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انقطاع   الي مرحله  عادة ما تعاني النساء في منتصف العمر من تغيرات في وظائفهن المعرفية أثناء انتقالهن

مراحل اضطراب إدراكي أكثر   بدايات  الطمث والتعبير عن القلق حول ما إذا كانت هذه التغييرات تمثل 

 خطورة.  

للمرأة بشأن التغيرات المعرفية في منتصف   في تقديم المشورة يؤدي ممارسو الرعاية الصحية دورا هاما 

 .العمر وتطبيع تجربة المرأة

تزويد الممارسين بنظرة   الهدف من هذه الورقة البيضاء للجمعية الدولية النقطاع الطمث حول اإلدراك هو 

 وإطار لتقديم المشورة السريرية واتخاذ القرارات.    عامة على بيانات الرعاية السريرية النقطاع الطمث 

  ه التي تحدث في سن اليأس ، ومدة هذ هي التغيرات المعرفية المحددة   المقدمه  من بين الموضوعات 

 التغييرات وشدتها. تتم مراجعة دور هرمون االستروجين وانقطاع الطمث.  

وخطر الخرف لدى   لالستشارة السريرية حول آثار العالج الهرموني على اإلدراك للحديث  نقاط   نقدم  نحن 

 النساء ، بما في ذلك مناقشة المخاطر المطلقة.  

 وأخيرا ، استعراض موجز لعوامل الخطر القابلة للتعديل للتدهور المعرفي المرتبط بالعمر والخرف، مع 

 .اغهم في منتصف العمر وما بعده إرشادات لتقديم المشورة للمرضى حول تحسين صحة دم

 مقدمة 

. يتم التحقق  (  1) نوعية الحياة  الشكاوى المعرفية متكررة في النساء في منتصف العمر وترتبط بانخفاض 

تظهر الدراسات   اثناء المرحله االنتقاليه النقطاع الطمث. المعرفية وتوثيقها من صحة هذه الشكاوى 

باإلضافة    (. 2) في التغيرات المرتبطة بانقطاع الطمث في اإلدراك ستراديول لالاألساسية والسريرية دورا 

األعراض الحركية الوعائية واضطرابات النوم وتغيرات   إلى ذلك ، أعراض انقطاع الطمث ، بما في ذلك

، ولكن هناك فجوات حرجة في البيانات حول ما إذا   (  3)صعوبات في منتصف العمر, المزاج في اإلدراك

 خطر الخرف ، وعما إذا كان العالج الهرموني بعد انقطاع الطمث ب تتنأ  الخلل المعرفي  كانت هذه الفترة من

 خطر.  الأو يزيد من  في المستقبل  ضد الخرف في واقيا 

تزويد  فسيه وهدف هذه الورقه هو  هو االدراك والحاله الن2022اليوم العالمي النقطاع الطمث  موضوع 

وإطار لتقديم المشورة السريرية   الممارسين بنظرة عامة على بيانات الرعاية السريرية النقطاع الطمث 

 . واتخاذ القرارات 

 األجزاء االساسيه ستركز علي االسئله الشائعه في الرعايه االكلينيكيه : 
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 ماذا نعني بضبابيه الدماغ والوظائف االدراكيه ؟  •

 ف تتغير الوظائف االدراكيه في فتره انقطاع الطمث؟ كي •

 

 ?اإلدراك في منتصف العمرهي العوامل المتصله بانقطاع الطمث وتأثيرها علي ما  •

 ماهو الدور الذي ممكن ان تلعبه الهرمونات التعويضيه ؟ •

مشاركتها مع  يمكن لألطباء  ما هي التوصيات المتفق عليها عموما لتحسين صحة الدماغ التي  •

 ?مرضاهم

 عند انقطاع الطمث    ضباب الدماغو تعريف اإلدراك 

والحكم والتخيل    التذكر والتفكير  ,يعرف اإلدراك بأنه ' جميع أشكال المعرفة والوعي ، مثل إدراك ، تصور

  " المشكالت  المعرفية  ( 4)وحل  الشكاوى  الطمث  .  انقطاع  الكلمات  تشمل    عندد  تذكر  واألرقام  صعوبة 

وضع العناصر في غير موضعها مثل المفاتيح( ، صعوبة في التركيز  مثل )  واالضطرابات في الحياة اليومية 

 .  (5)( ، ونسيان المواعيد واألحداث سهوله في التشتت )غياب الذهن ، فقدان قطارالفكر ، 

 (.  6)فرط النشاطاضطرابات نطوي على أعراض نقص االنتباه / تلصعوبات المعرفية  اخري لمظاهر ا

  1)انظر الشكل  ضبابيه الدماغ(  ة عند انقطاع الطمث باسم ' غالبا ما يشار إلى كوكبة التغيرات المعرفي

 .(1)ساء وغالبا ما يكون في نطاق معتد الن للتعريف(. تختلف شدة هذه األعراض اختالفا كبيرا عبر 

 علوم األساسية ، إلى أن المشكالت المعرفية  تشير بعض األبحاث ، التي تستند إلى حد كبير إلى دراسات ال

ولكن هل هذا يعني أن انقطاع الطمث    ( 9-7)التي تستمر في أواخر الحياة وقد تؤدي في النهاية إلى الخرف

 نحو الخرف بمجرد انتقالهم خالل انقطاع الطمث?   'يسبب' الخرف ، وأن النساء على الطريق 

، ولكن معظم النساء لن يصابن بالخرف. في الواليات المتحدة على  سن اليأس  جميع النساء ينتقلن من خالل

٪    21.1و  45٪ في سن  19.5 الخرف هو  , خطر اإلصابة بمرض الزهايمر  سبيل المثال ، مدى الحياة 

 (. 10).65في سن

أكثر من  بين النساء   يعتمد انتشار مرض الزهايمر على الجنس البيولوجي والموقع الجغرافي, بمعدالت أعلى

