعية 
املصرية لألزهايمر فإن عدد املصابني بالخرف في مصر يتراوح بني 400 و 600 
ألف مريض بينهم 60% يعانون من ألـ زهايمر، ومن املتوقع أن يصل هذا الرقم 

إلى مليون حالة بحلول العام 2030

دور
القراءة 

والكتابة
فى التصدى ملرض ألـ زهايمر

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر
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عبارة عن دراسة طويلة األمد عن الشيخوخة 
والخرف.

لم يكن أٌي من املشاركني يعاني من أعراض 
وبعد  الدراسة.  بداية  في  الشيخوخة  خرف 
التسجيل، أجاب املشاركون عن سبعة أسئلة 
األنشطة  مستويات  تقييم  إمكانية  بهدف 
املعرفية لديهم. وقد شملت تلك األسئلة: »كم 
من الوقت تقضيه يوميًا في القراءة؟«، و«كم 
رسالة تكتبها؟«، و«كم مرة تشترك في ألعاب 
أو  الورق  ألعاب  أو  الطاحونة  أو  الداما  مثل 

الدومينو أو البازل؟«
عن  معلومات  أيضًا  البحث  فريق  جمع 
األنشطة املعرفية في وقت مبكر من الحياة، 
اجتماعية،  أنشطة  في  واالشتراك  والوحدة، 

بما في ذلك زيارة األصدقاء واألقارب.
البحث  في  مشترك  كل  وافق  ذلك،  وفوق 
شمل  وقد  سنوي،  سريري  تقييم  إجراء  على 
العصبي،  والفحص  املرضي،  التاريخ  ذلك 
 19 شملت  اإلدراك  اختبارات  من  ومجموعة 
بعد  للدماغ  تشريح  إجراء  وكذلك  اختبارا، 
الوفاة. وتابع فريق البحث املشاركني لحوالي 
الوفاة  بعد  تشريح  إجراء  وتم  سنوات.  سبع 

لعدد 695 دماغا.
ألـ  وجود  تبنّي  الدراسة،  مدة  وبنهاية 
سنًا  أكبر  كانوا  مشتركا،   457 عند  زهايمر 
عند بدء الدراسة، كما كانوا أقل في املستوى 

التعليمي عن غيرهم من املشاركني.
النشاط  ذوو  باملرض  أصيب  وقد  هذا، 
عمر  عند  املتأخرة  السن  في  العالي  املعرفي 
نشاطًا  األقل  فإن  املقابل،  وفي  سنة.   93.6
باملرض  أصيبوا  املتأخرة  السن  في  معرفيًا 

عند عمر 88.6 سنة.  
إضافية  تحليالت  بعمل  الباحثون  قام 
والجنس،  التعليم،  مستويات  أن  ووجدوا 
مبكرة،  سن  في  املعرفية  واألنشطة 
زهايمر،  بألـ  لإلصابة  الوراثي  واالستعداد 
لها  كانت  والوحدة  االجتماعية،  واألنشطة 
املرض.  لحدوث  بالنسبة  قليلة  تأثيرات 
في  املعرفي  النشاط  أن  إلى  ذلك  ويشير 
في  أهمية  األكثر  العامل  هو  املتأخرة  السن 

تطور الحالة.
جعل الدماغ أكثر مرونة:

وراء  القابعة  اآلليات  إن  الباحثون  يقول 
العالقة بني النشاط املعرفي وألـ زهايمر تظل 
غير مؤكدة. وقبل إنهاء الدراسة، تشككوا في 
اعتبار أن تكون املستويات املنخفضة للنشاط 
املعرفي عالمة مبكرة على اإلصابة باملرض. 
النشاط  انخفاض  يزيد  أن  من   

ً
فبدال لذا، 

أوضحوا،  كما  الخرف،  خطر  من  املعرفي 
من  املنخفض  املستوى  يكون  أن  املمكن  »من 
النشاط املعرفي عالمة مبكرة على أمراض 
ى بالعالج بدال من اعتبارها عامل خطورة 

َ
أْول

عند  ُوجد  فقد  حال،  أية  وعلى  حقيقيا.« 
يكن  لم  املعرفي  النشاط  أن  الدماغ،  تشريح 

له عالقة بعالمات تشريح الجثة.
 
