
أكثر من 5.8 مليون أمريكي يعيشون مع مرض االزهايمر، وبحلول العام 2050 من المتوقع أن يصل هذا
العدد إىل 14 مليون شخص في الواليات المتحدة وحدها. ومع استمرار االبحاث العلمية، تشكل عدم

المشاركة في الدراسات واألبحاث والتجارب السريرية عائق اساسي اليجاد الجيل التالي من العالجات. هل

سألت نفسك يوماً ما كيف سيكون العالم بدون تجارب سريرية؟ خذ دقيقة وشاهد الفيديو عىل الرابط التالي:

 .https://youtu.be/w90COWBW03g
 

لقد مّهدت الّدراسات واألبحاث والتجارب السريريّة الطريق إلنتاج ماليين األدوية التي تراها في الصيدليات

المحلية. مشاركة األشخاص العاديين في الّدراسات و األبحاث والتجارب السريريّة كانت اساسية لتوفير

األدوية المتواجدة حاليا  لمعالجة مرض السكري أو أمراض القلب أو حتى السرطان.

 
ما هي التجربة السريريّة؟ يُعرِّف المعهد الوطني للصحة التجربة السريريّة بأنها دراسة بحثية يتم فيها تعيين

شخص واحد أو أكثر لمجموعة تدخل طّبي، قد تشمل اإلجراءات اعطاء عالج وهمي (بالسيبو) اضافة اىل

عناصر تحكم أخرى وذلك لتقييم ما إذا كان التدخل سيؤثر عىل النتيجة الطبية الحيوية أو السلوكية المتعلقة

بالصحة. بمجرد اكتمال التجربة، يتم تحليل البيانات من قبل الباحثين للتأكد من فّعالية الدواء المقصود. قد

تستغرق هذه العملية عدة أشهر،يتم بعدها إرسال النتائج إىل إدارة األدوية الفيدرالية (FDA) للموافقة عليها. 

 تتطلب الموافقة إظهار نتائج تؤكد أن الدواء آمن وفّعال وإثباتات أن فوائده تفوق مخاطره.
 
تطّوع األشخاص للمشاركة في التجارب السريريّة يساعد عىل تمهيد الطريق إليجاد عالجات مستقبلية للعديد

من األمراض، عدم مشاركة االشخاص في الدراسات السريريّة، يؤخر أو يمنع توفير طرق للوقاية من األمراض

أو إيجاد عالجات أو تحسينها.
 

عىل الرغم من عدم توفر عالج لمرض االزهايمر (AD) حتى اآلن، اال اّن  التجارب السريريّة  أّدت إىل تطوير

ألدوية قد تساعد عىل إدارة أعراض هذا المرض. عىل سبيل المثال، عقار أدوكانوماب (Aducanumab) تم
اكتشافه حديثاً وقد طّورته شركة بيوجن (Biogen) لعالج التدهور المعرفي والوظيفي في المراحل المبكرة

لمرض االزهايمر، ومن المتوقع صدور قرار في السابع من حزيران 2021 من إدارة األدوية الفيدرالية بشأن

إمكانية استخدامه. عقار آخر هو دونانيماب (Donanemab) الذي طّورته شركة ايلي ليلي (Eli Lilly). قد

يساعد دونانيماب عىل إبطاء التدهور المعرفي وقد أظهر إمكانية إلزالة الترسبات (plaque) من الدماغ لدى

مشاركين في تجربة سريرية.

لمعرفة المزيد عن فرص المشاركة في التجارب السريريّة المجّانية للدراسات واالبحاث عن مرض االزهايمر

واالمراض ذات الصلة، يمكنك الضغط عىل الرابط التالي: alz.org/trialmatch، كما يمكنك معرفة المزيد

عن هذا الموضوع من خالل االتصال بجمعية االزهايمر عىل الرقم التالي: 800.272.3900.