أمريكا الجنوبية". ومع ذلك, يجب   آسيا وأفريقيا ، و  عن  الرجال ومعدالت أعلى في أوروبا وأمريكا الشمالية

الخرف في منتصف  فان صابة بمرض الزهايمر المبكر ، ي لالتاريخ عائلطمأنة النساء, ما لم يكن لديهم  

 (. 12-11لميا .)عا 100000لكل  سيده   293.1  العمر نادر جدا ، حيث يؤثر على  

 للممارسين االكلينيكيين وصانعي القرار :  رساله منزليه 

الدماغ الضباببيه اثناء انقطاع الطمث تحدث للسيدات وعاده تكون في صوره صعوبه في الذاكره   •

 واالنتباه . 
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 التغيرات المعرفيه ال يجب ان تختلط مع الخرف.  •

الي بعض اعراض صعوبه االدراك   اع الطمث على الرغم من أن جميع النساء ينتقلن من خالل انقط  •

 تتطور الي الخرف   الغالبية العظمى من النساء لن اال ان , 

 المجاالت المعرفية المتأثرة بانقطاع الطمث 

التقييمات العصبية    داءافمن الضروري  ،  في االنتقال النقطاع الطمث  المجاالت المعرفية  به  لفهم ما تتأثر  

خط األساس قبل انقطاع الطمث إلى ما بعد انقطاع الطمث.  جموعة كبيرة من النساء طوليا من  النفسية في م

هي التعلم اللفظي والذاكرة، مع آثار أكثر    في فتره التغير النقطاع الطمث    المجاالت المعرفية التي تتغير أكثر

 .  (   18-13) كية والذاكرة العاملة / االهتمامعلى السرعة الحر  تواضعا أو أقل موثوقية 

القدرة على االحتفاظ بالعناصر ومعالجتها في الذاكرة قصيرة المدى مثل االحتفاظ    تشير الذاكرة العاملة إلى

 أثناء كتابة موضوع البريد اإللكتروني.   بريد إلكتروني جديد   بعنوان 

ات ، القصص القصيرة  على التوالي ، لترميز واستدعاء الكلمات ، أزواج الكلم ترجع  لتعلم اللفظي والذاكرة  

 . أو غيرها من الكلمات اللفظية

. يتم التحقق من  ( 20-19) عبر العمر  في التعلم اللفظي والذاكرة لصالح النساء ثقه هناك اختالفات جنسية مو 

تبين أن شدة الشكوى يرتبط  التي  صحة شكاوى النساء في منتصف العمر من النسيان من خالل الدراسات 

 (22-21للذاكره ) االختبارات اللفظية مع األداء على 

)مثل التفكير االستراتيجي   التنفيذية الوظائف في الدراسات الطولية ، الوظائف المعرفية العليا مثل 

 .( 18الفتره االنتقاليه النقطاع الطمث  )والتخطيط( ال تتغير عبر 

  الطولية الدراسات  على االنخفاضات المعرفية المرتبطة بانقطاع الطمث في هذه    الموثقه  على الرغم من األدلة ا

 . 17,23-13  ء المعرفي ضمن الحدود الطبيعية ، ظل متوسط مستوى األدا

الجديد خالاللمعرفه معدل    فقط  الوحيده  طولية  الدراسة  ال الطمث  تواتر الضعف اإلدراكي  النتقال النقطاع 

 16فيروس نقص المناعة ن اللون, نصفهم يعانون من ذوات الدخل المنخفض مشملت 

لم يختلف حسب الحالة    ٪ من النساء بداية جديدة للضعف اإلدراكي ، وهو معدل  13-11هناك ، أظهرت  

بداية جديدة من ضعف االدراك في  ل   العوامل التي تميز النساء المعرضات  .  المصلية لفيروس نقص المناعة 

 غير معروفة.  في االنتقال النقطاع الطمث  

هم  األفراد  مثل     بعض  الحياتيه  العوامل  لبعض  والخرف  االدراكي  للضعف  عرضه  الدخل  اكثر  ذوات 

. ويطلق عليهن قليال المخزون االدراكي.من الممكن ايضا ان  24وقليالت التعليم  والنشاط الحركي  المنخفض  

رار اعراض انقطاع الطمث مثل صعوبات النوم  ان تساهم في هذه القابليه مع عوامل اخري مثل الجينات  استم

 والصحه البدنيه والصحه العقليه وضغوطات الحياه . 
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نتائج الدراسه علي السيدات في االمه اقترحت ان اي تغيرات في االدراك يقتصر فقط علي الفتره التي تسبق  

كهوله المبيض اثبتت ان صعوبات التعلم اللفظي تبقي الي مرحله  دراسه بنسلفانيا عن  انقطاع الطمث. نتائج  

حريا بالذكر ان كل هؤالء  .  14  مابعد انقطاع الطمث ولكن صعوبات الذاكره اللفظيه تتحسن في تلك المرحله  

 المشتركات لم يتابعن عن كثب في فتره مابعد انقطاع الطمث.  

