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على  مرض الزھایمر ھو اضطراب في الدماغ یدمر ببطء مھارات الذاكرة والتفكیر ، وفي النھایة القدرة  
تنفیذ أبسط المھام. تظھر األعراض ألول مرة في وقت الحق في الحیاة لدى معظم المصابین بمرض  

  65عظمھم في سن  مالیین أمریكي ، م   6الزھایمر. تختلف التقدیرات ، لكن الخبراء یقترحون أن أكثر من  
 .الزھایمر أو أكبر ، قد یكونون مصابین بالخرف الناجم عن مرض  

ا  الزھایمر  یُصنف مرض   ً ی للوفاة في الوالیات المتحدة ،    السادسھ كالسبب الرئیسي   في المرتبھ على أنھ  حال
قد یحتل المرتبة الثالثة ، بعد أمراض القلب والسرطان  ل  عتال اال ھذا  لكن التقدیرات األخیرة تشیر إلى أن  

 .مباشرة ، كسبب للوفاة لكبار السن 

ا للخرف بین كبار السن. الخرف ھو فقدان األداء المعرفي  الزھایمر  مرض     - ھو السبب األكثر شیوعً
والقدرات السلوكیة لدرجة أنھ یتعارض مع حیاة الشخص وأنشطتھ الیومیة.    -   االستنتاج  والتذكر و   التفكیر 

، عندما یبدأ للتو في التأثیر على أداء الشخص ، إلى المرحلة  االخف  یتراوح الخرف في شدتھ من المرحلة  
ا على اآلخرین للمساعدة في األن  شطة األساسیة للحیاة  األكثر شدة ، حیث یجب أن یعتمد الشخص تماًم

 .الیومیة 

ا على أنواع التغیرات الدماغیة التي قد تحدث. تشمل أنواع   یمكن أن تختلف أسباب الخرف ، اعتمادً
ف أجسام لیوي  َر ف األخرى َخ َر ،     frontotemporalي الصدغ   ي ، واضطرابات الجبھ    Lewy Bodyالَخ

مزیج من نوعین أو أكثر    - . من الشائع أن یُصاب األشخاص بالخرف المختلط  vascular  الوعائي والخرف  
 .والخرف الوعائي الزھایمر  من الخرف. على سبیل المثال ، یعاني بعض األشخاص من مرض  

، الحظ    1906. في عام  Dr. Alois Alzheimer  الزھایمر   على اسم الدكتور الزھایمر  سمي مرض  
تغیرات في أنسجة المخ المرأة ماتت بسبب مرض عقلي غیر عادي. تضمنت أعراضھا  الزھایمر  الدكتور  

فقدان الذاكرة ، ومشاكل اللغة ، والسلوك غیر المتوقع. بعد وفاتھا ، قام بفحص دماغھا ووجد العدید من  
تسمى  وحزم متشابكة من األلیاف (   ) (amyloid plaquesالكتل غیر الطبیعیة (تسمى اآلن لویحات األمیلوید 

 .)    (tau tangles)تاو تشابك  ، أو    (neurofibrillary tangles)اآلن التشابك اللیفي العصبي 

ال تزال ھذه اللویحات والتشابكات في الدماغ تعتبر بعض السمات الرئیسیة لمرض الزھایمر. میزة أخرى  
مختلفة من  ال جزاء  األ ھي فقدان الروابط بین الخالیا العصبیة في الدماغ. تنقل الخالیا العصبیة الرسائل بین  

 .الدماغ ، ومن الدماغ إلى العضالت واألعضاء في الجسم 



 كیف یؤثر مرض الزھایمر على الدماغ؟ 
یواصل العلماء كشف التغیرات المعقدة في الدماغ المرتبطة بمرض  
الزھایمر. قد تبدأ التغییرات في الدماغ لمدة عقد أو أكثر قبل ظھور 

األعراض. خالل ھذه المرحلة المبكرة جًدا من مرض الزھایمر ، تحدث 
تغیرات سامة في الدماغ ، بما في ذلك التراكمات غیر الطبیعیة للبروتینات  

