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 ما هو مرض المادة البيضاء؟ 

ــطراب     ــو اض ــاء ه ــادة البيض ــرض الم ــاعدي م ــدث تص يح

ــبب  ــرض بس ــق م ـ متعل ــدم بـ ــزء  بالتق ــي ج ــن العمر ف م

ــادة البيضــاء(األعصــاب  ــ) الم ــي ت ــي  ربطالت ــة ف ــاطق مختلف من

ــاعي   ــل النخ ــبعض و الحب ــها ال ــخ ببعض ــطراب . الم ــذا االض ه

ــ   ــؤدي إل ــوازن و ي ــدان الت ــي فق ــبب ف ــن أن يتس ــاكل  ىيمك مش

 مافعــادة مــا يــتم تشخصــيه عنــد. مــع كبــار الســن فــي الحركــة

لمشــاكل التــوازن و عنــدما   توجــد أي مســببات أخــرى   ال 

ــي ي ــوير الطبق ــر التص ــي    (MRI)ظه ــة ف ــرات معين ــخ تغي للم

ــا ــاءالم ــخاص اوي. دة البيض ــد أن األش ــديهم عتق ــذين ل ــمل طر اخ

ــا ــابة بم ــالض اراألمإلص ــاع ( ةقلبي ــدم أو ارتف ــغط ال ــاع ض  ارتف

لتطــور أكثــر عرضــون م) نســبة الكولســترول أو التــدخين  

ــي عوامــل الخطــر هــذه .مــرض المــادة البيضــاء ــتحكم ف ــتم ال ي

الــذي يــرتبط واإلقــالع عــن التــدخين االدويــة مــن خــالل تنــاول 
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ــدما      ــر تق ــاء األكث ــادة البيض ــرض الم ــابون بم ــاس المص الن

ــن م  ــوازن ســيء و م ــن ت ــانون م ــبطء ويع ــون ب ــن يمش ــد م زي

ــ ــقوط مقارن ــادة    ةالس ــرض الم ــابون بم ــرين المص ــاس اآلخ بالن

ــدل  ــاء المعت ــافة إلــ . البيض ــن    ىإض ــانون م ــا يع ــك، ربم ذل

صــعوبة أكثــر فــي أداء اثنــين أو أكثــر مــن األنشــطة معــا مثــل 

ــة   ــاء المحادث ــي أثن ــة إلــ   . المش ــون عرض ــد يكون ــا ق ى كم

 . كتئابمثل االمزاجية تغييرات 

فــي الوقــت الــذي ال يوجــد فيــه عــالج معــروف لمــرض المــادة 

ــإن  ــاء، ف ــالج البيض ــن أن الع ــاعد ييمك ــذه س ــتحكم به ــي ال  ف

ــراض ــوازن   . األع ــاكل الت ــي مش ــالج الطبيع ــاول الع ــا يتن ربم

ــه  ــي تواج ــي الت ــن والمش ــار الس ــادة كب ــرض الم ــابون بم المص

ــة والصــحة . البيضــاء ــي الوظيف ــن ف ــن أن يحس ــذا يمك ــكل  ه بش

 . عام
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 هل هناك صلة؟: متالزمات الشيخوخة
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ــان س ــدي     .ر.جوتم ــة ل ــعف الحرك ــي ض ــاء ف ــادة البيض ــذوذ الم ، ش
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ــنون ل ــي    . ولفس ــوير الطبق ــي التص ــاء ف ــادة البيض ــذوذات الم ــراكم ش ت

ــعيفة   ــة والض ــة العادي ــار ذو الحرك ــدي الكب ــق. (ل ــر التعلي ــة ). انظ مجل

 . 7-23صفحة ): 2-1( 232، 2005العلوم العصبية، 

 