 

نشرة ميكفاد 
 (MCCFAD) مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر 
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العثور عىل إجابات: تأثير الدراسات واالبحاث والتجارب السريرية

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86


إضافة إىل تحسين الصحة البدنية، تساعد التمارين الرياضية عىل تقوية أجزاء مختلفة من الدماغ. تساعد التمارين الرياضية  عىل تحسين

تدفق الدم اىل مناطق الدماغ المهمة إلنجاز الوظائف اإلدراكية والمتعلقة بالذاكرة. كما أنها تحسن من كثافة الدماغ، مما يساعد في

الحفاظ عىل شبكات االتصاالت الطويلة األمد في الدماغ. كما وتعزز التمارين الرياضية إطالق عوامل النمو التي تعمل عىل الحفاظ عىل

وحماية وتحسين الوظيفة اإلدراكية والحركة البدنية والذاكرة. وباإلضافة إىل تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر، تساعد التمارين

المنتظمة أيضاً عىل تحسين نوعية النوم. فالقسط الكافي والنوعي من النوم يحمي من تطور مرض االزهايمر والتدهور المعرفي الطبيعي

الذي يصاحب التقدم في العمر. والخالصة، توفر التمارين الرياضية  القدرة عىل الحفاظ عىل صحة الجسم والدماغ.

من المهم إستكمال تمارين تتطابق مع اإلحتياجات الخاصة بالفرد وحالته العصبية. وللحصول عىل الفوائد المثىل للدماغ، من الضروري

ممارسة التمارين بمستوى معتدل إىل عالي، وممارسة الرياضة بانتظام ولمدة 150 دقيقة في األسبوع عىل األقل، والجمع بين تمارين

األيروبيك والمقاومة والمرونة والتوازن. كما يجب أن تكون األنشطة متدرجة ومتناسبة وذات صلة بوضع الفرد من أجل تعزيز نشاط

الدماغ.

فوائد التمرين واضحة أيضاً عند المصابين بمرض االزهايمر واألمراض العصبية التنكسية األخرى مثل مرض باركنسون. ويعد الحفاظ عىل

التمارين الجديدة وتنفيذ مجموعة من األنشطة المعرفية عند ممارسة الرياضة أمراً مهماً أيضاً لتحسين صحة الدماغ في حاالت التنكس

العصبي. ينصح الخبراء بإستشارة المعالجين الفيزيائيين المطلعين عىل حاالت عصبية معينة، لمساعدة األشخاص عىل انجاز التمارين

بشكل متدرج ولتعديل وتنفيذ برامج  شخصية تتناسب مع الحاالت الفردية.

 

فيما يلي روابط يمكن أن تساعد عىل بناء برامج تمارين مناسبة ومراعية لحاالت عصبية معينة:

https://www.brainandlife.org/articles/physical-activity-is-important-for-people-with-neurologic-conditions-but/ 
https://www.neuropt.org/practice-resources/health-promotion-and-wellness/client-patient-resources-and-tools 

 

غالباً ما يكون مرض االزهايمر (وأعراضه) واالمراض األخرى ذات الصلة، من المشكالت الصحية غير المعروفة أو المألوفة في مجتمعات الشرق األوسط /أو
Alzheimer’s Association) لدى العرب األمريكيين وأيضا لدى أألشخاص ذوي األصول الالتينيّة. ولقد أبرمت جمعية االزهايمر فرع ميشيغان الكبرى

Greater Michigan Chapter) شراكة مع ميكفاد (MCCFAD) لتلبية االحتياجات التعليمية والدعم لهذه المجتمعات:
 

لقد تم تعديل برنامج "التعايش مع مرض االزهايمر" في مراحله المتوسطة، والتابع لجمعية االزهايمر، ليتناسب مع تجربة األشخاص ذوي  

األصول الشرق األوسطية /و العرب األمريكيين، وذلك من خالل: 1) تدريب الموظفين في مؤسسة الخدمات االجتماعية للعرب

األمريكيين لتقديم جلسات نقاش تثقيفية وتعليمية لمدة ساعتين في االسبوع؛ 2) تأمين جميع المواد باللغة العربية؛ 3) وتضمين آراء

