
 
  

 

  یمكن أن تؤدي ذاعت بین الناس في السنوات األخیرة سمعة سیئة مفادھا أن شرب الكحول یؤدي في بعض األحیان إلى فقدان الذاكرة المؤقت.
 حاالت فقدان الذاكرة المؤقت إلى ضعف القدرة على تذكر األحداث التي ظھرت أثناء الشرب لدرجة الثمالة، وزیادة خطر اإلصابات وغیرھا من

في   ویمكن أن تحدث لدى أي شخص یشرب الكحول، بغض النظر عن عمره أو عدد السنوات التي قضاھا في الشرب. األضرار بشكل كبیر.
الحقائق ھذه، سنلقي نظرة متأنیة على ھذا األثر المترتب الشائع ولكنھ مثیر للقلق بشكل كبیر وینجم عن اإلفراط في شرب الكحول.ورقة 

 ما ھي حاالت فقدان الذاكرة المؤقت؟
بطة بالكحول ھو عجز  المقصود بحاالت فقدان الذاكرة المؤقت المرت

 الشخص عن تذكر بعض األحداث بعد شربھ للكحول لدرجة الثمالة. 
تحدث ھذه الحاالت عندما یشرب شخص ما قدًرا كافیًا من الكحول  

لدرجة تمنع نقل الذكریات مؤقتًا من الذاكرة قصیرة األجل إلى  
  -وھي العملیة التي تعرف باسم دمج الذاكرة  -الذاكرة طویلة األجل 

  ي منطقة الدماغ التي تُسمى الُحصْین.ف

 أنواع حاالت فقدان الذاكرة المؤقت
ھناك نوعان من فقدان الذاكرة المؤقت؛ یتم تحدیدھما 

النوع األكثر شیوًعا یُسمى   حسب شدة ضعف الذاكرة. 
"فقدان الذاكرة المؤقت المتجزأ" ویتمیز بالذكریات  

لألحداث، مع وجود "جزر" من الذكریات  النابضة 
 مفصولة عن بعضھا البعض
ویُشار إلى ھذا النوع أحیانًا باسم فقدان  بفترات زمنیة مفقودة بینھما.

 الذاكرة الرمادي أو فقدان الذاكرة البني. 

ویُعرف فقدان الذاكرة الكامل، الذي یمتد غالبًا لساعات، باسم فقدان  
یبدو األمر كما لو   في ھذا الشكل الشدید من فقدان الذاكرة المؤقت، ال تتكون ذكریات األحداث وال یمكن عادةً استعادتھا. "بالجملة".الذاكرة المؤقت 

 أن األحداث لم تقع أبًدا.

 متى تحدث حاالت فقدان الذاكرة المؤقت؟
 في المائة (حوالي ضعف الحد القانوني للقیادة) وأعلى. 0.16إلى  )BACsتبدأ حاالت فقدان الذاكرة المؤقت عند وصول تركیزات الكحول في الدم (

حكام واتخاذ  عند الوصول إلى تركیزات الكحول في الدم ھذه، یلحق ضعف كبیر بمعظم القدرات اإلدراكیة (مثل التحكم في االندفاع واالنتباه وإصدار األ
من تركیزات الكحول في الدم یجعل مستوى التسمم المرتبط بحاالت فقدان الذاكرة  مستوى الضعف الذي یحدث عند ھذه المستویات المرتفعة  القرار).

 المؤقت خطًرا بشكل خاص. 

ون یمكن أن تحدث حاالت فقدان الذاكرة المؤقت حینما تنخفض تركیزات الكحول في الدم لمستوى أقل كثیًرا لدى األشخاص الذین یشربون ویتناول
 المنومات ومضادات القلق.

األبحاث إلى أن حاالت فقدان الذاكرة المؤقت من المرجح حدوثھا عندما یدخل الكحول مجرى الدم بسرعة، مما یسبب ارتفاع تركیزات تشیر 
 من الكحول في فترة زمنیة قصیرة. ضخمةقد یحدث ذلك إذا تناول شخص ما مشروبًا على معدة فارغة أو تناول كمیات   الكحول في الدم بسرعة.

