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 الملخص

 في التقدم مع المرتبط المعرفي التدهور في تساهمقد   الحياة ونمط الصحية العوامل من عدد هناك أن يعتقد

 فردي بشكل للتعديل القابلة التدخالت من  21 حددنا. المريض قبل من بسهولةتفاديها  يمكن ال و السن

 .ةالمعرفي الشيخوخة تحسين على القدرة مع الحق وقت في أو العمر منتصف خالل تنفيذها يمكن والتي

 في ،(أشهر 6 عن تقل ال) طويلة، لمدةعشوائيه   منهجية لمراجعة البيانات قواعد استخدمنا منها  عشرل

 ةموضوعي مقاييس مع المعتدل االدراكي الضعف أو  رفال يعانون من الخ السن وكبار العمر منتصف فتره

( وليةاأل النتائج) العالمي إلدراكل الكمي توليفة أجرينا التلوي، التحليل شبكة باستخدام العصبي لألداء

 إدراج تم بحثنا، استراتيجية حددتها التي المنشورات من 2301 من(. الثانوية نتائجال) العرضية والذاكرة

 طالمتوس األبيض البحر حمية أن إلى النتائج وأشارت. التلوي التحليل الشبكة في المؤهلة التجارب 12

 المتوسط األبيض البحر وحمية العالمي، اإلدراك يحسن قد تشي تاي وممارسة الزيتون زيت تكملها

 يزيد ال تأثير أحجام وكانت. الذاكرة يحسن قد االيسوفالفون والصويا الزيتون زيت مكمالت إلى باإلضافة

 أكثر. كذلك المعرفية االستفادة بعض المعرفي تدريبلل يكون قد(. 3،11-3،22 موحدة فروق) صغيرة

 أن إلى نخلص. كاف بشكل دراستها يتم لم الخطوره التي قد يمكن تعديلها علي المستوي الفردي عوامل

 تحسين قد تؤدي الي قد يبدا بها من هم في منتصف العمر او اكبر من االصحاء التي التدخالت بعض

 المعرفية الشيخوخة

 

 مقدمة

. المباشرة سيطرتنا تحت هي صحيةال شيخوخةال جوانب من والعديد ،صحتنا  عن مسؤول منا واحد كل

الواقي من  واستخدام بانتظام، الرياضة ممارسة والتدخين، عن التوقف أنباننا قد نبهنا الي  وجيه، لسبب

والسن  العمر منتصف في متزايد نحو على شائعة اإلدراكية والقدرات الذاكرة علي  المخاوف. الشمس أشعة

 لىع للحفاظ به القيام للفرد يمكن ما هو  يقينا قلاأل ولكنه المشورات كثيره  المعرفية للشيخوخة. االكبر قليال

. العقلية قدراته تحسين أو  

( ب) للتعديل القابلة الشائعه الخطر عوامل( أ) على األدلة تقييم إلى المنهجية المراجعة هذه من والغرض

 في تراعي  أن يمكن( د)و الشخصية الفرد سيطرة تحت كبير حد إلى( ج)قد تكون  التي المعرفية الشيخوخة

الحق وقت في أو العمر منتصف  
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 خةالشيخو تمنع قد التي التدخالت. الخرف مخاطرمباشره ب المرتبطة العوامل على مباشرة تركز ال نحن

لكن قد و الخرف أو الزهايمر بمرض اإلصابة خطر من تقلل قد التي لتلك مطابقة بالضرورة ليست المعرفية

 يخوخةالشمن  لتقليلا إلى مراعاه العوامل التي تؤدي  ذلك على وعالوة.. تكون هناك بعض العوامل المشتركه

 صحة ناإلدراكي،وتحسي االحتياطي زيادة بسبب الخرف احتماالت من للحد الوقت نفس فيقد تؤدي  المعرفية

 والمسارات الدماغ مناطقل والكفاءة القدرة زيادة خالل من المعرفي االحتياطي يعززو( .1) كالهما أو الدماغ،

 .(2)في اداء المهام المعرفيه  المستخدمة العصبية

 األوعية الدمويه ( وقد تتحسن 3علي سبيل المثال التحصيل العلمي يتزامن مع انخفاض مخاطر الخرف )

الليمفاويه والكثير من الدقيقة وتقل ضغوط االكسده , وتعزز ازاله المركبات السامه عن طريق االوعيه 

 الطرق االخري .

 

والخرف المعتدل، االدراكي الضعف المعرفية، الشيخوخة  

 

 انخفاضا تظهر كل ليس ولكن - من العديد في  المعرفي االداء و العمر، مدى على تتغير المعرفية القدرات

 الخرفويحدث . الخرف هو المعرفي تدهورال من شده  األكثر الشكل. البالغين وكبار العمر منتصف خالل

 أو لمرض األلزهايمر  العصبي الليفي والتشابك األعصابلويحات  التهاب مثل ، نتيجه لبعض امراض المخ

.الدماغية الدموية األوعية أمراض بسبب األحتشاء الدماغي   

 

 عليه مما حدة أقل وتكون  االدراكي الضعفمعتدل في  نخفاضا مرحلة الخرف يسبق الحاالت، معظم في 

فيها تكون . محددةال الخرف أمراض غياب في االدراك نخفاضهي ا المعرفية الشيخوخة .الخرف في

 الشيخوخة .الخرف في تتأتىكالتي  هاأن يعتقد ال ولكن ضعيفه التحديد   األساسية الفسيولوجية العمليات

ناك يكون ه الحياة من العاشر العقدلكن مع و وضعف االدراك المعتدل من الصعب تمييزهم بسهوله  المعرفية

 . الخرفمرض  من قدر

 

بعده وما العمر منتصف  

 المخاوف تزداد حين الحق، وقت في أو العمر منتصف في تنفيذها يمكن التي التدخالت على تحليلنا وتركز

 النساء وكذلك الرجال شملنا. الخرف على يدل مرضي انخفاض على أدلة اي  وجود قبل وافتراضيا,المعرفية

 لجنسين،ا كالب تتعلق للتعديل القابلة الخطر عوامل من العديد - الهرموني التعرض عن النظر وبصرف - ألنه

 .والرجال للنساء منفصلة نتائج عنيشتمل  ال السريرية التجارب من والعديد
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 مع بدايه االنتقال لسن االمل او بدايه انقطاع الدوره حيث تقترب  بدأت العمر منتصفمرحلة  للنساء، وبالنسبة

 ،سنة  15 من العمر متوسط في يحدث الطبيعي الطمث انقطاع. نهايتها من المرأة حياة من اإلنجابية المرحلة

 االنتقال مرحلة سمات من سمة الشهرية الدورة انتظام وعدم ، ،(  1شهر) 51بانقطاع الطمث لمده   يعرف و

 في يحدث انخفاض  حيث للرجال، بالنسبة. قبل ذلك  سنوات 4 حوالي قبل المتوسط في تبدأ األمل  لسن

( حيث يمكن القول ان منتصف العمر 6)البالغينطوال حياه  تدريجيا التناسلية الغددالمفرز من  التستوستيرون

 عتبةال عاما، 61 سن حتى يستمر العمر تصفمن والرجال، للنساء وبالنسبة. 15 سن في ما نوعا  ،قد يبدأ

 اكبر من النضوج. لمرحلة التقليدية

الخطوره التي يمكن تعديلها بشكل فردي عوامل  

  

منع مرض األلزهايمر والتدهور المعرفي شمل مجموعه واسعه من في التقرير الشامل لويليام وزمالؤه حول 

 عوامل التعرض والتدخالت. 