التي كانت تي تشكل لویحات األمیلوید وتشابكات تاو. الخالیا العصبیة ال
سلیمة سابقًا تتوقف عن العمل وتفقد الروابط مع الخالیا العصبیة األخرى  

وتموت. یُعتقد أن العدید من التغیرات المعقدة األخرى في الدماغ تلعب دوًرا 
 .أیًضا الزھایمرفي مرض 

والقشرة   (hippocampus) ة في الُحصین یبدو أن الضرر یحدث في البدای
، وھي أجزاء من الدماغ ضروریة (entorhinal cortex)الداخلیة  االنفیھ

لتكوین الذكریات. مع موت المزید من الخالیا العصبیة ، تتأثر أجزاء 
إضافیة من الدماغ وتبدأ في االنكماش. بحلول المرحلة األخیرة من مرض 

 .، یكون الضرر منتشًرا وتقلص أنسجة المخ بشكل ملحوظالزھایمر 

الزھایمر مرض 
 الشدید

 لسلیمالدماغ ا

 عالمات وأعراض مرض الزھایمر

المرتبط بمرض الزھایمر. یعاني بعض األشخاص الذین المعرفي الذاكرة عادةً من أولى عالمات الضعف تعتبر مشاكل 
 MCI معmild cognitive impairment (MCI). الخفیف المعرفي الضعف یعانون من مشاكل في الذاكرة من حالة تسمى 

حیاتھم الیومیة.  تؤثر على ، یعاني األشخاص من مشاكل في الذاكرة أكثر من المعتاد بالنسبة ألعمارھم ، لكن أعراضھم ال 
لخطر أكبر    MCIبحالة یتعرض كبار السن المصابون  .  MCIبحالةكما تم ربط صعوبات الحركة ومشاكل حاسة الشم 

 .ةالطبیعیالمعرفیة ، ولكن لیس كل منھم یعاني من ذلك. قد یعود البعض إلى الزھایمر لإلصابة بمرض 

غیر   المعرفیھ جوانبالمن شخص آلخر. بالنسبة للكثیرین ، قد یشیر االنخفاض في   الزھایمرتختلف األعراض األولى لمرض 
المتعلقة بالذاكرة ، مثل البحث عن الكلمات ، والرؤیة / المشكالت المكانیة ، والمنطق أو الحكم الضعیف إلى المراحل المبكرة 

في صور الدماغ  ة(العالمات البیولوجیة للمرض الموجود  biomarkersجًدا من المرض. یدرس الباحثون المؤشرات الحیویة 
واألشخاص الطبیعیین من    MCIبحالةشاف التغیرات المبكرة في أدمغة األشخاص المصابین والدم) الكتالنخاعي والسائل 
لإلصابة بمرض الزھایمر. ھناك حاجة إلى مزید من البحث قبل أن یمكن  بخطر أكبر  والذین قد یكونون المعرفیھ الناحیة 

 .في مكتب مقدم الرعایة الصحیةالزھایمر  استخدام ھذه التقنیات على نطاق واسع وروتیني لتشخیص مرض 

 مراحل مرض الزھایمر 

 الخفیف الزھایمر مرض 

خرى. یمكن أن تشمل المشاكل المعرفیھ األ صعوبات ال، یعاني األشخاص من فقدان أكبر للذاكرة والزھایمر مع تفاقم مرض  
والضیاع ، وصعوبة التعامل مع األموال ودفع الفواتیر ، وتكرار األسئلة ، واستغراق وقت أطول إلكمال المھام   الشرود 

 .شخاص في ھذه المرحلةلألتشخیص الالیومیة العادیة ، وتغییر الشخصیة والسلوك. غالبًا ما یتم 

 المعتدلالزھایمر مرض 

، والتفكیر الواعي ، والمعالجة الحسیة ،   ستنتاجاللغة ، واالبلة ، یحدث الضرر في مناطق الدماغ التي تتحكم  في ھذه المرح
في مواجھة   االشخاصمثل القدرة على كشف األصوات والروائح بشكل صحیح. یزداد فقدان الذاكرة واالرتباك سوًءا ، ویبدأ 