ل المنخفض تعرضت لصعوبات في التعلم والتذكر اللفظي وايضا بعض التغيرات  السيدات الملونات ذوات الدخ 

 .  16ي االنتباه والذكره العامله والتي استمرت الي فتره مابعد انقطاع الطمث 

في مرحلة    لبعض منهم  النساء ولكن تستمر لمن    تشير هذه النتائج معا إلى أن صعوبات الذاكرة تحل للكثيرين  

 .قد تستمر في فترة ما بعد انقطاع الطمث  ما بعد سن اليأس. صعوبات في التعلم اللفظي بشكل عام 

الصعوبات هي  ان تلك    على نطاق أوسع ، تساعد هذه النتائج على التخفيف من مخاوف النساء من إدراكهن

فترة ما حول انقطاع الطمث    ي. تبدأ هذه التغييرات ف االلزهايمر  عالمة على اضطراب إدراكي وشيك مثل  

تغيرات المعرفية في سن اليأس تشير إلى  للبعد انقطاع الطمث. وعموما ، فإن التاريخ الطبيعي    تتحسن  وعادة  

ظهور أعراض انقطاع الطمث ،    وبدايه    الستيرويد الجنسي هرمونات  المسببات المتعلقة بالتغيرات في  ان  

 . الخرف اضطراب مرحلة مبكرة من  ليست 

 

 القرار  هعاائل منزلية لتوجيه االستشارة السريرية وصنرس

 .من صحة الشكاوى المعرفية ل في سن اليأس  تحققت الدراسات البحثية   •

 .الصعوبات في التعلم والذاكرة اللفظية شائعة بشكل خاص  •

 منتظمه غير   تظهر هذه الصعوبات في فترة ما قبل انقطاع الطمث عندما تصبح دورات الحيض  •

٪    13-11والي  حمحفوظ :   المعدل الطبيعي للوظيفة  فان  في حين أن هذه الشكاوى مزعجة للنساء,   •

 .ا سريريا كبيرا من النساء تظهر ضعف

بدال  األعراض    يشير توقيت هذه التغييرات إلى وجود مسببات مرتبطة بالهرمونات وانقطاع الطمث  •

 .وهو أمر نادر الحدوث في هذا الوقت  عن مرض االلزهايمر  

 ?ما هي العوامل المرتبطة بانقطاع الطمث التي تؤثر على اإلدراك

 المعرفية األخرى الوظائف تخزن الذاكرة والتي  مستقبالت هرمون االستروجين تزخر في مناطق الدماغ 

   . 25، بما في ذلك الحصين وقشرة الفص الجبهي

هو مبين في الدراسات    بالنسبه للذاكره  في التغيرات المرتبطة انقطاع الطمث      E2دور سببي من استراديول   

 اللفظي التعلم التناظرية يؤدي إلى انخفاض في  الغده هرمون   مع  E2حيث إزالة المبايض أوقمع  
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له دخل في التغيرات للذاكره      E2لذلك انخفاض  .  28-26  مع هرمون االستروجين والتي تتحسن  والذاكرة  

 اللفظيه والذاكره العامله والتي تم تأكيدها بالدراسات الطوليه . 

اعراض انقطاع الطمث ايضا لها عالقه بصعوبات الذاكره في فتره منتصف العمر. في هذه الدراسات ووجد  

 . 30-29صعوبات النوم    ه والتي تستمر معان االعراض الناتجه من الهبات لها عالقه قويع بصعوبات الذاكر

تشير األدلة األولية  (.  33- 31ووظائفه )دراسات تصوير المخ اثبتت عالقه الهبات بالتغيرات في تركيب المخ  

. ترتبط  34التدخل ليس على أساس هرمون االستروجين  إلى أنه قد يتم عكس هذه التغييرات حتى لو كان

. على الرغم من  35  -  21رفية عند انقطاع الطمث صعوبات النوم والمزاج المنخفض أيضا الصعوبات المع

  الصعوبات المعرفية في سن اليأس لم تنشأ بعد ، وهناك أدلة قوية من و  أن الدور السببي الضطراب النوم  

 36 الذاكرةصعوبات دراسات الحرمان من النوم للدور السببي الضطراب النوم في التعلم اللفظي و 

انقطاع الطمث ، على الرغم من أنه لم يعرف    ترتبط أعراض االكتئاب والقلق أيضا باألعراض المعرفية في 

مخططا عاما لفهم دور    2. يوضح الشكل  21الذاكرة    بعد ما إذا كان عالج هذه األعراض يسبب انتعاشا في 

E2   صعوبات الذاكرة في منتصف العمرعلي  انقطاع الطمث اعراض و. 

 

 زلية لتوجيه االستشارة السريرية وصنع القراررسائل من

 المزاج. ، والنوم و الهبات ترتبط الصعوبات المعرفية في منتصف العمر بالتغيرات في استراديول ،  •

 .عالج هذه األعراض قد يفيد اإلدراك •

 

 ?العالج الهرموني ما هو الدور الذي يلعبه  

 واإلدراك العالج الهرموني  

انقطاع الطمث عندما تظهر   فائدة في  يكون ذا  قد      العالج الهرموني قد يكون واضحا من األدلة أعاله أن 

 الهبات الساخنه المزعجه. الصعوبات المعرفية ، وفي النساء مع 

تأثير   في هذين اإلعدادين غير معروف ، حيث ال توجد      العالج الهرموني لسوء الحظ ، فإن تأثير 

أو وسائل منع الحمل عن طريق الفم على اإلدراك في      علي العالج الهرموني التجارب السريرية العشوائية 

على        علي تاثير العالج الهرموني التجارب السريرية   ايضا النساء ، وعند    فترة ما قبل انقطاع الطمث 

 .  3ت المتوسطه والشديده من الهبات في الحاالاء مع اإلدراك في النس
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النساء.   في   على اإلدراك في وقت مبكر وأواخر سن اليأس      العالج الهرموني ما تمت دراسته هو تأثير 

في وقت  في النساء كان له تأثير محايد على اإلدراك     العالج الهرموني في أربع تجارب سريرية كبيرة ، 

 .  40-37 بعد سن اليأس  مبكر

 أسفرت الدراسات عن نتائج مماثلة عبر مجموعة متنوعة من 

، مترافق هرمون االستروجين الخيول باإلضافة    E2، عبر الجلد ه    E2عن طريق الفم        العالج الهرموني   نظم 

 ميدروكسي بروجستيرون خالت إلى 

مترافق  من انقطاع الطمث كان يعتمد علي نوعيه العالج  على اإلدراك في وقت متأخر تأثير العالج المترافق 

