
 

  

زهايمر ال  

Alzheimer's  



؟ الزهايمرماهو   

 

  

  ث فيسبب ذلك حدوهو ضمور في خاليا المخ السليمة 

  في مما يؤثر الذاكرة  ووالتفكير  اإلدراك  والسلوك مشكالت في 

يتدهور وضع   ومع مرور الوقتحياة األشخاص المصابين به,  

  الشيخوخة أحد مراحلليس  الزهايمر ض مر ، فالمصاب به

احتمال اإلصابة به يتزايد مع تقدم العمر و على  لكن و  الطبيعية

  ( التاو)إال أن تراكم  همن أن أسباب مرض الزهايمر غير مؤكد  الرغم

  خاليا المخ ًا فيتلف  يسببفي الدماغ  (األميلويد )  بروتين

 .ر الزهايممرض وبالتالي اإلصابة ب



ماهي العوامل التي تزيد من فرص االصابة  

؟ بالزهايمر   

 

 أسباب جينية ووراثية  ➢

 

 النساء أكثر عرضه لإلصابة  ➢

 

 التقدم في العمر  ➢

 

   بأمراض القلب العوامل التي تزيد خطر اإلصابة  ➢

 

 ي والبدن الذهني  النشاط  قلة ➢

 

 الغذائي  النظام  ➢



؟ الزهايمر ماهي أعراض  

  

 أواًل: المرحلة المبكرة 

لصعوبات   مر المصاب بمرض الزهايتعرض في هذه المرحلة ي

وأسماء    التي حدثت مؤخراً األحداث  خاصًة تذكر في التذكر، 

وكذلك مواجهة  األشخاص واألماكن التي تعرف عليها مؤخرًا، 

صعوبات في القيام ببعض العمليات الحسابية البسيطة  ال  بعض 

 ومثل هذه األعراض قد تسبب بعض اإلزعاج.



الزهايمر؟  ماهي أعراض  

 

  

 ثانيًا: المرحلة المتوسطة 

وخطورة حينها يلجأ    وتزدادفي هذه المرحلة تتضح األعراض 

وفي هذه  المريض أو أقرباؤه إلى الطبيب لمعرفة السبب، 

مثل  البسيطة الوظائف قد يعجز المريض عن أداء المرحلة 

قيادة  ال والم دارة وإتفريش األسنان  و  تصفيف الشعر 

،  وغيرها من وظائف الحياة اليومية المالبساختيار و  السيارة 

كما يزداد  وال يستطيع العيش بمفرده دون مشكالت، 

وتظهر عليه    ويصبح كثير التجول بال هدف الكالم صعوبة 

الذاكرة  تتأثر  وقد ال  أعراض الهلوسة واالعتقادات الخاطئة

 .بشكل واضحالقديمة 



الزهايمر؟  ماهي أعراض  

 

  

المتأخرة  المرحلة ثالثًا:   

  المهمة  وظائف العقليةتصعب بعض ال ةفي هذه المرحل

  من   وغيرهاالكتابة  والقراءة  دث وحالتالتفكير والفهم ومثل 

يصعب على    المرحلة هذهففي  . العقلية الوظائف 

  فهم و  حوله من   على  التعرف وتناول الطعام المصاب 

داخل المنزل    هطريق إيجاد  على  القدرة  كذلك األحداث  

التصرف  و  المشي في مشكالتباإلضافة إلى حدوث  

المجتمع.  في الئقة  غير  سلوكيات ب  



 ؟ الزهايمر كيف تتم معالجة 

 

  

 ال يوجد عالج نهائي لمرض الزهايمر حالياً 

 ض األدوية تعتمد على إبطاء تدهور حالة المريكما أن  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المصادر والمراجع:

و    flaticon.comجميع الصور المستخدمة من موقع  

Freepik.com 

 والتدقيق: المراجعة 

الطب  تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

بمستشفى الملك فهد الجامعي  النفسي  
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