عددة متال مھام الجدیدة أو تنفیذ الشیاء األمشاكل في التعرف على العائلة واألصدقاء. قد یكونون غیر قادرین على تعلم ال
الخطوات مثل ارتداء المالبس أو التعامل مع المواقف الجدیدة. باإلضافة إلى ذلك ، قد یعاني األشخاص في ھذه المرحلة من  

 .باندفاع وقد یتصرفون  (جنون الشك واالضطھاد)Paranoia  الھلوسة واألوھام والبارانویا



 الشدید الزھایمر مرض 

بشكل كبیر. ال یستطیع األشخاص  في النھایة ، تنتشر اللویحات والتشابكات في جمیع أنحاء الدماغ ، وتتقلص أنسجة المخ 
یكون  الحاد التواصل ویعتمدون تماًما على اآلخرین في رعایتھم. مع اقتراب نھایة الحیاة ، قد الزھایمر المصابون بمرض 

 .غلق الجسمنوقت حیث یالشخص في الفراش معظم الوقت أو طوال ال 

 ما الذي یسبب مرض الزھایمر؟

والزخم مستمر في النمو. ومع ذلك ، ال یزال  الزھایمر  في السنوات األخیرة ، حقق العلماء تقدًما ھائالً في فھم أفضل لمرض 
  مرضالبدایھ المبكره ل. في األشخاص المصابین باالشخاصلدى معظم  الزھایمر تماًما أسباب مرض العلماء ال یفھمون 

من سلسلة معقدة من التغیرات الدماغیة الظھور المتأخر الزھایمر مرض ، قد تكون الطفرة الجینیة ھي السبب. ینشأ الزھایمر 
التي قد تحدث على مدى عقود. من المحتمل أن تشمل األسباب مجموعة من العوامل الوراثیة والبیئیة ونمط الحیاة. قد تختلف  

 .من شخص آلخر الزھایمر  ن ھذه العوامل في زیادة أو تقلیل خطر اإلصابة بمرض أھمیة أي م

 أساسیات مرض الزھایمر 

دراسات لمعرفة المزید عن اللویحات والتشابك والسمات البیولوجیة األخرى لمرض الزھایمر. تتیح  ال یُجري العلماء 
التطورات في تقنیات تصویر الدماغ للباحثین رؤیة تطور وانتشار بروتینات األمیلوید والتاو غیر الطبیعیة في الدماغ الحي ،  

العلماء أیًضا الخطوات المبكرة جًدا في عملیة المرض من خالل  باإلضافة إلى التغیرات في بنیة الدماغ ووظیفتھ. یستكشف 
دراسة التغیرات في الدماغ وسوائل الجسم التي یمكن اكتشافھا قبل سنوات من ظھور أعراض مرض الزھایمر. ستساعد 

 .وتسھیل التشخیصالزھایمر النتائج المستخلصة من ھذه الدراسات في فھم أسباب مرض 

ھو سبب تأثیره بشكل كبیر على كبار السن. البحث في شیخوخة الدماغ الطبیعیة یستكشف  الزھایمر أحد أكبر ألغاز مرض 
ھذا السؤال. على سبیل المثال ، یتعلم العلماء كیف یمكن للتغیرات المرتبطة بالعمر في الدماغ أن تلحق الضرر بالخالیا  

مرض الزھایمر. تشمل ھذه التغییرات المرتبطة  لتلف اللدماغ للمساھمة في العصبیة وتؤثر على أنواع أخرى من خالیا ا
بالعمر ضمور (تقلص) أجزاء معینة من الدماغ ، وااللتھاب ، وتلف األوعیة الدمویة ، وإنتاج جزیئات غیر مستقرة تسمى  

 .، وخلل المیتوكوندریا (انھیار إنتاج الطاقة داخل الخلیة)free radicals الجذور الحرة 

 علم الوراثة لمرض الزھایمر 

من المرض حیث تظھر األعراض في منتصف الستینیات   الظھور من الشكل المتأخرالزھایمر یعاني معظم المصابین بمرض 
، ولكن  الظھور المتأخر الزھایمر من العمر أو بعد ذلك. لم یعثر الباحثون على جین محدد یتسبب مباشرة في اإلصابة بمرض 

،   أحدھاویزید من مخاطر إصابة الشخص. ھذا الجین لھ عدة أشكال ،  Apolipoprotein E (APOE) وجود شكل من جین 
APOE ε4  ویرتبط أیًضا ببدء المرض في سن مبكرة. ومع ذلك ، فإن  الزھایمر ، یزید من خطر إصابة الشخص بمرض

 بعض األشخاص الذین لیس لدیھم لكنال یعني أن الشخص سیصاب بالمرض بالتأكید ، و APOE ε4 حمل شكل الجین
APOE ε4  قد یصابون أیًضا بمرض الزھایمر. 