 هرمون االستروجين الخيول باإلضافة إلى خالت ميدروكسي بروجستيرون 

مع البروجيسترون  طريق الفم ،عن    E2.  بينما   41او اكثر    65كان له نتائج سلبيه علي السيدات من سن   

سنوات النقطاع الطمث سواء طبيعي او جراحي   10من  ت لهما نتائج متعادله علي السيدات اكثر المهبلي كان

 .  47-43. تجارب بسيطه علي انقطاع الطمث الجراحي اقترحت ان العالج باالستروجين يفيد الذاكره 39

 

 والخرف   العالج الهرموني 

المخاطر الشخصية  ا سوف تزيد من  نهفا,        العالج الهرموني , إذا كانت تأخذ  هاالعديد من النساء يخشون أن 

 تتضاعف  سنوات من مبادرة صحة المرأة )منظمة الصحة العالمية(  5لخرف. أنشأت البيانات لمدة ل

بالخرف   إلى خالت ميدروكسي    مع  ،زيادة خطر اإلصابة  باإلضافة  الخيول  مترافق هرمون االستروجين 

 .  48 بروجستيرون

. تم  49الخرف  جميع مخاطر مسببات  ي تأثير على  وحدها لم يكن لها أمترافق هرمون االستروجين الخيول  

 عاما من منظمة الصحة العالمية  18اإلبالغ عن النتائج المتناقضة في بيانات المتابعة لمدة 

لم يكن  و    االلزهايمر  ٪ انخفاض خطر الوفاة من    26مترافق هرمون االستروجين الخيول إلى  حيث أدى  

 تأثير على   ة إلى خالت ميدروكسي بروجستيرونمترافق هرمون االستروجين الخيول باإلضاف

 .50بسبب االلزهايمر الموت 

من منظمة الصحة العالمية ليست مفهومة    للبيانات   -سنوات متابعة   18و    -   5أسباب التناقض في النتائج من  

  لمستضعفات على الخرف للنساء ايقترح خطوره العالج الهرموني    تماما. إذا كانت كلتا النتائج تمثل الحقيقة, قد 

أو أولئك الذين يعانون من مرض السكري    51األداء المعرفي األساسي    )ربما أولئك الذين يعانون من انخفاض 

 .( تليها فائدة طويلة األجل53و52
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لذلك يجب أن نعتمد على  للمعرفه . صيغه العالج الهرموني ال توجد دراسة واسعة النطاق إلبالغ اختيار 

منظمة الصحة العالمية, تقديم نتائج متضاربة.   على السكان ، وتلك الدراسات، مثلدراسات كبيرة قائمة  

األول ، أوجدت دراسة فنلندية كبيرة عن الحاالت    اثنين من هذه الدراسات تسلط الضوء على الصراع. 

كان مرتبطا بمخاطر أكبر من   للعالج الهرموني امرأة( أن االستخدام المنهجي  84000الضابطة )< 

كان مرتبطا بزياده   مترافق هرمون االستروجين الخيولحتي   ;بغض النظر عن صياغة معينة لزهايمر  اال

 . 54خطر االلزهايمر 

دراسة حالة متداخلة من الممارسات السريرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة    في المقابل ، فإن الدراسة الثانية 

  ان العالج الهرموني لم يكن مرتبطا  ( وجدت أن ، عموما  واكبر    55امرأة تتراوح أعمارهن بين    501،    118)

 .  55االصابه بالخرف  خطرفي مع أي زيادة أو انخفاض 

الخرف ، في    ر احتماالت تطو  سنوات أو أكثر بانخفاض   10لمدة    لالستروجين  ارتبط االستخدام طويل المدى  

زيادة خطر اإلصابة بالخرف واالستخدام    %10سنوات ارتبط مع    9-5لمدة    العالج الهرموني  حين أن استخدام  

 .  55زيادة %20سنوات بـ  10ألكثر من 

مع انخفاض مخاطر    لفترة أطول كان مرتبطاسنوات و ليس    5-1استراديول لمدة  فان  صياغة ،  بالوفيما يتعلق  

النتائج , مع ان مخاطر االصابه بالخرف    . بشكل عام ، لم تؤثر تركيبة البروجسترون على55  االلزهايمر  

كانت اقل الي حد ما  مع ديهايدروجيستيرون مقارنه مع البروجيستيرونات االخري  . ولذلك ال يوجد نتائج  

 االستيروجين وعالقتها بالخرف .  محدده في المراجع علي تركيبه 

السن   بلوغ  الي  االستروجين  بهرمون  التعويض  المفيد  من  يكون  قد  المبايض   استاصلن  اللواتي  للنساء 

الفسيولودي النقطاع الطمث. حيث ان عدم التعويض في هؤالء النساء قد يؤدي الي خطوره عامه في في  

اولن الهرمون التعويضي  مباشره بعد الجراحه واللوائي  سنه بالمقارنه بمن تن   30االدراك او الخرف  بعد  

 .  56استمررن علي العالج لحين سن انقطاع الطمث 

مبيضين يجب ان يؤخذ بعين الحذر  وفوائد العالج الهرموني  لاثبتت هذه الدراسه واخريات  ان استئصال ا

- 57ه للمتابعه علي المدي البعيد  علي المدي البعيد البد وان تؤخذ في عين االعتبار ويجب وضع استيراتيجي

58. 

 

 تقديم المشوره بالنسبه للعالج الهرموني والخرف مخاطر وفوائد

ذكر كل المخاطر  والخرف ، يمكن أن يكون من المفيد   العالج الهرموني في تقديم المشورة للمرضى حول 

المخاطر المطلقة والعدد  دراسة الذاكرة من حيث لفي مبادرة صحة المرأة  التي تيبب الخرف والتي لوحظت 

 خطر اإلصابة بالخرف لجميع األسباب  1الالزم للضرر. يوضح الجدول 
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ت ميدروكسي  مترافق هرمون االستروجين الخيول باإلضافة إلى خالجزء الدراسه علي  استنادا إلى النتائج من  

،    59بروجستيرون السيناريو  الالزم  عدد  . في هذا  الخيول  ب  للعالج    النساء  مترافق هرمون االستروجين 

سيده    436خرف هو  للسبب حالة واحدة من جميع األسباب  لت  باإلضافة إلى خالت ميدروكسي بروجستيرون

  . 