MCI الزهايمر، مرض منع على شامل تقرير في تمس  تحليالتهم في المحددة العوامل من عدد هناك 

. السن كبار أو العمر منتصف في للخطر المعرضين لألفراد مجدية فرص الصحه العامه ولكنها ال تقدم اي  . 

 رضم مثل بعض المشاكل الصحيه  وزمالئه، وليامز اعتبر. صحيةال لظروفل خصوصا حقيقية معضلة هذه

 يفيةك عن النظر بغض العالج تتطلبالتي و واالكتئاب، الدم، شحميات فرط الدم، ضغط وارتفاع السكري

 مريضلا وخيارات األدوية، لمعظم بالنسبة. المعرفية الشيخوخة علي  تأثير يكون له – ال قد أو - قد المرض

 القرار نولك ، ختياراال فييساعد قد  شخصي تفضيلالو الجانبية اآلثار . مماثل محدود و نحو على تقتصر

 الحياة مطن عامل  ويرتبط. بالقياس إليها ينظر أن يمكن السجائر تدخين. للنقاش مفتوحا ليس لعالجا لضروره

. للوفيات اإلجمالي والعدد الرئة، وسرطان الدماغية والسكتة الدموية واألوعية القلب مرضا مع بقوة

ان  المدخن لفردا على. المعرفية االعتباراتب كبير حد إلى تتأثر التدخين عن للتوقف العامة الصحية والنصائح

 .تتوقف أن يجب أنها مسبقا يعرف

 

 أن يمكن ال بعضهاذلك، ومع المعرفية بالصحة المرتبطة االجتماعية العوامل ( 7)ناقش ايضا ويليام ورفاقه

 يف للتعديل قابله  ليست المبكرة الطفولة مرحلة في بيئةان ال. السن وكبار العمر منتصفل بالنسبه تتناولها

 الحالة. العمر منتصف قبل جيدا التوظف  أو لتعليمبالنسبه ل أهمية األكثر القرارات تتخذ. البلوغ مرحلة

.المعرفية االهتمامات أساس على ها تعديل الصعب من يبدو ولكن سن أي في تتغير أن يمكن االجتماعية . 
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الحياتيه  الممارسات من العديد على مباشرة سيطرةاو االكبر قد يكون لها  العمر منتصف اال ان مرحله

 بيعةلط الملحوظ االستثناء هو الطمث انقطاع بعد الهرموني العالج ذلك، إلى باإلضافة  .   الغذائية والعوامل

  شديدةال إلى متوسطةال أعراض عالج االدويه الموصوفه حيث ان اكثر االسباب لضرورتها هي  األدوية

 الدوائية العالجات  من بديلة أشكال هناك. إختيارية كمادة ااستخدامه إلى ينظر ما غالبا -لالوعيه الدمويه 

 السيده هو العامل قرارافضليتها عن العالج الهرموني  ويبقي  في ينصح ما غالبا والتي ،(8)الدوائية وغير

  الحاسم في وصف العالج الهرموني . 

 

 اختيار عامل الخطوره 

قمنا  لعشره من تلك العوامل .  فردي بشكلعامل قابل للتعديل  51اعتمادا علي هذه االعتبارات اعتمدنا 

التي  الوصفية التحليالت علي  اعتمدنافقد  خرين،اآل ثنينباستعراض منهجي وتحليل كمي  اما بالنسبه لال

 منهما، لكل.  العمر منتصف بعد أو أثناء من المختار  تدخل كل تنفيذ ويمكن( .  5 الجدول)نشرت مؤخرا 

التجارب العشوائيه المسيطر عليها امدتنا  ألن" .  ؟ للتدخل المعرفية اآلثار هي ما:  الرئيسي السؤال كان

استخدمنا . السريرية التجارب نتائج على والتوليف المنهجية المراجعات لدينا استندت ، للسببيه دليل أقوىب

 ومناقشة القضايا تأطيرل السابقة، المنهجية المراجعات و الطولية المراقبة من النتائج ذلك في بما ،ادله اخري 

 نتائجنا

 الطرق 

 النهج :

 1ملخص في الجدول نهجنا 

 

 الدليل 

علي و  واحد تدخل فعال  على تنطوي اتحت السيطره والتي  العشوائية التجارب البحث المنظم علي استند

 أو دواء التدخل كان عندما ، المثال سبيل على - ممكنا كان عدم المعرفه  حيث.  نشط غير أو همي وتدخل 

 سبيل على - ممكنا ذلك يكن لم وحين .  المشاركين والمقيمين ال يعلمون أن من لتأكيدل سعينا - غذائي مكمل

من   لحدل.  المبهم  النتائج تقييم طلبنا  – المتوسط األبيض البحر حمية أو تشي تاي ممارسةفي  ، المثال

  مهتمون ألننا.  التجارب في المشاركينمن  األقل على 15 من الناتج ا لتقييما اعتبرنا  ( 9)النشر االنحياز في 

اشهر بين  6حرصنا علي ان يكون هناك علي االقل مده   ،علي المدي الطويل  المستدامة المعرفية المنفعةب

 النتائج تقييم و التدخل بدء
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 المشارك  خصائص

  عامه الشعب االصحاء من ،معينيناكبر أو العمر منتصف كانوا في مرحله المؤهلة التجارب في المشاركون

 لسكانل سمحنا.  محدد طبي اضطراباي  أو ، والخرف التدهور المعرفي ، من  ، عموما اليعانون 

ي حدوث فعل دون( في المصل  االميني الحمض من مرتفعة تركيزاتمن يعانون من  مثل) للخطر المعرضين

 15 العمر متوسط كان ، سنا األصغر البالغين من عينات على للحصول( . الدماغية السكتة مثل) للمرض 

 الرجال المحاكمات معظم شملت.  جنب إلى جنبامعا   والرجال النساء دراسات اعتمدنا.  األقل على سنوات

 دراسةل تسمح أن شأنها من بالجنس والتي  محددة معرفية نتائج بيانات قدم من جدا قليل عدد والنساء؛

 القرب أو المرأة عمر أن إمكانية في مهتمون كنا  ، الهرمونية للتدخالت.  الجنس حسب الممكنة التفاعالت

 اوكن ، ذلك ومع البيانات، هذه التجارب من قليل عدد قدم.  التدخل آثار يعدل من قد الطمث نقطاعال الزمني

 . منهجية بطريقة توقيتال قضايا معالجة على قادرينغير 

 

البيانات استخالصو البحث استراتيجية  

 هناك ملخصا  كان طالما لغة،بأي  المؤهلة التجارب لتحديد 1551 مايو مجالت خالل من البيانات قواعد بحثنا

 التجارب من مرجعية قوائم درسنا األخرى، السريرية التجارب على للتعرف. متاحا اإلنجليزية باللغة

 في هي بحثلل الرئيسية والكلمات البحث حيث رأس الموضوع الطبي . التحليالت الفوقية واألخيرة المكتسبة

 في االنترنت على عليها العثور يمكن التيو S1 ،التكميلي الجدول

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106. 