للكائن  DNA كاملة من الحمض النوويالمجموعة ال( genomeحدد العلماء أیًضا العدید من مناطق االھتمام في الجینوم 
 .بدرجات متفاوتةالظھور المتأخر الزھایمر الحي) والتي قد تزید أو تقلل من خطر إصابة الشخص بمرض  

من جمیع المصابین  ٪10بین الثالثینیات ومنتصف الستینیات من العمر ویمثل أقل من بالبدایھ المبكره الزھایمر  مرض یحدث 
بمرض الزھایمر. تنجم بعض الحاالت عن تغییر موروث في أحد الجینات الثالثة. بالنسبة لآلخرین ، تظھر األبحاث أن  

 .متورطة تكونالمكونات الجینیة األخرى  

بمرض الزھایمر. قد یكون ھذا بسبب أن األشخاص ذوي   Down syndrome متالزمة داوناألشخاص ذوي یصاب معظم 
 .، والذي یحتوي على الجین الذي یولد األمیلوید الضار 21متالزمة داون لدیھم نسخة إضافیة من الكروموسوم 



 .صحیفة حقائق الوراثة لمرض ألزھایمر ، راجع الزھایمر لمزید من المعلومات حول أبحاث علم الوراثة لمرض 

 نمط الحیاة عوامل العوامل الصحیة والبیئیة و

الزھایمر. ھناك  مرض تشیر األبحاث إلى أن مجموعة من العوامل بخالف العوامل الوراثیة قد تلعب دوًرا في تطور ومسار 
قلب  مثل أمراض القدر كبیر من االھتمام ، على سبیل المثال ، بالعالقة بین التدھور المعرفي وأمراض األوعیة الدمویة 

. سیساعدنا البحث الجاري في والسمنةDiabetes حاالت مثل السكري الوالسكتة الدماغیة وارتفاع ضغط الدم ، فضالً عن 
 .وكیف یمكن ذلكالزھایمر لھذه الحاالت قد یقلل أیًضا من مخاطر اإلصابة بمرض  ان الحد من عوامل الخطرفھم ما إذا ك

األنشطة العقلیة المحفزة  وراء السعي والنشاط البدني والمشاركة االجتماعیة و فید للجسمالنظام الغذائي الم من كل ارتبط
ھذه العوامل أیًضا في تقلیل مخاطر التدھور  على البقاء بصحة جیدة مع تقدمھم في السن. قد تساعد االشخاص بمساعدة 

 .المعرفي ومرض الزھایمر. یختبر الباحثون بعض ھذه االحتماالت في التجارب السریریة

 كیف یتم تشخیص مرض الزھایمر؟

رة مشاكل في الذاكالیستخدم األطباء العدید من األسالیب واألدوات للمساعدة في تحدید ما إذا كان الشخص الذي یعاني من 
 .مصابًا بمرض الزھایمر

 :، یمكن لألطباءالزھایمر مرض لتشخیص 

على الشخص وأحد أفراد العائلة أو األصدقاء حول الصحة العامة ، واستخدام األدویة الموصوفة واألدویة األسئلة طرح  • 
القیام باألنشطة الیومیة ، والتغیرات  التي ال تستلزم وصفة طبیة ، والنظام الغذائي ، والمشاكل الطبیة السابقة ، والقدرة على 

 .في السلوك والشخصیة
 .واالنتباه والعد واللغة مسائلإجراء اختبارات الذاكرة وحل ال • 
 .إجراء الفحوصات الطبیة القیاسیة ، مثل اختبارات الدم والبول ، لتحدید األسباب المحتملة األخرى للمشكلة • 
، أو التصویر المقطعي  (MRI) ، أو التصویر بالرنین المغناطیسي (CT) التصویر المقطعيإجراء فحوصات الدماغ ، مثل  • 