خبراء من األمريكيين العرب في مواد المناهج التثقيفية والتعليمية المؤمنة.
atalab@accesscommunity.org  :لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا من خالل البريد االلكتروني التالي 

 
 تناولت جمعية االزهايمر وميكفاد (MCCFAD) أيضا برامج مشتركة خاصة باألشخاص ذوي األصول الالتينية، مثل "تعرف عىل

العالمات التحذيرية العشر"، وقامت بإقرانها ببرامج لقاحات كوفيد (COVID-19) لتعريف أفراد المجتمع عىل األنواع المختلفة من

اللقاحات وكيفية منحها وتفسير العالقة بين كوفيد (COVID-19) ومرض االزهايمر. لمزيد من المعلومات يرجى مراسلة عنوان البريد

amramos@alz.org :االلكتروني التالي

 
تخلق هذه البرامج فرصاً لدعم األسر بشكل يتضمن التقاليد و االلتزامات الثقافية في مجتمعاتنا  وتساعد عىل التقليل من التوتر بين

أفراد األسرة المؤتمنين عىل تقديم الرعاية لألشخاص الذين يعانون من مرض األزهايمر و االمراض ذات الصلة أثناء وجود فيروس كوفيد
(COVID 19). إضافة إىل ذلك، ومن خالل هذه البرامج ، تمكنت ميكفاد (MCCFAD) من معالجة واإلجابة عىل العديد من األسئلة التي

يواجهها أفراد من هذه المجتمعات بشأن االحداث الحالية باإلضافة اىل تقديم الدعم والتثقيف حول مرض االزهايمر واالمراض ذات

الصلة.

 

يدعم ميكفاد (MCCFAD) برامج تثقيفية حول مرض االزهايمر
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حقائق عن صحة الدماغ

 (DPT) بيرال بيريز، أخصائية عالج طبيعي

https://www.brainandlife.org/articles/physical-activity-is-important-for-people-with-neurologic-conditions-but/
https://www.brainandlife.org/articles/physical-activity-is-important-for-people-with-neurologic-conditions-but/
https://www.neuropt.org/practice-resources/health-promotion-and-wellness/client-patient-resources-and-tools
https://www.neuropt.org/practice-resources/health-promotion-and-wellness/client-patient-resources-and-tools
mailto:atalab@accesscommunity.org


ي ل ق ع ن  ي ر م ت
كل في  الصحيح  نها  مكا في  لمناسبة  ا األرقام  تضع  ان  وحاول  اكتشف 

لمساعدتك.  ً ا مسبق عمله  تم  األرقام  أحد  اه.  دن أ لغز  ل ا من  مساحة 
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مفتاح الحلول:



https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR
_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
Whats App:
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC

  (MCCFAD) ماذا بعد ذلك وما هو القادم؟موارد ميكفاد
2021 

 
روابط األحداث

موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

WWW.FACEBOOK / MCCFAD
 

موقع الكتروني

http://mccfad.isr.umich.edu
 

إستراحة قهوة اجتماعية عبر اإلنترنت 
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8 و15 و26 أيّار/مايو 2021
مكتبة جراند رابيدز العامة
غراند رابيدز، ميشيغان

16 آذار/مارس 2021
ليلة البنغو مع ميكفاد

(MCCFAD)
 

16 شباط /فبراير 2021
اإلمام مارديني

المركز اإلسالمي األمريكي

 

21 كانون ثاني/يناير 2021
جمعية االزهايمر وميكفاد (MCCFAD) بالتعاون مع 

مركز ذوي األصول اإلسبانية في غرب ميشيغان
غراند رابيدز، ميشيغان

16 آذار/مارس 2021
ليلة البنغو عىل مستوى الوالية

 (MCCFAD) مع ميكفاد  

24 آذار/مارس 2020
 د. ندى فرحات 
العالجات الدوائية

19 أيّار/مايو 2021
بيس (PACE)، ديربورن،

ميشيغان

26 أيّار/مايو 2021
ليلة البنغو مع مركز ذوي األصول

األسبانية
غراند رابيدز، ميشيغان

 