. محتملة صلة الي  والملخصات العناوينفحص  تم ،سلفا  المحددة واالستثناء التضمين معايير باستخدام

 اإلدراكية االختبارات فحص أو الذكاء العام  أو الذاكرة ختباراتكا  العصبية النفسية االختبارات صنفت

 ومناطق الحصين المسئول عنها  المعرفية الوظائف تمثل أنها على الذاكرة اختبارات تصور(. 1 الجدول)

. الحديثة المخية القشرة وظائف تمثل أنها على العامة الذكاء واختبارات المجاورة، اإلنسي الصدغي الفص

الذكاء  وعناصر الذاكرة من كل تتضمن نسبيا قصيرة اختبارات وادوات المعرفية الكشف اختبارات وكانت

 منها والتحقق واحد مراجعبواسطه باحث  األدلة جداول في المنشورة التقارير من البيانات تلخيص تم. العام

نوعيا أخرى دراسات استعراض تم. ثانيي بواسطة  

 

 



 

7 
 

البيانات تجميع  

 غالباربما  قاطعة تقييمات تققيمات التقسيم اعتمدت علي  .االدراكية للوظائف المستمرة القياسات على ركزنا

ي ف المعلومات من كاملة مجموعة من االستفادة في فاشلهو مؤكدة، سريرية أهميةغير  من تعسفية، تكون ما

ون  ضعف االدراك المعتدل قد يك إلى التغير  مثل فئوية تصنيفات أن من الرغم على.  نطاق القياس المستمر 

ر  ايضا التغي. المعرفية وغير المعرفية العمليات من كل تقييم علي  عادة تنطوي فإنها سريريا، مغزى له له 

بانخفاض  مهتمين كنا. (55)قد يدل علي بعض العمليات  المرضيه مثل التي ترتبط بمرض االلزهايمر

 ةاألولي النهاية نقطة لدينا كان. االدراك الغير معتمد علي اي تغيرات معرفيه وليس مرتبطا باي امراض 

 ائجنت هي  لدينانقطه االنتهاء االوليه  وكان. العصبية االختبار درجات جميع من المستمدة العالمي اإلدراك

. كان مخرجنا الثاني هو الذاكره المعتمده  والناتجه من نتائج االختبارات العصبيه النفسيه العرضية الذاكرة

علي اختبارات االسترجاع اللفظيه للذاكره العرضيه وواالختبارات االقل قابله للتعديل للترميز اللفظي 

 واستيراتيجيه االسترجاع . 

 بيةإيجا تكون قد اآلثار بعض أن أو ،تكون معزوله , متأثره بمجال معين  قد التدخالت بعض أن ندرك ونحن

 صافي علي  خاص بشكل قلقون كنا ذلك، ومع. آخر مجال في محايدة أو سلبية و واحد معرفي مجال داخل

 .العامة الذاكرة مهارات على ،ايضا و العامة االدراكية الوظائف في التدخل من الضرر أو المنافع

 

 األساليب اإلحصائية

استخدمنا شبكة التحليل التلوي لدراسة آثار عوامل الخطر القابلة للتعديل بشكل فردي على النتائج المعرفية. 

هذا النهج يجمع المعلومات من التجارب المتعددة التي تقارن بين اثنين أو أكثر من التدخالت الضطراب 

مختلفة،وتقدم مقارنه غير مباشره بين مختلف التدخالت)55و51(   وقد تم تحديد االختبارات النفسية العصبية 

كاستدالل عن الذاكرة )نتائج الثانويةالذكاء العام أو فحص نتائج مسح االختبار المعرفي )انظر الجدول 1 على 

سبيل المثال(. مخرجنا االول  )اإلدراك العالمي( استخدم نتائج جميع االختبارات. في كل دراسة، تم تعديل 

حجم الفروق لضبط المقارنات والنهايات المتعدده  . لكل تدخل متحكم نشط ، حسبنا الخالفات موحدة المتوسط 

)الحجم المؤثر( وعدلنا االخطاء الموحده. وتوصف عادة أحجام تأثير 5.1 و أقل من 5.1 علي انها  

 'صغيرة'. 

 هذه ووصف ،له اهميه سريريه محتمله ≤ 5.5 موحدة فروقو  ذات دالله احصائيه (p<0.5)اعتبرنا 

 .  (to<0.5 0.2) او صغيره  (to<0.2 0.1) جدا صغيرة االختالفات
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في  نهجنا األولي استخدمت نماذج ذات تأثير ثابت، في ظل افتراض أن التدخالت سيكون لها آثار مماثلة 

 على النتائج المعرفية في الشعوب األخرى من منتصف العمر االصحاء  والسكان األكبر سنا. استخدمنا

(. التحليل االحصائي تم بواسطه الحزمه االحصائيه راء 51)التحليل  حساسية في العشوائية اآلثار نموذج

 (.54. )1.1.5اصدار

 

 النتائج

 على عليها العثور يمكن( والتي التكميلي الجدول انظربحثا والتي حددتها استيراتيجيه البحث ) 5518من بين 

في االنترنت  

)http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106، 

 لثالث العالج محاور من  495 مع ،يالتحليل التلوي شبكة في المؤهلة السريرية التجاربمن  14 وأدرجت 

 .(اإلدراك وفحص العام، الذكاء الذاكرة،) المعرفية النهاية من مجموعات

 . النشر زتحي عدم على كدليل متوازن،توزيع , تأثيرال موحد الخطأ مقابل العالج تأثيرل الفرز القمعي  وأظهر

  الدراسات بين التجانس عدم إلى تشير ال اإلدراك وفحص العام الذكاء للذاكرة، الثابت األثر نماذج نتائج

(Cochran Q: p = 0.21–0.91, I2 = 0.0–8.4%, 2 < 0.001–0.0012) وكانت النتائج مماثلة لإلدراك العالمي

(Cochran Q: p = 0.31, I2 = 4%, 2 = 0.0004).  نتائج مماثلة للذاكرة، وفحص اإلدراك العام  وبررت

كرونباخ) الجيد الداخلي االتساق ؛5.95=  االرتباط معامل رتبة كندال) لشبكة العام لتجميع  α = 0.89)  ؛

 نماذج آثار من النتائج وكانت(.  الرئيسية المكونات تحليل في األول الرئيسي المكون أوضح التباين من 71٪

التكميلية الجداول انظر) الثابت األثر نماذج التي لتلك تقريبا مطابقة عشوائية  S2 و S3  العثور يمكن التي ،

 عليها على االنترنت في

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.10781 

 هابعض عن كثيرا تختلف( واليوغا تشي تاي) اليقظه وتدخلين المتوسط األبيض البحر حمية لمدة النتائج بعض

منفصل بشكل وصفها البعض . 