 .أو الستبعاد األسباب المحتملة األخرى لألعراضالزھایمر ، لدعم تشخیص مرض  (PET) باإلصدار البوزیتروني
الوظائف المعرفیة األخرى بمرور  یمكن تكرار ھذه االختبارات لتزوید األطباء بمعلومات حول كیفیة تغیر ذاكرة الشخص و

 .الوقت

أعراضھم ما إذا كانت والتفكیر التحدث إلى طبیبھم لمعرفة بالذاكرة  ةتعلقالممخاوف الیجب على األشخاص الذین یعانون من 
أو سبب آخر ، مثل السكتة الدماغیة أو الورم أو مرض باركنسون أو اضطرابات النوم أو اآلثار الزھایمر ناتجة عن مرض 

 .. قد تكون بعض ھذه الحاالت قابلة للعالج وربما یمكن عكسھاالجانبیة لألدویة أو العدوى أو أي نوع آخر من الخرف 

كن في عملیة المرض یمكن أن یساعد في الحفاظ  ، فإن بدء العالج في أقرب وقت ممالزھایمر إذا كان التشخیص ھو مرض 
على األداء الیومي لفترة من الوقت. یساعد التشخیص المبكر أیًضا العائالت على التخطیط للمستقبل. یمكنھم االھتمام باألمور  

 .ات الدعمالمالیة والقانونیة ، ومعالجة مشكالت السالمة المحتملة ، والتعرف على الترتیبات المعیشیة ، وتطویر شبك

باإلضافة إلى ذلك ، یوفر التشخیص المبكر لألشخاص مزیًدا من الفرص للمشاركة في التجارب السریریة أو الدراسات 
 .البحثیة األخرى التي تختبر العالجات الجدیدة الممكنة لمرض الزھایمر

 

 

 



 المشاركة في التجارب السریریة لمرض الزھایمر

وكذلك المتطوعین األصحاء الذین لدیھم أو لیس لدیھم تاریخ   MCI أوالزھایمر أولئك المصابون بمرض  - یمكن للجمیع 
المشاركة في التجارب والدراسات السریریة. یساعد المشاركون في البحث السریري   -الزھایمر عائلي لإلصابة بمرض 

العلماء على تعلم كیفیة تغیر الدماغ في حالة الشیخوخة الصحیة ومرض الزھایمر. حالیًا ، ھناك حاجة إلى  الزھایمر لمرض 
فھم وتشخیص  ق تختبر طرجاریة  تجربة ودراسة سریریة 250ألف متطوع للمشاركة في أكثر من  270ما ال یقل عن 

 .وعالج ومنع مرض الزھایمر

سریریة إحدى الطرق للمساعدة في مكافحة مرض الزھایمر. تحتاج الدراسات إلى مشاركین من التجربة الیعد التطوع إلجراء 
. لمعرفة المزید  االشخاصللتأكد من أن النتائج ذات مغزى لكثیر من  االصول االثنیة وواألعراق  ینمختلف األعمار والجنس

في المعاھد  National Library of Medicine من المكتبة الوطنیة للطب شاھد ھذا الفیدیو  حول التجارب السریریة ، 
 National Institutes of Health  .(NIH)للصحة  الوطنیة

الجھود البحثیة للحكومة الفیدرالیة حول مرض    National Institute on Aging (NIA)للشیخوخة المعھد الوطني قود ی
في جمیع أنحاء الوالیات  مجموعة واسعة من األبحاث   NIA المدعومة منالزھایمر الزھایمر. تجري مراكز أبحاث مرض 

أیًضا اتحاد التجارب السریریة لمرض   NIA ھ. ترعى التعامل مع ، بما في ذلك دراسات أسباب المرض وتشخیصھ والمتحدة 
، والذي تم تصمیمھ لتسریع وتوسیع الدراسات والعالجات في   Alzheimer's Clinical Trials Consortiumالزھایمر 

