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Age at surgical menopause influences cognitive decline and Alzheimer 
pathology in older women  

 في (ADمرض الزهايمر ) التدهور اإلدراكي وباثولوجية علي يؤثر  الجراحة عند انقطاع الطمث بإجراء السن

 . سنا السيدات األكبر

 
مرض  باثولوجيةوالتدهور اإلدراكي و  الجراحة عند انقطاع الطمث بإجراء السنتحديد العالقة بين  :الغاية

 .طوليين فوجين في (ADالزهايمر )

 1،،48اإلناث من  دراستين طوليتين على التدهور المعرفي )المجموع =   المرضى ادراج تم طريقة البحث :

مريض(. درس التحليل األساسي االرتباط بين سن انقطاع الطمث بإجراء الجراحة وانخفاض في درجة اإلدراك 

 العبء قياس(2و فرعية نطاقات معرفية 5( االنخفاض في 4. درست التحليالت الثانوية نتائج إضافية: الكلي

(. قمنا HRT. في تحليالت استكشافية8 درسنا تأثير العالج بالهرمونات البديلة )الزهيمر لمرض الباثولوجي الكلي

ومستويات مختلفة حسب انقطاع   األفواجالتعليم8 والتدخين8 و درجةبالنسبة للعمر8 و  نماذجبتعديل جميع ال

 .الجراحي  الطبيعي مقابلالطمث 

مبكر مع انخفاض أسرع في ال ساليأ انقطاع الطمث الجراحي8 ارتبط سن  ذوي المرضىمن  ٪22 ال في النتائج:

(. p  =....2( والذاكرة الداللية )p  =.....2(8 وتحديدا الذاكرة العرضية )p  =.....0) كلياإلدراك ال

(8 وال سيما لويحات ،p  =...2) الزهيمر لمرض الباثولوجي العبءأيضا مع زيادة  سن اليأس المبكرارتبط 

عند سنوات على األقل8  .4استخدام العالج التعويضي بالهرمونات لمدة  ارتبط(. p  =...42التهاب األعصاب )

تشاهد . لم الكليفي اإلدراك   تدهورال مع ابطاء8   اليأس  لسن الزمنيطاراإلمن  سنوات 5  خالل في اعطاؤه

 .طبيعيالديهن الطمث انقطع في النساء اللواتي  اإلرتباطات هذه

مر مرض الزهاي وباثولوجية المبكر في مع التدهور المعرفي  انقطاع الطمث الجراحيارتبط سن  الستنتاجات:ا

(AD)يجب أن توضح الدراسات الجارية التأثير المحتمل ل .HRT .على هذه العالقة 

Objective: To determine the association between age at surgical menopause and both cognitive decline and 

Alzheimer disease (AD) pathology in 2 longitudinal cohorts.  

Methods: Female subjects from 2 longitudinal studies of cognitive decline (Religious Orders Study and Rush 

Memory and Aging Project) were included (total n = 1,884). The primary analysis examined the association 

between age at surgical menopause and decline in a global cognition score. Secondary analyses examined 

additional outcomes: 1) decline in 5 cognitive subdomains and 2) a global measure of the burden of AD 

pathology. In exploratory analyses, we examined the effect of hormone replacement therapy (HRT). We adjusted 

all models for age, education, smoking, and cohort and stratified by surgical vs natural menopause.  



Results: For the 32% of subjects with surgical menopause, earlier age at menopause was associated with faster 

decline in global cognition (p = 0.0007), specifically episodic memory (p = 0.0003) and semantic memory (p = 

0.002). Earlier age at menopause was also associated with increased AD neuropathology (p = 0.038), in 

particular neuritic plaques (p = 0.013). HRT use for at least 10 years, when administered within a 5-year 

perimenopausal window, was associated with decreased decline in global cognition. No associations were seen 

in women who had natural menopause.  

Conclusions: Early age at surgical menopause was associated with cognitive decline and AD neuropathology. 

Ongoing studies should clarify the potential effect of HRT on this relationship. 
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