29 بيسان/أبريل 2021
المجتمع المّتحد

 خدمات األسرة

8 نيسان/أبريل 2021
(MCCFAD) جمعية االزهايمر وميكفاد

مع 
الوب (LAUP) هولندا، ميشيغان

22 حزيران/يونيو 2021
ندوة رجال الدين 

اقتراحات للقراءة

المؤلف: جولين براكي

https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%82%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B9%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA


Encuesta - Directorio de
Voluntarios de Investigación

أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي 
2020-2021

حاليا، هناك عدد قليل جداً من األبحاث المتعلقة بمرض االزهايمر (AD) التي تخص األمريكيين ألمنحدرين من أصول شرق أوسطية أو من ذوي
األصول الالتينّية. توفِّر الدراسات في مجتمعاتنا المعلومات التي نحتاجها إليجاد عالجات لمرض االزهايمر، و أيضاً لمساعدة العائالت للتعايش

بشكل أفضل مع هذه األمراض. ندعو أعضاء المجتمع من جميع األعمار لالنضمام وان يصبحوا اعضاء في دليل المتطوعين لألبحاث في مركز

ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر (MCCFAD) من خالل إكمال استبيان قصير مكون من صفحتين يستغرق إكماله حوالي 5 دقائق.

0 4 رقم  ة  نشر ل ا  ،2 0 2 1 و  ي /ما ر ا ّي ا  

روز خليفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سحر عبدهللاروزانا أنزاراميالني بيرد

منى مكي
وليد جموح رانيا نونو نادية سمحات

أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي العرب األمريكيين 2021-2020

أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي من اصول التينية 2021-2020

إريكا لوزانو بول ليا طوبار زيدا رودريغيز جوي سبان

تيريزا كروز فيجا سيرجيو سيرا رييس رامونا الفاريزكارلوس بافا

انتم مدعوون!

Research Volunteer Directory
Survey

استبيان دليل المتطوعين لألبحاث

 

https://bit.ly/ArabicPRPSurvey
https://bit.ly/EnglishPRPSurvey
https://bit.ly/ArabicPRPSurvey


 @MCCFAD) - MCCFAD.isr.umich.edu) مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر
mccfad.isr@umich.edu :معهد جامعة ميشيغان للبحوث االجتماعية، 426 شارع طومسون، آن أربور، ميشيغان 2321-48106 ، البريد اإللكتروني

يتم تمويل هذا المركز من قبل المعهد الوطني للشيخوخة

إذا كانت لديك قصة تود مشاركتها، يمكنك التواصل من خالل البريد اإللكتروني مع:  
amramos@alz.org :أو مع آنا راموس عىل العنوان donjawad@umich.edu :دونا جواد عىل العنوان

 منذ آذار/مارس 2020، أدت جائحة كورونا (كوفيد-19) إىل تأثيرات بالغة في جميع أنحاء الواليات
 المتحدة . وحتى تاريخ اليوم، أودت هذه الجائحة بحياة أكثر من 570,000 شخص في الواليات المتحدة

 وحدها. في خريف عام 2020، بدأت شركات األدوية المختلفة في إجراء التجارب السريريّة من اجل تطوير لقاح لمكافحة
فيروس كورونا (كوفيد-19). وحتى اليوم وافقت إدارة الغذاء واألدوية األمريكية (FDA) عىل استخدام ثالثة لقاحات: موديرنا

.(Johnson & Johnson) وجونسون-جونسون (Pfizer / BionTech) وفايزر/بيوتك (Moderna)
 

الدكتور إيرفينغ فيجا هو أستاذ مشارك في جامعة والية ميشيغان (Michigan State University). وبصفته كقيادي
 ،(MCCFAD) مشارك في دائرة االتصال المجتمعي و األبحاث في مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر

 يعمل الدكتور فيجا عىل توفير المعلومات والمعرفة الالزمة من اجل زيادة مشاركة ذوي األصول الالتينية في أبحاث مرض
االزهايمر واالمراض ذات الصلة. تطوع الدكتور فيجا للمشاركة في تجربة سريرية للقاح موديرنا في خريف 2020 ليقدم مثاالً

وكنموذج ألهمية المشاركة البحثية.في ما يلي خالصة حوار أجراه مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر
(MCCFAD) مع الدكتور فيجا للحديث عن تجربته.