إلى  ألن اإلناث، في المتوسط، تكون أوزانھن أقل من الذكور، حین مقارنة ذكر وأنثى من نفس الوزن، ولدیھن ماء أقل في أجسامھن، فأنھن یمیلن 
وھذا یفسر حقیقة أن كونك   الوصول إلى مستویات أعلى من تركیزات الكحول في الدم مقارنة بالذكور مع كل مشروب ویحدث ذلك بسرعة كبیرة.

 ثى یمثل عامل خطورة إلصابتك بفقدان الذاكرة المؤقت. أن

 یمكن لسوء استخدام الكحول أن یمنع الحصْین من دمج الذكریات 

 

 

حاالت فقدان الذاكرة المؤقت بسبب   الذكریات المبتورة:
 الكحول 

 

 الحصْین

 



 2021  مایوجرى تحدیثھ في   

ما  ونظًرا ألن حاالت فقدان الذاكرة المؤقت تحدث عند ارتفاع تركیزات الكحول في الدم، فإنھا عادةً ما تحدث حین اإلفراط في الشراب، وھو 
 5مشروبات للنساء و  4یحدث ھذا عادةً بعد  كثر. في المائة أو أ 0.08یُعرف بأنھ نمط من الشرب یزید من تركیزات الكحول في الدم إلى  

في الواقع، الكثیر من األشخاص الذین یعانون من حاالت فقدان الذاكرة المؤقت یعانون منھا بعد  في غضون ساعتین تقریبًا. - مشروبات للرجال 
زید عن حدود اإلفراط في شرب المشروبات  االنخراط في سلوك یُعرف باإلفراط في الشرب، وھو بحسب التعریف شرب الكحولیات بمستویات ت

 الكحولیة للرجال والنساء بمعّدل الضعف على األقل. 

 ھل تعد حاالت فقدان الذاكرة المؤقت عالمة على وجود مشكلة متعلقة بالكحول؟ 
الجامعات وغیرھم من البالغین  أظھرت األبحاث بین طالب 

الشباب أن تكرار حاالت فقدان الذاكرة المؤقت یعد إیذانًا بحدوث 
العواقب األخرى المتعلقة بالكحول (مثل التغیب عن العمل أو  

]،  GPAالمدرسة، أو الحصول على متوسط نقاط درجات أقل [ 
أو التعرض لإلصابة، أو االنتھاء بالشخص في غرفة الطوارئ،  

یمكن أن   تعرض لالعتقال، أو التعرض لنتائج سلبیة أخرى).أو ال
تكون األسئلة المتعلقة بفقدان الذاكرة المؤقت أثناء الزیارات  
الطبیة الروتینیة بمثابة كاشف بسیط مھم لمخاطر األضرار  

 المرتبطة بالكحول. 

ال تعد فترات فقدان الذاكرة المؤقت بالضرورة عالمة على 
الكحول، ولكن مجرد التعرض إلحدى ھذه  اضطراب تعاطي 

 الحاالت سبب یدعو للقلق ویجب أن یدفع األشخاص للتفكیر في عالقتھم بالكحول والتحدث مع مقدم الرعایة الصحیة حول الشرب. 

 
 

 https://RethinkingDrinking.niaaa.nih.govلمزیٍد من المعلومات عن الكحول وصحتك، تفّضل بزیارة:  

 حاالت فقدان الذاكرة المؤقت مقابل اإلغماء 

حاالت فقدان الذاكرة المؤقت لیست مثل "اإلغماء"، وھو  
اإلفراط في تناول  ني إما النوم أو فقدان الوعي بسبب  ما یع 

 الكحول. 

ا ولكن   أثناء فقدان الذاكرة المؤقت، یظل الشخص مستیقظً
بناًء على مقدار ما شربھ   عقلھ ال یكّون ذكریات جدیدة. 

الشخص، من الممكن االنتقال من فقدان الذاكرة المؤقت  
 إلى فقدان الوعي. 

https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/
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