 في عالميا والذاكرة اإلدراك نتائج عرض يتم) المعرفية نتائج أي على كبير تأثير أي التدخالت معظم وكان

 األبيض البحر حمية) صغيرة كانت التي العالمي اإلدراك على كبيرة إيجابية آثار من اثنان كان(. 5 الشكل

 جدا صغيرة أو (CI 0،16-0،27 ٪91 ،5.11 المعياري المتوسط فرق: الزيتون زيت+  المتوسط

 البحر) صغير تدخلين كان . (CI 0،06-0،29 ٪91 ،5.58 المعياري المتوسط فرق: تشي تاي ممارسة)

 جدا صغيرة أو (CI 0،12-0،32 ٪91 ،5.11 المتوسط فرق موحد: زيتون زيت+  حمية المتوسط األبيض

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.1078106
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/13697137.2015.10781
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 على إيجابية آثار (CI 0،04-0،17 ٪91 ،5.55 المعياري المتوسط فرق: االيسوفالفون الصويا مكمالت)

ل المحتملة السريرية ألهميتها لدينا عتبة تحت العالمي إلدراكل معنوية فروق اسميا. الذاكرة MHT ( : سلبي

 فرق موحد: إيجابي) الصويا االيسوفالفون ،(ل CI -0.05 -0.01 ٪91 ،5.51- موحد الفرق يعني

 المتوسط األبيض البحر المكسرات+  غذائي نظام واتباع (CI 0،002 -0.08 ٪91 ،5.54 المتوسط

 .(CI ،03-014 ٪91 ،5.58 المتوسط فرق موحد: اإليجابية)

 

 مناقشةال

B-الفيتامينات 

 .االدراك وضعف ،باء  الفيتاميناتهوموسيستايين واالميني  الحمض بين لالهتمام  مثيرة عالقة هناك

 مع هتوياتمس تزداد. الميثيونين من المستمدة الكبريت على المحتوية األمينية األحماض من هو هوموسيستايين

 ذلك في بما الهامة، االضطرابات من العديد مع المرتفعه  االميني الحمض مستويات وترتبط السن، في التقدم

 .الزهايمر ومرض التاجي القلب مرض

 

ايبي اندروستيرون يهيدرود  

 

(DHEA)  إنتاج مويت. الكظرية الغدة قشرة من يفرز ضعيف دكوري ستيرويدديهيدرو ايبي اتدروستيرون 

 لفقت وقد. واالستروجين االندروجين بين الحيوي التركيب في وسيط وهو. المخ داخل أيضا صغيرة كميات

DHEA به بانه سوبر هرمون كبريتات ستراال أو superhormone  الشيخوخة مكافحة هرمونك وايضا .

تنامي . والرجال لنساءل السن في التقدم مع كبير بشكل تنخفض ومستوياته وفرة، األكثر الستيرويد انه

 راؤهاش ويمكن الغذائية للوجبات مكملة أنها على تصنف حيث المتحدة، الواليات في خاص بشكلبه  االهتمام

 متحدة،ال المملكة ذلك في بما طبية، وصفة بواسطة إال تتوافر ال فمن البلدان، معظم في. طبية وصفة دون

 .C الفئة كدواءواعتباره  ذلك تنظيم يتم حيث

 وأ العمر منتصف في في االدراك وظيفة على هتأثير تؤيد ال المتاحة األدلة أن كوكرين مراجعة خلصت

 بحثنا. معايير(.واحده من الدراسات األكلينيكيه صادفت 11)االكبر بدون وجود خرف

 في والنساء الرجال من عشوائية بصورة  111 اختيارهم تم المتحدة، الوالياتب شهرا 51 استمرت دراسة في

 معدو تفسير دواء وهمي . باالتفاق مع   أو يوميا ملغ DHEA 50 وتناولوا  السن وكبار العمر منتصف

 .المعرفية فائدة أي لم نحدد الدراسة،
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بيلوبا الجنكه  

 أنواعب لها عالقة ال احفوره حيه بأنها وصفت بيلوبا، الجنكة شجرة أوراق من بيلوبا الجنكه استخراج يتم

 دوق. الذاكرة يعزز أنه يدعي ما وغالبا غذائي، كمكمل مستخلصها  تسويق ويتم. خرىاأل موجودةال األشجار

 بعض التجارب وجدت وقد. المعرفية الشيخوخة ة وايضا الخرف من يعانون الذين المرضى في اختباره تم

اصه في وخ التراجع تباطؤ أو االستقرار تحقيق في قد يكون واعدا  بيلوبا الجنكه الصغيره الن مستخلص 

 أي رنساوف المتحدة الواليات في جداالعصابيين. ولكن لم تجد بعض التجارب السريريه الكبيره  االمرضي 

 (.16,17سنوت) 6الي  1 من كثرأل بالخرف اإلصابة معدلمن  خفضت بيلوبا الجنكه أن على دليل

 

  كنتيجة لمعرفيا التدهور تقييم تم. المعرفية الشيخوخة على بيلوبا الجنكه آثاربعض الدراسات القليله قد قيمت 

 تتراوح الذين مجتمعبال  البالغين من 1555 من أكثربها  شارك الدراسة .(17)الذاكرة تقييممحاوله  في ثانوية

التدهور المعرفي  من يعانون الذين المرضى الدراسة مجموعة تضمنت. فوق وما سنة 71 بين أعمارهم

 لوبابي الجنكهاستخدام مستخرج  الوهمي، الدواء مع بالمقارنة. معرفيا نالطبيعي المشاركين وكذلك البسيط 

 التجارب من هواحد. (18ه)المعرفيمن الوظائف  غيرها أو الذاكرة تدهور من يقلل لم سنوات 6 من كثرأل

 تحليللا استخراج من نتمكن شكل في تكن لم البيانات أن إال لدينا، األهلية معايير مع  التقى قد السريرية

 84 من أكثرسنهم  معرفيا طبيعي  مشاركا 558 شارك فيها  المتحدة الوالياتفي  الدراسة هذه وجدت. الكمي

الدين تناولوا الجنكه او  المشاركين بين الذاكرة تراجع في كبير فرق يوجد ال شهرا  48لمده  العمر من عاما

 . (19الدواء الوهمي )

 

المتوسط األبيض البحر حمية  

 ليس. يةالمعرف الشيخوخة لعالج بالنسبة مستساغا كنهج بشائر الخير  المتوسط األبيض البحر حميةتحمل 

 نوبج اليونان، في الغذائي  لالستهالك التقليدية األنماط يعكس الغذائي النظام ،ولكن هدا. حميه محدده هناك

 ,اللحوم نم نسبيا منخفضة ونسب األسماك من نسبيا كبيرة نسبويشتمل علي والبرتغال اسبانيا، ايطاليا،

 بوبوالح والخضار، والفواكه البقول. الزيتون, زيت في الموجودة تلك مثل المشبعة غير الدهنية األحماض

 تشيرو. النبيذ من معتدلة وكميات. األخرى األلبان ومنتجات واللبن، الجبن من معتدلة كميات ؛ المجهزة غير

 للشيخوخه المعرفيه  أقل مخاطر مع ترتبط المتوسط األبيض البحر حميةب  األلتزام ارتفاع أن البحوث

 (.15).والزهايمر



 

11 
 

ارتبطت حميه البحر المتوسط بتحسن معرفي متوسط ولكن لم يكن لها عالقه  ،" لممرضاتل دراسة في 

 (. 15بالتغيرات المعرفيه )

 5555 من كثرأل متعددة مواقع في الدراسة هذه وكانت. البحث معاييرب السريرية التجارب من واحدة التقى

 عوامل من غيرها أو السكري مرض من يعانون عاما 85-11 بين أعمارهم تتراوح الذينو سبانيا مشارك

 الغذائي النظام من نسختين من واحدة لتناول  المشاركين اختيار وتم. الوعائية القلبي خطوره امراض 

 أو( الزيتون زيت+  المتوسط األبيض البحر حمية) الممتاز البكر الزيتون زيت مع تستكمل) المتوسطي

 . مراقب الدهون منخفض غذائي نظام اتباع إلى أو(( المكسرات+  المتوسط األبيض البحر حمية) المكسرات

مع دراسات مفصله من  سنوات 6.1 بعد االدراك وظيفة دراسه  تم نافارا، الدراسة موقع في الغذائي النظام 

 (11)فرعيةال المجموعات 

 أعداد فقدت ( .14)سنوات 4 حواليبعد و البدايه  في العصبية النفسية اختبارات أجريت برشلونة، موقع في .