 . النساء قد وني للهبات الساخنه اللواتي يرغبن في العالج الهرمالنساء  طمأنت  هذه البيانات قد 

واهميتها في في اتخاذ   العالج الهرموني  يكون على بينة من البيانات المتضاربة على خطر الخرف و 

 القرار بالعالج الهرموني للوقايه من الخرف. 

للوقاية     العالج الهرموني  االستفادة المتصورة من استخدام  يلعب األطباء دورا مهما في وضع أي سياق 

٪    26من منظمة الصحة العالمية ، التي وجدت  للبيانات   عاما   18من الخرف. استخدام المتابعة لمدة 

, عدد النساء  60أفضل السيناريوهات  كان من    العالج الهرموني انخفاض خطر الوفاة من الخرف مع 

وبعبارة أخرى ، في هذا السيناريو ،   .   2004و ع وفاة واحدة من مرض الزهايمر هن الالزمات للعالج لم

  بااللزهايمر . من شأنه أن يقلل من خطر وفاتها    عولجت بالعالج الهرموني  2004سيده من كل فقط 

فاتها  من خطر و بمفردها  من غير المحتمل أن تقلل المرأة  يمكن أن تكون هذه اإلحصائيات مفيدة في نقل أن

بدال من ذلك ، يوصى بالتدخالت األخرى     العالج الهرموني  الشخصية من مرض الزهايمر باستخدام 

 .الموضحة أدناه لتقليل مخاطر اإلصابة بمرض الزهايمر 

 

 رسائل منزلية لتوجيه االستشارة السريرية وصنع القرار

 

مخاوف من الوظائف  في أي سن     بالعالج الهرموني  استنادا إلى المبادئ التوجيهية الحالية، ال ينصح   •

 .أو منع التدهور المعرفي أو الخرفالمعرفيه 

   العالج الهرموني  ما إذا كان  -العلمية  المراجع  هناك نوعان من الثغرات الكبيرة ذات الصلة سريريا في   •

عن  وسائل منع الحمل  أو      العالج الهرموني  وسواء    الهبات الوعائيه يحسن اإلدراك في النساء مع  

 تحسين اإلدراك في فترة ما قبل انقطاع الطمث تؤدي الي   طريق الفم 

 .في وقت مبكر من بعد سن اليأس يبدو آمنا للوظيفة المعرفية    العالج الهرموني استخدام  •

المحافظه علي الوظائف المعرفيه    ن مفيدة في مع انقطاع الطمث المبكر قد تكواالستروجين  استخدام   •

 وتقليل مخاطر االصابه بالخرف . 

 استخدام االستروجين حتي في االوقات المتأخره من انقطاع الطمث امنا علي الوظائف المعرفيه.  •

مترافق  استخدام العالج الهرموني في مرحله متأخره من انقطاع الطمث قد يشكل خطوره اذا استخدم   •

ولكن تقل الخطوره او    روجين الخيول باإلضافة إلى خالت ميدروكسي بروجستيرون هرمون االست

 تتعادل باستخدام االستروجين الفمي مع البروجيستيرون المهبلي . 
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 حجم المعلومات في المراجع العلميه بخصوص تأثير العالج الهرموني علي الخرف مازال محدودا.  •

 تخبر عن العالج الهرموني وتركيباته للوقايه من الخرف. ال يوجد نتائج مؤكده تدعم او   •

 

 

 النسبه لخطر الخرف الخطوره الممكن تفاديها ب عوامل 

الخرف في وقت    المرضى الذين يعانون من الشكاوى المعرفية في سن اليأس غالبا ما تشعر بالقلق إزاء خطر

يتم تأجيلها أو منعها من    نقلها إلى هؤالء المرضى هي أن الخرف يمكن   الحق من الحياة. رسالة مهمة يجب 

خرف مثل العمر والجنس غير قابل للتعديل ،  للخالل معالجة بعض القضايا الصحية. بعض عوامل الخطر  

 .  61عوامل الخطر للخرف عالميا قابله للتعديل  ٪ من  40ولكن يقدر أن حوالي 

،  62--61على مخاطر محددة قابلة للتعديل   2020العالمية( ولجنة النسيت لعام  تتفق المنظمة )منظمة الصحة  

ارتفاع ضغط الدم    ,بما في ذلك النشاط البدني ، والتدخين ، والنشاط المعرفي ، والتفاعل االجتماعي ، والسمنة

لهواء  إصابات الدماغ الرضحية وتلوث ا  اضافت    والسكري وضعف السمع واالكتئاب. لجنة النسيت أيضا

 .61كعوامل خطر قابلة للتعديل  

 في دراسه تحليليه  منتصف العمر هو الوقت المثالي للتدخل في عوامل الخطر القابلة للتعديل للخرف ، 

  ,%78٪ إلى  41كشف التحليل عن خمسة عوامل في منتصف العمر زادت من خطر اإلصابة بالخرف بنسبة  

الحالي ، فرط كوليسترول الدم ، وارتفاع ضغط الدم )ضغط الدم  بما في ذلك السمنة ، داء السكري ، التدخين  

فرط الهوموسستئين في الدم ، واإلجهاد  -. وجدت مراجعة منهجية مصاحبة ثالثة عوامل أخرى63الحدودي(  

 .  63ارتبطت مع ارتفاع خطر الخرف  - النفسي ، واإلفراط في شرب الخمر

لالطباء  يوفر    3الشكل   للمرض  نصائح  لالستيراتيجيات  لتقديمها  أساس    ي  المعرفية على  الصحة  لتحسين 