 .والخرف المرتبط بھالزھایمر مرض 

 :لمعرفة المزید حول التجارب والدراسات السریریة لمرض الزھایمر

 .الرعایة الصحیة الخاص بك حول الدراسات المحلیة التي قد تكون مناسبة لكتحدث إلى مقدم  • 
 .أو عیادات الذاكرة أو طب األعصاب في مجتمعكالزھایمر اتصل بمراكز أبحاث مرض  • 
عن تجربة قریبة    Alzheimers.gov Clinical Trials Finder التجارب السریریة لمرض الزھایمر مكتشف ابحث في  • 

 .اشترك في تنبیھات البرید اإللكتروني حول التجارب الجدیدةمنك أو 
 .المطابقة لتتم دعوتك للمشاركة في الدراساتخدمة للحصول على السجل أو  باالشتراكقم   •

 .تعرف على المزید حول المشاركة في التجارب السریریة
 
 یتحدثون عن تجاربھم. الزھایمر  لمشاركین في التجارب السریریة لمرض لفیدیو الشاھد مقاطع  
 

 كیف یتم عالج مرض الزھایمر؟
دواء أو تدخل آخر بنجاح في جمیع األشخاص المصابین أن یعالجھ أي معقد ، وبالتالي فمن غیر المرجح الزھایمر مرض 

 .بالمرض
یستكشف العلماء العدید من السبل لتأخیر المرض أو الوقایة منھ وكذلك لعالج أعراضھ. في التجارب السریریة الجاریة ، یقوم 
العلماء بتطویر واختبار العدید من التدخالت الممكنة. تحت الدراسة عالجات دوائیة تھدف إلى مجموعة متنوعة من التدخالت 

یر دوائیة مثل النشاط البدني والنظام الغذائي والتدریب المعرفي ومجموعات من ھذه  المرضیة ، باإلضافة إلى مناھج غ
األسالیب. مثلما لدینا العدید من العالجات ألمراض القلب والسرطان ، سنحتاج على األرجح إلى العدید من الخیارات لعالج  

من المرجح أن یلعب   - في الوقت المناسب  الحصول على العالج المناسب للشخص المناسب -مرض الزھایمر. الطب الدقیق 
 .دوًرا رئیسیًا

على مساعدة األشخاص في الحفاظ على الوظیفة العقلیة ، وعالج عملیة  الزھایمر تركز األسالیب الحالیة لعالج مرض 
 .األعراض السلوكیة التعامل مع المرض األساسیة ، و

 

 



 ر دویة للحفاظ على الوظیفة العقلیة في مرض الزھایماأل

  U.S. Food and Drug Administration من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیةعلى العدید من األدویة تمت الموافقة 
(FDA) لعالج أعراض مرض الزھایمر. تستخدم Donepezil  و rivastigmine و galantamine   لعالج أعراض مرض

 rivastigmine patch الرقعة القماشیة و memantine و  Donepezil . یتم استخدامةإلى المتوسط ة الخفیفالزھایمر 
المتوسطة إلى الشدیدة. تعمل كل ھذه الزھایمر  مرض   لعالج أعراض  Donepezilو memantineمركب من ال دواءال و

الخالیا العصبیة. قد تساعد في تقلیل  األدویة من خالل تنظیم الناقالت العصبیة ، وھي المواد الكیمیائیة التي تنقل الرسائل بین 
، فإن ھذه األدویة ال تغیر عملیة المرض األساسیة. إنھا فعالة   األعراض والمساعدة في بعض المشكالت السلوكیة. ومع ذلك

 .فقط وقد تساعد لفترة محدودةكلھم لولیس االشخاص لبعض 

 الكامنة الزھایمر مرض لعالج عملیة األدویة 

Aducanumab  إدارة ھو أول عالج لتعدیل المرض وافقت علیھ  FDA  لعالج مرض الزھایمر. یساعد الدواء على تقلیل
، على الرغم من أنھ لم یثبت بعد أنھ یؤثر على النتائج  الزھایمر  ترسبات األمیلوید في الدماغ وقد یساعد في إبطاء تقدم مرض 

 ختبارات ، مثل فحصاالتقدم التدھور المعرفي أو الخرف. من المرجح أن یقوم الطبیب أو األخصائي بإجراء  السریریة مثل
PET   للبحث عن دلیل على لویحات األمیلوید والمساعدة في تحدید ما إذا كان العالج مناسبًا  النخاعي أو تحلیل السائل ،

 .للمریض

ع إلدارة التابAccelerated Approval Program ج الموافقة المعجل الل برناممن خ Aducanumab تمت الموافقة على
FDA   تتطلب ھذه العملیة دراسة إضافیة بعد الموافقة لتأكید الفائدة السریریة المتوقعة. إذا فشلت تجربة المتابعة في التحقق .