 مت الدهون، منخفض غذائي نظامال مع بالمقارنة. استبعادهاتم  أو من ضمن النتابعه  المشاركين من كبيرة

 لدينا حواقتر. اإلدراكية الوظيفة جوانب تحسينقد ادت الي  المتوسط األبيض البحر حمية من  كال عن اإلبالغ

 افضل لتحسن األدراك المعرفي والداكره الزيتون  زيت+  المتوسط األبيض البحر حمية التلوي التحليل

 

 العالج الهرموني بعد انقطاع الطمث

 

تحدث انخفاضات في مستويات هرمون االستروجين والبروجسترون بعد انقطاع الطمث، واستنزاف 

حويصالت المبيض ، على الرغم من أن كميات صغيرة ما زالت تفرز داخل المخ. هذه التغيرات الهرمونية 

 يمكن أن تؤثر على العمليات العصبية المعنية باإلدراك والعمليات المرضية المرتبطة بمرض الزهايمر.

. 

عف ض وقت تمثل قد اليأس لسن االنتقال ومرحلة العمر، منتصففتره   خالل شائعة المعرفية شكاوىال

 وأ مع النظامية االستروجين هرمون ماادا كان الهرمونات التعويضيه سواء  للجدل المثير فمن. ( 11االدراك)

ومايثير الجدل ايضا هل الهرمونات التعويضيه تؤثر .يؤثر او يضر القدرات المعرفيه.،بروجيستيرون  بدون

الهرمونات  أن إلى يشير  (WHI)المرأة صحة مبادرة اكلينيكية تجارب من دليل. الزهايمر مرض علي 

بعض  حين في فوق، فما عاما 61 سن بعد النساء عند الخرف خطر من زيدت التعويضيه النقطاع الطمث 

 ثرا فيقد يكون مؤ مبكرة سن فيالبيانات الناتجه عن المالحظه تشير الي ان استخدام الهرمونات التعويضيه 

 .(19-17)الزهايمرخطر  انخفاض
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او  عاما 65 بين أعمارهم تتراوحالمتضمنين  النساء جميع. الكمي وتحليل لدراسة مؤهلة تجارب ست حددنا

بروجييستيرون ميدروكسي بدون أو معمترافق  يوم/  ملغ 5.611 االستروجين هرمونفي معظم التجارب اكثر. 

في   /ملغ 5.554 استراديول الجلد عبر منخفضة جرعةعباره عن  األخرى الصيغ كانت(. 41-45اسيتات )

 (  47ن )ونورايثندرو يوم/  ملغ 5 استراديول الفم طريق وعنا (46اليوم )

 على وهميال تأثير العالج فضلت واحدة، دراسات في. معدومة الوهمي الدواء مع المقارنات معظم كانت

 الذاكرةاختبار  علىالهرمونات التعويضيه اثر اللفظيه في حين فضلت  الذاكرةه واختبارات المعرفي االختبارات

يه ال يوجد تأثيرا سريريا للهرمونات التعويض ستةال التجارب من التلوي التحليل لدينا واقترح. (41)لفظي غير

 فرق موحدة) مالعا اإلدراكالتأثير االسمي علي  مع الذاكرة، أو العام  اإلدراك على الوهمي الدواء مع مقارنة

 .وهميالعالج ال لصالح( 5.51- المتوسط

 

 نهم معايير ولكن لم تستوفي اي م الطمث انقطاع صغيرات السن  بعد النساء في القليله السريرية بعض التجارب

  دراستنا . 

علي نساء بعد انقطاع الطمث جراحيا اقترحت بعض الفائده من الهرمونات  القليله السريرية بعض التجارب

 .(16)في وقت استئصال المبايض االدراك المعرفي حين يبدأ التعاطيالتعويضيه علي 

 

في تجربه علميه كبيره استمرت لمده اربعه اشهر علي نساء حديثي العهد بانقطاع الطمث ويعانون من بعض 

 االستروجين هرمون النساءشكاوي في االدراك لم تجد الدراسه اي فائده علي االدراك المعرفي لتناول 

عاما 11-41 بين أعمارهم وحتترا الذين النساء في ميدروكسي خالت إلى باإلضافة يوم/  ملغ 5.611 مترافق

 نالدي منهجية مراجعة في تضمينها ليتم جدا متأخر وقت في تنشر محاور  ثالثة تجربه مكونه من  (. 48)

 .عاما 11 سن متوسط العمر  ، االصغر سنا بعد انقطاع الطمث النساء من 691 من نتائج وفرت

 طريق عن البروجستيرون مع  مترافق يوم/  ملغ 5.41 االستروجين هرمونبين  النساء تراوحت ماتناوله و 

 .(49)عن طريق الجلد او العالج الوهمي  والبروجستيرون يوم/  ملغ 5.51 استراديول الي  الفم،

 

 فرضية فحص مع . العالج مجموعات بين كثيرا تختلف ال سنوات 1 من يقرب ما على المعرفية النتائج

 اول لتن سنا واألكبر األصغر اليأس سن بعد النساء من كال تضم التيو مباشرة أكثربطريقه  توقيتال

 هذه نشر يتم لم( 15العالج الوهمي ) أو مهبلي جل أو الفم طريق عنالبروجستيرون مع او بدون  استراديول

 .بعد النتائج
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 اليقظه

اليقظه  هي الحالة النفسية التي تتميز بتركيز االهتمام على اللحظة الراهنة. وغالبا ما يتضمن اإلنتباه 

األحاسيس الجسدية - على سبيل المثال، األحاسيس المتعلقة بالتنفس أوالوضع الجسمي - وكذلك المنبهات التي 

 تنشأ من البيئة الخارجية.

 والجسم العقل ممارسات للتأمل  من هاما عنصرا وهي. حكمية وغير التحليلية، وغير همقصودالاليقظه هي 

 علقيت فيما دراسات اليقظه من اكثر التدخالت التي تمت دراستها  .غونغ وتشي تشي، تاي اليوغا، مثل

 التلوي حليلالت وخلص. كذلك المعرفية النتائج المحققين بعض درس وقد.واالكتئاب والقلق، النفسي الضغطب

 الوظائف المعرفيه .  يحسن أن تشيبان التاي  التجارب من األخير

 

 6  مدةل دراسه. مؤهلة تجارب ثالث حددنا. غونغ وتشي تشي، تاي واليوغا، التأمل على تركز المنهجي بحثنا

أداء  المقابل، في(. 11) لقائمه االنتظار الظابطه  مقارنة معرفية فائدة أيلم يثبت لها  يوغا هاثا من أشهر

(حسنت بعض 14)( الصين شنغهاي،) أسبوعا 45 أو (11) الواليات المتحده أشهر 6 لمدة تشي تاي تمارين

 في المخ جمح في لها دالله احصائيه  كبيرة زياداتوجود  شنغهاي محققين أبلغ  القياسات النفسيه العصبيه .