 لالصابه بالخرف. عوامل الخطر القابلة للتعديل 

   حيث يزداد خطر االصابه بالخرف  يوصى باتباع نهج متعدد الجوانب لخفض خطر اإلصابة بالخرف ،

 .  64٪ مع ثالثة 200٪ مع اثنين ، و   65٪ مع عامل خطر واحد ،  20بنسبة 

 

 ارب السريرية العشوائية في األفراد المعرضين لخطر الخرف تحسن اإلدراك معوجدت التج
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تحسين  تدخل   الرياضية والتدريب  في  والتمارين  الغذائي  النظام  ذلك  بما في   ، المجاالت  الحياة متعدد  نمط 

منتصف العمر  من المهم بشكل خاص التدخل في ارتفاع ضغط الدم في    .65  األوعية الدمويةمراقيه  المعرفي و

 . 66 كعامل خطر للخرف

قلل    120واكثر  اثبتت ان المحافظه علي ضغط الدم لمستوي     50نتائج من دراسه علي البالغين من سن  

في    130يرتبط ارتفاع ضغط الدم االنقباضي الي  .    67خطر االصابه بالخرف البسيط  وبدايات الخرف  

عرفي والخرف . بينماالعالقه مع الضغط االنبساطي  % زياده في خطر االدراك الم 34منتصف العمر الي  

 . 66يرتبط بتقليل خطر االصابه  90-100

يوصي باالتخراط في االنشطه الرياضيه وتقليل الوزن للصحه العقليه . السيدات تتشجع لتقليل خطر الخرف  

 .  68من خالل ممارسه الرياضه  

ان   وجد  العمر  بمنتصف  للسيدات  سكانيه طوليه  دراسه  انخفضت  في  كلما  القلبيه  اللياقه  معدل  ازداد  كلما 

بأن ينخرط كبار السن في ما ال يقل عن  اوصت  منظمه الصحه العالميه  .  69احتماالت االصابه بالخرف  

دقيقة من التمارين الهوائية    75في األسبوع، أو    من الشده المعتدله    النشاط البدني الهوائي من    دقيقة    150

 .62 على مدار األسبوع ، أو مزيج مكافئ من االثنين معا نشاط البدني  للذات الكثافة القوية 

أساسية   االجتماعية واالرتباطات هي محددات  الحياه  العالقات  ،  لرفاهيه  االجتماعية  العزلة  أن  ، في حين 

خطر التدهور    زيادةيؤدي الي  والشعور بالوحدة ، وانخفاض النشاط االجتماعي ، وضعف الدعم االجتماعي 

 .  70المعرفي والخرف لدى كبار السن

، خاصة وأن هناك  الترابط له الكثير من االثر االيجابي في منع الخرف االنتكاسي  المشاركة االجتماعية و

 . 70،  62، 61 والعزله االجتماعيه  را إضافيا لإلصابة بالخرف إذا تم الجمع بين االكتئاب خط

 

 رسائل منزلية لتوجيه االستشارة السريرية وصنع القرار

ارتفاع ضغط    ,ترتبط بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل بتحسين الصحة المعرفية ، بما في ذلك السمنة *

 .ضعف السمع واالكتئاب   ,والنشاط البدني والتدخين والنشاط المعرفي والتفاعل االجتماعيالدم والسكري  

 .  يوصى باتباع نهج متعدد الجوانب للوقاية من الخرف ، كخطر قابل للتعديل *

 ,، ومرض السكري ارتفاع دهون الدم صحة القلب هي صحة الدماغ. تقييم وعالج ارتفاع ضغط الدم ،  *

 .مم زئبق لتحسين صحة الدماغ 120/80 ≤  ط الدم  ضغتهدف لمستوى 

خطر الخرف. يجب على النساء    على أهمية إدارة الوزن وممارسة الرياضة البدنية لخفض انصح المريض     *

 .النشاط البدني الهوائي أسبوعيا الكثافه من  دقيقة معتدلة 150الحفاظ على نظام تمرين ال يقل عن 



12 
 

 .االكتئاب  على المشاركة االجتماعية ، وخاصة إذا كان لديهم تاريخ من  تقديم المشورة للمرضى للحفاظ *

 الدماغ صحه تقديم المشورة للمرضى لتجنب اإلفراط في تناول الكحول واإلقالع عن التدخين لتحسين  *

 

 االختالفات الثقافية والعرقية

منهن من البالد الناميه  ٪  76من بين ستة ماليين امرأة في جميع أنحاء العالم يصبن بانقطاع الطمث سنويا ،  

. الدراسات علي انقطاع الطمث في البالد ذات الدخل العالي ال يمكن ان تنطبق علي السيدات في فتره  71

ات السود االمريكان ذوات الدخل  .  السيد 61,64انقطاع الطمث في البالد ذات الدخل المتوسط والمنخفض  

المنخفض والذين يتشاركون مع السيدات في البالد ذات الدخل المتوسط والمنخفض  لديهم قابليه اكثر لالصابه  

بالتغيرات المعرفيه المصاحبه النقطاع الطمث اكثر من السيدات االمريكيات ذوات الدخل العالي والتي تشتمل  

 .  72االنتباه وتذكر الكلمات \له  علي التدهور في الذاكره العام

على تأثير انقطاع الطمث أو عوامل الخطر القابلة للتعديل على أداء االختبار المعرفي  في ندره من المعلومات  

النساء    . قد يختلف أدائهم المعرفي عن أداء64،    61النساء من البالد ذات الدخل المتوسط والمنخفض      في

المرت الدخل  ذات  البلدان  بانخفاض  في  المرتبط  المعرفي  الطفولة  مستوي  فع بسبب الضعف  التعليم، صدمة 

