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Brain reserve and cognitive reserve protect against cognitive 
decline over 4.5 years in MS  

نحطاط المعرفّي لمدّة أربع سنوات ونصف في االاالحتياطّي المعرفّي يحميان من و الدماغحتياطّي ا

 (Multiple Sclerosisمرض التصلّب المتعدّد )

, قمنا بتحّري ما إذا كان ازدياد نمّو حتياطّي المعرفيّ االو اغمدحتياطّي الابناءاً على نظريّات عن  الغاية:

ازدياد اإلثراء /أو ( وMaximal lifetime brain growth - MLBGالدماغ العمرّي األقصى )

نحطاط المعرفّي مع مرور ( يحميان من االLifetime cognitive enrichmentالفكرّي العمرّي )

 الزمن.

لتقييم الكفاءة المعرفيّة )عن طريق  مريضاً مصاباً بمرض التصلّب المتعدّد 04خضع  طريقة البحث:

سرعة الزيادة  اختبارو, Symbol Digit Modalities Test -ختبار الطرائق الرمزيّة الرقميّة ا

عن طريق )الذاكرة لتقييم و (Paced Auditory Serial Addition Task –التتابعيّة السمعيّة 

 Spatial –فحص التذكر المكانّي , وSelective Reminding Test –نتقائي فحص التذكير اال

Recall Test تم دراسة صور الرنين  ونصف.ربع سنوات أالمتابعة لمدّة ( عند بداية الدراسة وبعد

المغناطيسّي عند بداية الدراسة والمتابعة لتقييم مدى تطور المرض: نسبة التغيّر في حجم الدماغ 

 (. T2 lesion volume)ضمور الدماغ(, و نسبة التغيّر في حجم آفات الرنين المغناطيسّي )

حتياطّي اال) باستخدام حجم الدماغ, و تم تقدير اإلثراء الفكريّ  (إحتياطّي الدماغ) MLBGـ تم تقدير ال

 Analysis ofالمعرفّي( باستخدام مفردات اللغة. قمنا بدراسة متكّررة لتحليل التباين المشترك )

covariance لتحّري ما إذا كان ازدياد )MLBG  نحطاط اال من يخففانأوازدياد اإلثراء الفكرّي

 عتبار تطّور المرض.مع األخذ بعين اال منالمعرفّي مع مرور الز

 > pانخفض مستوى الكفاءة المعرفيّة ومستوى الذاكرة عند مرضى التصلّب المتعدّد ) النتائج:

 = p = 0.031, ηp (2)من انخفاض مستوى الكفاءة المعرفيّة ) MLBG ـ(. خفّف ال0.001

ـ . لم يخفّف الاالنحطاط المعرفيمل حماية من اكان ع MLBGـ (, حيث وجد أن ارتفاع ال0.122

MLBG ( من انخفاض مستوى الذاكرةp = 0.234, ηp (2) = 0.039.) 

 = p = 0.031, ηp (2)) من انحطاط مستوى الكفاءة المعرفيّةفإنه خفف اإلثراء الفكرّي  إما

. أثر تطّور مرض التصلّب المتعدّد p = 0.037, ηp (2) = 0.115) مستوى الذاكرةو( (0.126

و اإلثراء  MLBGـ مستوى الذاكرة عند المرضى ذوي الة على مستوى الكفاءة المعرفيّة وبصورة سلبيّ 

 واإلثراء الفكرّي المرتفعين. MLBGـ الفكرّي المنخفضين أكثر من ذوي ال

ً يّة دعمنهذه الدراسة الطوالوفّرنا في  :الستنتاجاتا  في  المعرفيّ حتياطّي واال اغمدحتياطّي الالنظريّات  ا
من انخفاض مستوى الكفاءة المعرفيّة بينما خفّف  MLBGـ مرض التصلّب المتعدّد. خفّف ارتفاع ال

رة. يجب أخذ هذه العوامل بعين اإلثراء الفكرّي من انحطاط مستوى الكفاءة المعرفيّة و مستوى الذاك
 تصلّب المتعدّد.نحطاط المعرفّي عند مرضى الار لتحسين القدرة على التنبؤ باالعتباال



Objective: Based on the theories of brain reserve and cognitive reserve, we investigated whether larger 

maximal lifetime brain growth (MLBG) and/or greater lifetime intellectual enrichment protect against 

cognitive decline over time. 

Methods: Forty patients with multiple sclerosis (MS) underwent baseline and 4.5-year follow-up 

evaluations of cognitive efficiency (Symbol Digit Modalities Test, Paced Auditory Serial Addition Task) 

and memory (Selective Reminding Test, Spatial Recall Test). Baseline and follow-up MRIs quantified 

disease progression: percentage brain volume change (cerebral atrophy), percentage change in T2 

lesion volume. MLBG (brain reserve) was estimated with intracranial volume; intellectual enrichment 

(cognitive reserve) was estimated with vocabulary. We performed repeated-measures analyses of 

covariance to investigate whether larger MLBG and/or greater intellectual enrichment 

moderate/attenuate cognitive decline over time, controlling for disease progression. 

Results: Patients with MS declined in cognitive efficiency and memory (p < 0.001). MLBG moderated 

decline in cognitive efficiency (p = 0.031, ηp (2) = 0.122), with larger MLBG protecting against decline. 

MLBG did not moderate memory decline (p = 0.234, ηp (2) = 0.039). Intellectual enrichment 

moderated decline in cognitive efficiency (p = 0.031, ηp (2) = 0.126) and memory (p = 0.037, ηp (2) = 

0.115), with greater intellectual enrichment protecting against decline. MS disease progression was 

more negatively associated with change in cognitive efficiency and memory among patients with lower 

vs higher MLBG and intellectual enrichment. 

Conclusions: We provide longitudinal support for theories of brain reserve and cognitive reserve in MS. 

Larger MLBG protects against decline in cognitive efficiency, and greater intellectual enrichment 

protects against decline in cognitive efficiency and memory. Consideration of these protective factors 

should improve prediction of future cognitive decline in patients with MS. 
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