ً
وهم يوضحون أن التفسير األكثر احتماال

إلى  أدى  قد  املعرفية  األنشطة  تحفيز  أن  هو 
زة 

ِّ
املعز ووظيفته  الدماغ  بنية  في  تغّيرات 

املتكرر  االنغماس  وأن  املعرفي.  لالحتياطي 
أنظمة  يعزز  أن  يمكن  األنشطة  هذه  في 
نسبيًا  تحتاج  بذلك  وهي  محددة،  عصبية 

ألذى أكبر قبل أن تتوقف عن العمل.

املعرفي  النشاط  بأن  القول  »يمكنك 
اإلنسان  حياة  من  املختلفة  املراحل  خالل 
املرض  يوقف  ال  لكنه  األعراض،  يؤخر 
يوفر  النشاط  فإن  آخر،  وبمعنى  األساسي. 
ألـ  لوجود  »مرنًا«  يجعلك  »احتياطيا«  لك 
أداء أفضل  نك من 

ِّ
زهايمر في املخ، بما يمك

جيمس  األستاذ  يقوله  ما  هذا  أطول.«  ملدة 
علم  أستاذ   ،Professor James Roweروي
كامبريدج  جامعة  في  الحركي  األعصاب 

باململكة املتحدة، الذي اشترك في الدراسة.
وقد استنتج العلماء أن أسلوب حياة نشيطا 
معرفيًا عند التقدم في العمر يمكن أن يؤخر 

أعراض ألـ زهايمر ملدة خمس سنوات.
كان أكبر قيد على هذه الدراسة أن فريق 
متعلمون  معظمهم  مشاركني  اختار  البحث 
إلى  العلماء  ويشير  األبيض.  اللون  ذوي  ومن 
ما  لتبيان  إضافية  بدراسات  القيام  وجوب 
على  أيضًا  تطبيقها  يمكن  النتائج  كانت  إذا 
معرفية  خبرات  ولها  تنوعًا  أكثر  مجموعات 

أوسع نطاقًا.
االنشغال  أن  إلى  متزايدة  دالئل  »تشير 
املعرفي يمكن أن يكون عامل خطورة لخرف 
طبقًا  وذلك  للتعديل،«  قابال  الشيخوخة 
 ،Claire Sexton ِسكستون  كلير  للدكتورة 
بالجمعية  والتوعية  العلمية  البرامج  مديرة 
»إن  تضيف:  وهي  زهايمر،  لأللـ  األمريكية 
نشاط  على  الحفاظ  أن  تبني  الدراسة  هذه 
فكرية  تحديات  في  باالنغماس  الدماغ 
فيه  تحدث  الذي  السن  يؤخر  أن  يمكن 

اإلصابة بألـ زهايمر.« 
تدخلية  لدراسات  »الحاجة  تالحظ  وهي 
ذات  متنوعة  مجموعات  على  إضافية 
يحدث  ما  وهذا  مختلفة.  تعليمية  مستويات 
 – فالتحفيز املعرفي هو أحد التدخالت 

ً
فعال

التجارب  من  كجزء  دراستها  سيتم  التي 
السريرية لجمعية ألـ زهايمر.«

وُيظهر الباحثون أيضًا أنه مع أن النشاط 
في  التغيرات  شدة  أو  وجود  ر  يغيِّ ال  املعرفي 
الدماغ املتعلقة بألـ زهايمر، فإن املخ يستطيع 
التواكب مع املرض. والنتيجة هي أن التدهور 
في  والتأثير  الذاكرة  فقدان  )مثل  الوظيفي 
يوضح  كما  وذلك  يتأخر.«  اليومية(  الحياة 

األستاذ روي.  
التغيرات بجالء  تلك  وهو يضيف: »توضح 
أن النشاط املعرفي جيد لإلنسان ولرفاهيته 
عند التقدم في العمر، وأن تلك رسالة هامة 
تفعله  بما  األمر  يتعلق  وال  الخروج.  لوجوب 
الخرف،  أو  الذاكرة  بأعراض  اإلصابة  بعد 
لكن املهم كيف تمنع الخرف من أن يؤثر في 
حياتك – جزء من التحول من عالج الخرف 
والله  صحة.«   أكثر  عقلية  لحياة  السعي  إلى 

أعلم.