المجهدة والعوامل    وأحداث الحياة  الصحة البدنيةواضطرابات  المبكرة ، سوء التغذية ، تحديات الصحة العقلية ،  

 .األخرى التي تختلف اختالفا كبيرا عبر البلدان

ية هي أيضا أكثر شيوعا في البلدان المنخفضة والمتوسطة  األمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشر 

على تلك  ال يمكن تعميمها  دراسات فيروس نقص المناعة البشرية في الواليات المتحدة    الدخل والنتائج من 

ليس واسع االنتشار. األداء المعرفي    الموجودة في البلدان منخفضة الدخل حيث استخدام مضادات الفيروسات  

، واضطراب النوم ، واألعراض النفسية ، والعمر    تشمل الجهاز الدوري    يعتمد على عواملفي سن اليأس  

وانقطاع الطمث الجراحي ، والذي يمكن أن يختلف عبر الثقافات. وأخيرا ، فإن عدم وجود    عند انقطاع الطمث 

ركز للحفاظ على  م-ألعراض انقطاع الطمث في العديد من البلدان تتطلب نمط حياةالدوائي  خيارات العالج  

 . 73.74نمط الحياة يمكن أن تكون محدودة صحة الدماغ ، مع االعتراف بأن الخيارات لتحسين 

 

 رسائل منزلية لتوجيه االستشارة السريرية وصنع القرار

بشكل عام ، تستند األدلة على اإلدراك وانقطاع الطمث إلى النتائج التي توصلت إليها المجتمعات   •

 .يتم تعميمها على النساء في المجتمعات األخرى وقد ال   الغربية 

مستوى التعليم ، التغذية    يعتمد األداء المعرفي على العديد من العوامل التي تختلف عبر الثقافات مثل  •

، وشدة أعراض  المجهدة  ، صدمة الطفولة المبكرة ، الصحة العقلية ، الصحة البدنية ، أحداث الحياة  

 .انقطاع الطمث ، وانقطاع الطمث الجراحيانقطاع الطمث ، والعمر عند 
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في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، يمكن توجيه النساء اللواتي يعانين من تغيرات معرفية عند   •

على صحة القلب واألوعية الدموية ، والنظام الغذائي ،  للتركيز  علي نمط الحياه و انقطاع الطمث  

 .النشاط البدني والعالقات االجتماعية و 

 

 

 

 كوفيد, ضباب الدماغ, مشاكل الذاكرة وضعف التركيز

والتي بدت    2-يد كوف-عدوى السارس  قد شوهدت بعد  اإلدراك المستمرالناجمة عن انقطاع الطمث  صعوبات 

عدوى  حيث صعوبات االدراك والتركيز قد وجدت بعد االصابه  . 75غير متناسبه في الكثير من السيدات 

 76.77. 2-يد كوف-السارس

عدوى  ربما كان  اقوي ارتباط هو الخلل التنفيذي كما اثبت بالدراسات  بالمملكه المتحده قبل وبعد االصابه ب

ليه النقطاع  علي الرغم من ان الخلل التنفيذي قد يكون من عرض من االعراض االنتقا.    2-يد كوف-السارس

لسوء الحظ االخذ في    لكن لم تثبت الدراسات الطوليه وجود هذا الخلل المعرفي في الفتره االنتقاليه .الطمث  

االعتبار االعراض االخري او حتي اضطرابات الدوره الشهريه لم تساعد في التفرقه بين  الخلل المعرفي  

 .  2-يد كوف-السارس عدوى االصابه بنتيجه النقطاع الطمث او نتيجه 

. كما تم اإلبالغ عن  79أو األرق "    والنوم اضطرابات تشمل أعراض كوفيد ضيق التنفس, التعب أو اإلرهاق, 

 .التعرق الليلي وعدم انتظام درجة الحرارة

بعدوى سارس  الشهرية  الدورة  انتظام  تفسيره    90التطعيم    الحادة ومع   2-يد كوف -ترتبط عدم  والذي يمكن   ،

هرمون الستيرويد الجنسي، والتي بدورها قد تفاقم بشكل حاد أعراض ما قبل  وظيفة  لالمدى    ه رقصي  باعاقه  

- انقطاع الطمث لتحديد ماكانت االضطرابات المعرفيه نتيجه  . التوجد بيانات كافيه  81وبعد انقطاع الطمث  

 .  2- كوف-سارسعدوي قابل م

 

 القراررسائل منزلية لتوجيه االستشارة السريرية وصنع 

 .أعراض انقطاع الطمث والكوفيد متشابهة جدا وقد تؤدي إلى التشخيص الخاطئ •

المعرفية  ال توجد بيانات كافية للتمييز بين القضايا المعرفية بسبب انقطاع الطمث من القضايا   •

من سمات  كسمه  ، على الرغم من أن الخلل التنفيذي يبدو بارزا 2-يد كوف-الناجمة عن سارس

 .وليس انقطاع الطمث  2 -  يد كوف-السارس
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 خاتمة 

النساء ، الذين يخشون هذه التغييرات  من  كثير ال عند   في سن اليأس وترتبط بالقلقشائعة الشكاوى المعرفية 

االطباء المعالجين يلعبون دورا كبيرا في التخفيف من هذه  . قد يصبن بالخرف في وقت الحق من الحياه  

 تحسين الصحة المعرفية لمرضاهم.    ه القائم على األدلة من أجلالتوجيالشكاوي ويقدمون 

ما  تعلم واستدعاء المواد اللفظية, و إلى حد تشمل التعلم انقطاع الطمث   القدرات المعرفية األكثر تضررا من 

  النقطاع    االنتقالفي فتره   واالنتباه. يبقى األداء المعرفي ضمن الحدود الطبيعية خاللالذاكره العامله 

ولكن قد تستمر في  تتحسن بعد انقطاع الطمث الطمث بالنسبة للغالبية العظمى من النساء. صعوبات الذاكرة 