 ممارسة أن إلى يشير التلوي التحليل لدينا. (14)تدخل أي للمجموعه التي لم تتلقي مقارنة تشي تاي مجموعة

 .العالمي اإلدراك يحسن تشي تاي

 

المشبعة غير 0 أوميغا الدهنية األحماض  

 لوجباتل غرينالند في االسكيمو بين الدموية واألوعية القلب لالصابه بامراض منخفضةال معدالتال وترتبط

 1 أوميغا ألحماض الصحية اآلثار حول دراسات إلى المالحظة هذه وأدت. األسماك من عاليةال الغذائية

 موقع إلى 1 ن يشير حيث المشبعة، غير المتعددة الدهنية األحماض من طويلة سلسلة 1 ن هي هذه. الدهنية

من  اثنين،. الدهنية األحماضتركيب  نهاية من الكربوناجزاء من  ثالثة الكربون، بين المزدوجة الرابطة آخر

 المقام في الحصول ويتم ،ايكو سابينتايونيك  (EPA) الدهني وحمض (DHA) الدوكوساهيكسانويك حمض

 .وزيوتها معينةال الدهنية األسماكبعض  من األول

 استعراض من. العصبية الخاليا أغشية في هاما عنصراويعتبر  ،DHA من كبيرة كميات علىالمخ  يحتوي 

 واضحة فائدة وأيا الخرف مخاطر تعديل في الدهنية 1 أوميغا لألحماض واضح دور أي تبينلم يو كوكرين

 .(11كبار السن األصحاء) في المعرفية القدرات على 1 أوميغامكمالت  من
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 نم كبسولة هي  الفعالة التدخالت وكانت. لدينا البحث معاييرعلي  السريرية التجارب من ثالثة اجتمع

EPA-DHA متعددة دراسه أكبر. الدهنية( من األحماض 18-16) المشبعة غير 1-ن-من  استرات إيثيل أو 

 تومستويا المعتدل، السكري مرض من يعانونممن  السن وكبار العمر منتصف تستهدف التي الجنسيات

 وسطالمت في المشاركين من آالف عدة تتبعت - الجلوكوز تحمل ضعف أو طبيعية، غير الصيام في السكر

 دمع التلوي التحليل لنا وأكد الوهمي، الدواء مع مقارنة معرفية فائدة لم تفد اي  الدراسات من أياعاما .  6.1

 .المعرفي تأثيرالاي اثر علي  وجود

 

االجتماعية المشاركة  

معيه المشاركه المجت .والخرف المعرفية شيخوخةال مخاطر من الحد قد يكون لها تاثير في االجتماعية المشاركة

 حجمو األسرة، داخل األشخاص وعدد االجتماعية الحالة قد اختبرت بطرق مختلفه منها التقييم الداتي ويشمل 

 اإلدراكو االجتماعية المشاركة على الرصدية النتائج. االجتماعية األنشطة في المشاركة أو االجتماعية، الشبكة

 .(7)متباينهانها  هي

 نفس في أخرى أنشطة يقدم الذي التصميم تستخدم ما عادة االجتماعية المشاركة تقيم التي السريرية التجارب

تاحت وقد ا االبتدائية المدارس في التطوعية الخدمة علي  تجريبية تمت دراسه  المثال، سبيل على. الوقت

 ةالجديد المعرفية التحديات مع أيضا ولكن جديدة اجتماعية شبكات التعامل مع  فقط ليسللمشاركين 

 المشاركة مساهمة تمييز الصعب من يجعل ولكن جدا معقول هو الوسائط المتعدد النهج هذا. (19)والمحسنة

 .ذاتها حد في االجتماعية

 ، الصين، شنغهاي، في أجريت أسبوعا 45 مدتها التجربه السريريه  ،لدينا  البحث معايير واحدة تجربة وافقت

 التفاعل حدث. تدخل أي المحور االخر المجموعه الضابطه بال و االجتماعي التفاعل ذراع على اشتملت والتي

 تحت أسبوعيا مرات ثالث ساعة، 5 لمدة اجتمعت التيالمتفاعله و   المناقشة مجموعة" داخل االجتماعي

 .المعرفية النتائج على االجتماعية لمشاركةل كبير تأثير نجد لم. المجموعة قائد إشراف

 

 

الصويا االيسوفالفون  

بانها معدالت  أحيانا تصنف فإنها. االستروجين هرمون بنيويا مشابهةال النباتات من مشتقات دايفينولك 

 اإلستروجين مضاد أو لالستروجين يكون أن يمكن البيولوجية اآلثار ألن االستروجين، هرمون مستقبالتل

.األخرى واألنسجة المخ في  
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 في لتقليديا الغذائي النظام في الرئيسي العنصر هيو يسوفالفون،لال رئيسي غذائي مصدرهو  الصويا، فول 

 البروستاتا وسرطان الثدي بسرطان يتعلق ما في الصويا االيسوفالفون دراسه  تم وقد. اآلسيوية البلدان بعض

 الدراسات. األخرى الصحية والنتائج العظام، وهشاشة ،الوعائيه  الطمث انقطاع وأعراض القلب وأمراض

م تفيد اي عالقه ل  نسبيا منخفض الغذائي االستهالكفيها    الصوياتعتبر  التي البلدان في المراقبة على القائمة

ادت اف االستهالك من أعلى مستويات مع السكان ولكن بعض الدراسات بين . لالدراك المعرفي  مع الصويا

 (.65عكس دلك )

بعد انقطاع الطمث اتفقت مع معاييرنا البحثيه اثنان من الواليات  بعد النساء شملت  سريرية، تجارب أربعة

-11 العينات أحجام وتراوحت ( 61نيزرالند ) من واحدةو ،( 64)كونغ ( واحده من هونج 61-61المتحده )

 مكمالت من يوميا ملغ 555-85 الفعالة التدخالت كانت. شهرا 15 إلى 6 من متابعة أوقات مع ،151

يسيتين جلو ،دياديزين جينيستين، مالحق تضمنت محددة، تكون حيثما. الصويا من المشتقة االيسوفالفون

 .الصويا في الموجودة التقريبية بنفس النسبه 

 

( بينما 61) االيسوفالفون دراسه تاثير افضل مع  وذكرت. تختلف ال العالج مجموعات بين المقارنات معظم

 أكبر، لم تجد. ( 61)بصرية ذاكرةال على أفضل وأداء الذاكرة عمل مهمة في أداء أسوأ أحددكرت اخري 

 مجموعةال في أفضل أداء ولكن لالدراك العام النفسيه  العصبية مقياس على عالجلل تأثير أي دراسه  أطولو

 على العالج مجموعةتختلف مقارانات   لم ،الدراسه  هذه في. (61)بصريةال ذاكرةال مقياس على االيسوفالفون

 وما 65 بين أعمارهم تتراوح الذين النساء مع مقارنة عاما 65 سن من أقل النساء بين المركبة العصبية التدابير

 بنسبه االيسوفالفين  تقاس التي) الداخلي  التعرض مستوى بين عكسية عالقة هناك كان ثانيه التحليالت في. فوق