ما الذي جذبك للمشاركة في تجربة سريرّية؟

أنا باحث يعمل عىل التباينات في األمور الصحية. وأحد أهدافي من خالل مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض
االزهايمر (MCCFAD) يتمثل في زيادة مشاركة أألشخاص ذوي األصول الالتينية في التجارب السريريّة لمرض االزهايمر

واالمراض ذات الصلة. ونظراً لالهتمام الذي حظيت به جائحة كورونا (كوفيد-19)، تكونت فرصة مثالية لتقديم نموذج حول
أهمية المشاركة في التجارب السريريّة. واآلن لدي خبرة كمشارك في تجربة سريريّة يمكنني مناقشتها مع أفراد مجتمعي. 

ما هي مزايا وعيوب المشاركة في التجارب السريرّية؟

الفوائد هي أن تكون مشاركاً في جعل حياة الناس أفضل وأكثر أماناً. من المهم أيضاً تمثيل فئات مختلفة من مجتمعنا في
االبحاث حتى نتمكن من معرفة مدى فعاليتها في جميع المجتمعات. أحد العيوب هو أنها تستغرق وقتا طويال. في الوقت

الذي توفر التجارب السريريًة حوافز مالية لتغطية التكاليف، فإنه ال يمكنك تعويض الوقت الذي يستغرق في التنقل من
واىل االماكن التي تنجز فيها التجارب . هناك أيضاً احتمال اإلصابة بآثار جانبية. لحسن الحظ، يقدم الخبراء معلومات

مفصلة عن نوعية اآلثار الجانبية المحتملة ويتوفر فريق كامل من االخصائيين عند الضرورة. في حال حدوث شيء ما، فأنا
أعرف بمن أتصل.

ماذا تقول لشخص قد يكون خائفاً أو قلقاً بشأن المشاركة في التجارب البحثّية؟ 

أقول له إنني أتفّهم ذلك. ثم أوّد بعد ذلك أن أنصحه إذا كان يفكّر في المشاركة بأن ال يدع أسئلته أو مخاوفه تسيطر عىل
قراره. أقول له اكتب األسئلة والمخاوف واسألها لفريق البحث. وإذا قررت المشاركة، فإعلم أنه يمكنك االنسحاب في أي

وقت تشاء دون أي عقوبة أو عواقب عليك. فحقيقة نحن بحاجة إىل تمثيل مناسب للتنوع  اإلجتماعي في التجارب
السريريّة تماماً كما نحتاج اىل تواجد لهذا التنوع في المناصب العامة والقيادية واألوساط األكاديمية وما إىل ذلك.نحن نريد
التأّكد ايضا من أن العالجات ليست فقط متاحة ألفراد المجتمع ولكنها ايضاً فّعالة. في غياب التجارب السريرية، تتقلص
خيارات العالجات التي تساعد عىل مكافحة والتغلب عىل األمراض وتوفير األدوية التي تساعد عىل الشعور بتحسن عند

اإلصابة بالمرض. 

                              
هل كانت هناك لحظة شعرت فيها أن المشاركة في التجربة كانت تستحق العناء؟

نعم، لقد شعرت شعوراً رائعاً حقاً عندما رأيت البيانات التي تم تضمينها في تقرير التفويض المقدم إىل

إدارة الغذاء والدواء. لم أكن أعرف ما إذا كنت في المجموعة التجريبية أو العالج الوهمي، لكنني كنت
سعيداً وفخوراً بمعرفة أن مشاركتي ساعدت في تجميع هذا التقرير بشكل كامل.
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