انخفاض التعليم والتفاوتات االجتماعية وعوامل أخرى.   نقاط الضعف المعرفية بسبب  من ذوي النساء بعض 

ز الدوري , اضطرابات النوم  مثل اعراض الجها انقطاع الطمث اعراض و   االستروجين انخفاض في 

ومشاكل الحاله النفسيه تؤثر علي االدراك المعرفي في منتصف العمر ومعالجه هذه العوامل تؤدي الي  

 مع ان الدراسات االكلينيكيه لم تؤكد ذلك . تحسن االدراك المعرفي 

ي العاده . بعض  ف 64مشاكل الذاكره ال يجب ان تختلط مع االصابه بالخرف وخاصه انه ال يخدث قبل سن 

الدراسات اقترحت ان مشاكاللذاكره قبل انقطاع الطمث قد تؤثر علي خطر  االصابه بالخرف الحقا , ولكن  

 هذه الدراسات الزالت لم تكتمل . 

العالج الهرموني التعويضي ال يجب ان يؤخذ في اي سن لعالج  مشاكل الذاكره في مرحله انقطاع الطمث  

 او الخرف في الحياه المتأخره .  او لمنع التدهور المعرفي 

امراه فقط المراه واحده لعالج الخرف    436في مبادره صحه المرأه لدراسه الذاكره وجد ان العالج الهرموني  

وبالمتابعه الطويله لمبادره صحه المراه والتي تداخلت مع مبادره صحه المراه لدراسه الذاكره ورجحت تراجه  

من السيدات للعالج    2004ر مع انه في  افضل الحاالت احتاجت عدد  خطوره االصابه بمرض األلزهايم

بهرمون االستروجين الثبات تراجع خطر االصابه بااللزهايمر  بمعدل يتداخل مع استعمال السيدات للعالج  

 الهرموني لعالج الخرف .  

 .غة أو مدة العالجلتوجيه قرارات العالج فيما يتعلق بصيا  المراجع العلميه   ال توجد نتائج موثوقة في 

عوامل الخطر القابلة    يجب أن تركز االستشارة السريرية على نهج متعدد الجوانب للحد من الخرف من خالل

والتدخين البدني  والنشاط  والسكري  الدم  ضغط  وارتفاع  السمنة  مثل  والتفاعل    ,للتعديل  المعرفي  النشاط 

 .االجتماعي وضعف السمع واالكتئاب 

 :  المصالحتضارب محتمل في 

 ,تلقت بولين ماكي أتعابا استشارية من شركة آبفي 

  الوي.أستيالس ، باير ، جونسون آند جونسون ، فايزر ، وميثرا ولديها خيارات األسهم في 
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 .مسؤول عن محتوى الورقة وكتابتها المؤلفون وحدهم هم 

 :  مصدر تمويل

 .ال شيء  
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 .  1الجدول 

العالج الهرموني بعد انقطاع الطمث بناء   الحادث والموت من مرض الزهايمر معالخطر المطلق للخرف 

 .على نتائج مبادرة صحة المرأة

      

مترافق  معدل  مخرجات  
هرمون  

االستروجين  
خالت  \ الخيول

ميدروكسي  
 بروجيستيرون  

الذراع معدل 
الوهمي  
  10000\,االحداث 

 السنوات  -سيده

معدل الفرق  
-10000\,االحداث 

 نوات  س

العدد 
الالزم  
 للضرر

نسبه  
المخاطره  

(95%  
 فاصل الثقه( 

   -كل الحاالت
تسبب  

 الخرف  

- 1.21(2.05 436 حاله   23 حاله   22 حاله   45

3.48) 

      
مترافق  معدل  

هرمون  
االستروجين  

- 10000\الخيول

 نوات  س

معدل الذراع 
الوهمي  
  10000\,االحداث 

 السنوات -سيده

معدل الفرق  
-10000\,االحداث 

 نوات س

العدد 
الالزم  
 للعالج  

نسبه  
المخاطره  

(95%  
 فاصل الثقه( 

الوفاه من  
مرض  

 االلزهايمر  

-0.59) 0,74 2004 حاالت اقل   5 حاله   20 حاله   15

0.94) 
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 . تعريف ضبابيه المخ في انقطاع الطمث.   1الشكل 

 

نموذج يربط االستروجين مع عوامل انقطاع الطمث مع تعريف ذاكره االسماء. الجهاز الدوري  .  2الشكل 

 واعراض الدوره الدمويه. 
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نصائح للمرضي لتحسين صحه المخ اعتمادا علي العوامل القابله لالصالح والتي تؤدي الي  .  3الشكل 

 . 2020ولجنه الالنسيت   2019ن منظمه الصحه العالميه مأخوذه مالخرف 

 

Patient tips for optimal cognitive 
health

Heart health is brain health
Assess and treat hypertension, 

dyslipidemia, diabetes, 

Aim for a BP level of ≥120/80 mm Hg 
to optimize brain health

Optimal 
cognitive health

Train the body boost the brain
Maintain an exercise regimen of at 

least 150 minutes moderate-intensity 
aerobic physical activity weekly 

Stay connected
Advise patients to maintain 

social engagements, especially if 

they have a history of depression 

Smoke free
Advise patients to avoid 

excessive alcohol intake and quit 

smoking to optimize brain 
health 

Slow mid-life weight gain
Maintain a healthy BMI of 18.5-25 and 
follow a balanced Mediterranean-type 

diet  

Counsel patients on the 
importance of weight 

management and physical 
exercise to lower dementia 

risk. A lifestyle regimen 
combining  both diet and 

physical activity factors shows 
the best results 

+
Exercise your brain
Encourage patients to 

challenging their brains -
reading, learn a new language, 
volunteer, learn a new skill to 

increase cognitive reserve – the 
capacity to deal with cognitive 

declines