من التجربة   4كون نتائج المرحلة الموافقة على الدواء. من المتوقع أن ت FDAمن الفائدة السریریة ، فقد تسحب إدارة 
 .2030متاحة بحلول أوائل عام   Aducanumabدواء السریریة ل

  ضمر من خفیف أو المعرفیھ الیتم اختبار العدید من األدویة األخرى المعدلة للمرض على األشخاص الذین یعانون من ضعف 
 .المبكر كعالجات محتملةالزھایمر 

 سلوك مرض الزھایمر التعامل مع

األرق والشرود واالنفعاالت والقلق والعدوانیة. یتعلم العلماء سبب حدوث  الزھایمر تشمل األعراض السلوكیة الشائعة لمرض 
ھا. أظھرت األبحاث أن عالج األعراض  لتعامل معل -دوائیة الوغیر الدوائیة  -جدیدة العالجات الھذه األعراض ویدرسون 

 .أكثر راحة ویجعل األمور أسھل لمقدمي الرعایةالزھایمر بمرض السلوكیة یمكن أن یجعل األشخاص المصابین 

 دعم العائالت ومقدمي الرعایة لمرض الزھایمر
تطلبات الرعایة الیومیة  تكالیف جسدیة وعاطفیة ومالیة كبیرة. مالزھایمر یمكن أن یكون لرعایة الشخص المصاب بمرض 

الجھود المبذولة لتقییم   NIA صعبة. تدعمقد تكون رعایة الوالتغییرات في أدوار األسرة والقرارات المتعلقة باإلیداع في مرفق 
البرامج واالستراتیجیات والنھج واألبحاث األخرى لتحسین جودة الرعایة والحیاة ألولئك الذین یعانون من الخرف ومقدمي  

 .ة لھمالرعای

طویلة المدى. یمكن أن تساعد البرامج التي تعلم  الأن تصبح على اطالع جید بالمرض ھو إحدى اإلستراتیجیات المھمة 
 .وطرق التعامل مع السلوكیات الصعبة وغیرھا من تحدیات تقدیم الرعایةالزھایمر العائالت حول المراحل المختلفة لمرض 

  )مما یوفر االغاثھ لمقدم الرعایھ المعتاد (الرعایھ المؤسسیھ المؤقتھ للمریض الدعم القویة ، ومھارات التأقلم الجیدة ، وشبكة 
ھي أشیاء أخرى قد تساعد مقدمي الرعایة في التعامل مع ضغوط رعایة أحد أفراد أسرتھ المصابین بمرض الزھایمر. على  

 .سبیل المثال ، یوفر البقاء نشیًطا بدنیًا فوائد جسدیة وعاطفیة

 



بالغ األھمیة. تُمِكّن مجموعات الدعم ھذه الحیاة الوجد بعض مقدمي الرعایة أن االنضمام إلى مجموعة الدعم ھو شریان 
، والتعبیر عن مخاوفھم ، ومشاركة الخبرات ، والحصول على الرعایھ المؤسسیھ المؤقتھ مقدمي الرعایة من العثور على 

عبر اإلنترنت ،  الدعم  مجموعات الدعم الشخصیة و لعدید من المنظمات مجموعاتالنصائح ، وتلقي الراحة العاطفیة. ترعى ا
 .في مراحلھ المبكرة وعائالتھمالزھایمر  مرضبما في ذلك مجموعات األشخاص المصابین ب 

 .لمزید من المعلومات ، راجع تقدیم الرعایة لمرض الزھایمرل

 .[اإلسبانیة أو اإلنجلیزیة أو الفرنسیة أو الصینیة]أخرى  ةاقرأ عن ھذا الموضوع بلغ
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