 التحليل وأشار. (66)( الذاكرة ليس ولكن) الدكاء العام  من العصبية النفسية االختبارات في واألداء( البول

 اإلدراك لىع تأثير أي لها ليس ولكن الذاكرة تحسين علىتعمل  االيسوفالفون الصويا مكمالت ان لدينا  التلوي

 .مالعا
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د فيتامين  

 يتامينف ذلك في بما الستيرويد، الصلة ذات الدهون في تذوب التي المشتقات من العديد إلى D فيتامين يشير

D3 ،25-5-هيدروكسي ثنائي 5،11 أو هدروكسي، ثنائي D) فيتامين D2 (وكالسيفيرولجإر .)األطعمة بعض 

 (.67العالم ) في المناطق من العديد في شائع هو د فيتامين ونقص ،D فيتامين على تحتوي

 الرئيسي الطبيعي المصدر. المدعمة األلبان ومنتجات السمك زيوت من الغذائي D3 فيتامين على الحصول يتم

 األشعة) الشمس أشعة وجود في الجلد في كوليكالسيفيرول إلى hydroxycholesterol-7 تحويل من يأتي

 تحويلها يتم والتي ،D فيتامين هيدروكسي 11 إلى الكبد في كوليكالسيفيرول تحويل يتمب (  البنفسجية فوق

 . بيولوجيا نشطال شكلهو الو ،D3 لفيتامين الكلى في بدورها

   D .فيتامين هيدروكسي 11 من الدماغ في محليا تصنيعه ويتم الدماغ في الدم حاجز يعبر D3 فيتامين

 من فصيله مستقبالت  عضو ،D فيتامين مستقبالت مع التفاعل خالل من يحدث خليةالمحدد  الجينات تنظيم

 .األخرى واألنسجة الدماغ في واسع نطاق علىمستقبالت ال وزعتوت. الدرقية الغدة هرمون/  الستيرويد

 

 منعنهم  الزهايمر مرض من يعانون الذين المرضى في أقل D فيتامين هيدروكسي 11 من المصل مستويات

 خطوره  وزيادة المعرفية القدرات تضاؤل مع منخفضةال همستويات وترتبط ،األصحاء  السن كبار

 األدوار تتجاوز فائدةك D لفيتامين الكافي الدعم لم يجد  ، الطب، معهد تقريرفي ذلك  ومع. (69)الزهايمر

 WHIكان هدا نتيجه التحليل الثانوي من دراسه  .(75صحه العظام)و الكالسيوم يضا في بها المعترف

يوميا( مقابل الدواء الوهمي . العديد من المشاركين تم  1وحده دوليه من فيتامين د  455)للكالسيوم وفيتامين د 

 .WHI MHTادراجهم في جزئيه فحص الداكره للدراسه 

 

المتلقيه للعالج او  مجموعاتال بين األدراك المعرفي لم يختلف  سنوات، 7 من ألكثر العالج، و المتابعةب

 لنا ظهرلم ي. ( 75)الملحقة الدراسه  في تضمينها فرعية مجموعة في العصبية االختبارات نتائجمعدالت 

 .D للفيتامين المعرفي علي االدراك  تأثير أي التلوي التحليل
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 والجسدية المعرفية نشطةاأل

 تختلف علي  قد الحياة اطنمطا بسبب البدني والنشاط المعرفي لنشاطل منتظمة استعراضات إجراءمن  كنتن لم

.االستنتاجات و تفسيرلل أساسا التليويه االخيره  التحليالت وتوفير واسع، نطاق . 

 

 المعرفي والتدريب المعرفي النشاط

 ه األنشط في االنخراط. المهارات واكتساب والذاكرة، التعلم، أساس اعلي   تعتمد العصبية اللدونة أشكال

 ريبالتد. الشيخوخة بسبب تتضاءل التي  اإلدراكية القدرات تحسين على القدرة الديه معرفيا محفزةال

 هذه. اخسره أو استخدمه' تعويذة،ل الجزئي الدعم قدمت دراسه  مسنينلل والحيوي الغير مستقل  المتقدم المعرفي

 تركز تيال التدخالت استخدمت المجتمع في تعيش التي السن كبار في واسع نطاق على العشوائية التجربة

 في التدريب حدث. تدخل أيدون  لتحكمل المقارنات كانت سرعه التجهيز .  أو والمنطق، الذاكرة، على

 . المشاركين من فرعية لمجموعة تقوية دورات وقدمت أسابيع، 1 حوالي فترة مدى على جماعية جلسات

ولكن لم يكن لها اي اثر  المستهدف المجال ضمنفي خالل سنتين كل مداخله كان لها اثر ايجابي في اطارهاو 

 التفكير سرعة و التدخالت آثار عن الكشف الممكن من يزال ال(.  71علي باقي انشطه االدراك المعرفي)

 األداء اليومي بعد سنتين ولكن بعد  على تأثير أيله  التدريب لم يكن  (71سنوات ) 55في خالل  ومعالجة

 أي بالمجموعات بال  مقارنة المعرفي التدريب مجموعات في أقلكان  ذاتيا التبليغ ضاانخف سنوات  55

 (.71-71).تدخل

 بارللبالغين الك  الذهني التحفيز أو المعرفي لتدريبل دراسه عشوائيه  15 حديثة منهجية مراجعة أظهرت وقد

 تحسن الي  المعرفي التدريبادي  التدخل عدم مع مقارنة. (74وليس لديهم اي مشاكل في الدراك المعرفي )

لكن اقتران التعلم بمثيله و فوري، استدعاء ،استدعاء االسم بالوجه) لذاكرةل تدابيرعدة  على األداء في كبير

 التي هامالم في األداء تحسين الي  المعرفي التدريبادي  الفعالة، الضوابط مع مقارنة(. كر المتاخرذليس الت

 اإلدراكي واألداء المعالجة، وسرعة العاملة، الذاكرة) معرفية أخرى وقدرات( التعرف) الذاكرة على تنطوي

  (.71الدراسه التلويه السابقه) في مماثلة نتائج نشر تم(. الكلي
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 الهوائي البدني النشاط

 بالقل تحسين قدره  خالل من مباشر غير بشكل المخ  صحة علىتحافظ الرياضية التمارين أن ويعتقد

 بية،العص الخالياتكاثر  الدماغي،الدم  تدفق على المترتبة اآلثار خالل من مباشر وبشكل الدموية واألوعية

 النشاط دور دراسات الحيوان تدعم . اآلليات من وغيرها ، بالمخ العصبية التغذية عوامل  إنتاج وزيادة

 مرض من الحيوانية النماذج في الدماغ أمراض من والحد االدراكية الوظائف على الحفاظ في الهوائي

 تمارينال ممارسة بين عكسية عالقات تبين والتي البشر، على النتائج هذه تمد هصداالر الدراسات. الزهايمر

برياضه التمدد يؤدي  مقارنة( المشي) ان  التقارير وتفيد. (7,76,77)الزهايمرومرض  والتدهور المعرفي 

 .(78)األمامي الي زياده حجم الحصين 

 

 أعمار وكانت. تجربه عشوائيه  51 فيالهوائيه  الرياضية لتمارينل المعرفية اآلثار قيم  كوشرين استعراض

 اثنين مع أشهر، 6 لمدة تجارب ثالث هناك كانت. أشهر 6 تدخل أي تجاوزلم ي. فوق فما عاما 11 المشاركين

 (.11,85مشارك ) 15 عن يقل ال

وي الحياه الغير مليئه بالحركه الي تدريبات هوائيه ذالعشوائيه نظمت الصحاء يافعين من  األولى الدراسه 

 . (85)عن طريق جلسات منظمه لمده ثالث مرات اسبوعيا  التدخل،( التمدد) الالهوائيةو )مشي( 

شملت الدراسه الثانيه ثالثه محاور منها المشي و. المشي مجموعة في تحسنت التنفيذية  الرقابة عمليات

 اإلدراكية الوظائف (. 11)حصه واحده اسبوعيا مع تدريبات منزليه ( ومجموعه ظابطه في قائمه االنتظار )

 النتائج كوكرين، مراجعة في المدرجة غير أسبوعا 45 مدتها دراسه  في. المجموعات بين تختلف  لم 

 (.14وبين المجموعه الظابطه) أسبوعيا مرات ثالث المشي مجموعة في شاركينالم بين تختلف لم  المعرفية

 التدخل ىإل الرياضية التمارين مقارنة عند المعرفية فائدةال على دليل أي التلوي التحليل كوكرين ذكرلم ي

 196 تجارب، ست) اإلطالق على تدخل أي إلى أو( مشاركا 156 ذلك في بما دراسات ثمانية) النشط

 أن إلى نالباحثو وخلص. المعرفي تحسنال مع التنفسية القلبية اللياقة تحسين يترافق لم (. 79)( مشاركا

لم  لدموية،ا واألوعية القلب البدنية اللياقة تحسين على تعمل التي األنشطة ذلك في بما الرياضية، التمارين

 .السن كبار صحة في المعرفية فائدة أي تقدم
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عامة مناقشة  

علي الرغم )المعرفية الشيخوخة تحسين إلى تؤدي ربما  الفرد سيطرة تحت قد تكون  العوامل من عدد هناك

 االحتياط تعزيز خالل من الخرف خطر من تقلل الوقت نفس في - ( من انها ليست محور هذا االستعراض

.الدماغ وصحة اإلدراكي  

 الضطراباتل فقط ليس صحيح هذا. كاف غير يزال ال المجاالت من كثير في األدلة فإن الحظ، لسوءو 

 القابلة للعوامل أيضا ولكن( 7)والتعرض في سن صغيره  الطبية، والوصفات األدوية معظم والنفسية، الطبية

 . االستعراض هذا في يعتبر فردي بشكل للتعديل

 الفيتامينات– السريرية التجارب من أكثر أو ثالثة من حليا البيانات التلوي ت في فقط أربعة تدخالت وشملت

. (الصويا وااليسوفالفون ،لهرمونات التعويضيه ا المشبعة، غير المتعددة الدهنية 1 أوميغا وأحماض ب 

 صغيرةال لعينات ا وأحجام التجارب من قليل عدد( 5 الشكل) العالج آثار لبعض واسعة الثقة فترات تعكس

 .نسبيا

 أو عرفي مال اإلدراك على سريريا مغزى ذات آثار تظهر ال التلوي التحليل في لدينالمعتبره ا التدخالت معظم

 فعالية وأيد. المتوسطة حتى أو كبيرة، بأنها وصفها يمكن التيو اآلثار من أيالم تظهر اي منها و الذاكرة،

 فمنمع بيانات من موقعين للدراسه .   المعرفيةعلي الكفاءه حميه البحر المتوسط تجربه واحده فقط وتاثير 

 ألن. المرصودةوالذي كان وراء الفائده  األوجه المتعدد الغذائي التدخل هذا مكونات هي ما تعرف أن الصعب

 النتائجلكن و الزيتون، زيت مكمالت تلقيحور م في وضوحا األكثر كانت الغذائية راسه دال هذه في المنفعة

المتوسطي الغذائي النظام من أخرى إصدارات على عممت ال قد  

 ؤهلين م فقط تجربتين حددنا. المعرفية الشيخوخة يفيد أن ن الممكن م امل عك أيضا تشي تاي ممارسة ظهرت

 الهوائية ه النشطاو المهارات تعلم أيضا الشرقية ينارالتم ههذ ضمنت ت ولكن لذهن ل كتدخل تشي تاينفنا الص

 مكمالتل المفيدة اآلثارمجتمعيه .  مجموعة إطار فيرست دو ،ات الكثافه التي توصف بالبسيطه او المعتدلهذ

آلفاق اد من عت المعرفي التدريب وآثار( لمعرفي ا اإلدراك علي  ليس ولكن) الذاكرةلي ع االيسوفالفون الصويا

 جرعاتال. فقط المرأة ملت ش االيسوفالفون تجارب أن إلى أشار أن يجب. إضافية بحوث إلجراء الواعده 

 البلدان من لعديدا في الغذائي لالستهالك التقريبية مستوياتال شملت  التجارب هذه في االيسوفالفونمن  عاليةال

تائجنا بشان ن. ( 85)الغربيةلعادات الغذائيه ا في وجدت التي المستويات تتجاوز كبير حد إلى ولكن اآلسيوية

 فمن ذلك، ومع. هالمعرفي الشيخوخه  لتحسين تستخدم أن ينبغي ال الهرمونات التعويضيه دعمت فرضيه انه 
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 بعد اءالنسمن  سنا األصغر شملتعلي الهرمونات التعويضيه قد  السريرية التجارب بعض أن ندرك أن المهم

يحتاجون  الذين النساء من مجموعة أكبر على التحديد وجه على ايا منها  لم تركزو ،نقطاه الطمث ا سن

 .التحديد من يعانون من اعراض معتدله الي عنيفه لالوعيه الدمويه ب ،الهرمونات التعويضيه 

 للتعديل لةالقاب الخطر عوامل جميع في النظر على قادرينغير  كنا. إليها توصلنا التي النتائج على قيود هناك

. فيها نظري لم لعوامل المؤهلة التجارب جميع تحديدكون لم تتمكن من ت قد بحثنا واستراتيجية فردي، بشكل

 . المعرفية الشيخوخةوره ان يحسن بالضر دون الخرف خطر من قللي قد التدخل

 رسميا متقي ال ونحن أخرى، تحيزات ؤدي الي ي أن يمكن النشر في التحيز من للحد صغيرة تجارب استبعاد

 تبدأ ال.  (84بشكل مكثف علي دراسه تاثير العوامل مجتمعه )) دراسه عامل واحد للققد ي.التجربة جودة

 يكون قد فردي بشكل للتعديل القابلة التدخالت بعض وآثار ،( 81متوسط العمر )  في المعرفية الشيخوخة

 .مبكرة سن في نفذت ما إذا أكبر

 من ة،موجود تكون عندما المفيدة، اآلثار. المعرفية الشيخوخةعلي  تؤثرد ق الفردية الخيارات أن إلى نخلص

 يابغ في محددة توصياتوصي ن ال فإننا ذلك، ومع. مهمة تكون قد ذلك مع ولكنها متواضعة تكون أن المرجح

ياضات روال المعرفي، والنشاط الغذائية العوامل على سيما وال البحوث، من مزيد. ؤثرهم فعالية من أقوى دليل

 د يكون مفيدا .ق تشي تاي ممارسة مثلالترفيهيه 
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