
Neurology® Arabic Translation   
  

10.1212/WNL.0000000000000915 doi: 

October 21, 2014 vol. 83 no. 17 pp. 1530-1537 

  

Long sleep duration in elders without dementia increases risk of 
dementia mortality (NEDICES) 

مصابين بالعته الغير المتعلقة بالعته لدى كبار السن معدل الوفيات خطورة من النوم لمدة طويلة يزيد 

(NEDICES) 

 

 المتعلقة بالعته في دراسة معتمدة على معدل الوفياتة رتحديد فيما إذا كان النوم لمدة طويلة يزيد من خطو :الهدف
 .السكان

سنة فما  58مشارك بعمر  7583مكونة من و المعتمدة على السكان ال ،مستقبليةالدراسة ال هذه فيطرق البحث: 
تم  .، قام المشاركون بإبالغنا بمدة نومهم اليوميةسبانيا الوسطى() األمراض العصبية في إ (NEDICES) فوق

ساعات  5-5(، نوم قصيرةمدة ساعات ) 8أو يساوي  من مجموعات: أقل ةالكلي إلى ثالث تصنيف معدل النوم
(. تمت متابعة كبار السن الذين يعيشون ضمن طويلةمدة نوم ساعات ) 9أو يساوي  منرمرجعية(، أكث فئة)

 ألولئك الذين توفوا خالل هذه الفترة. ياتسنة، ثم تم فحص شهادات الوف 5,28المجتمع لمدة 

( من ذوي مدة %55) 05,مشارك، يتضمن ذلك  7583( من أصل %,.23) ,,55 إجماليتوفي  النتائج:
من أصل المرجعية.  من الفئة( %2727) 359( من ذوي مدة النوم الطويلة، %2823) ,57النوم القصيرة، 

 [%53.3] 29الخاصة بهم ) ياتالوف (  قد عانوا من عته تم ذكره في شهادات%825) ,9، مشارك متوف    ,,55
من ذوي مدة  [%7.6]  3المرجعية، بينما كان  من الفئةكانوا  [%39.1] 75لنوم الطويلة، كانوا من ذوي مدة ا

المتعلقة بالعته مرتفعة لدى  نسبة الوفاةمعدّل، كانت خطورة الغير  (COX)في نموذج كوكس  النوم القصيرة(.
المتعلقة بالعته لدى المشاركين ذوي مدة النوم  لنسبة الوفاةالمشاركين ذوي مدة النوم الطويلة )معدل الخطورة 

حسب المعدل  (COX)و في نموذج كوكس  المجموعة المرجعية.( لدى المقارنة مع p=0.04، 5285الطويلة = 
المتعلقة بالعته  لدى ذوي مدة النوم الطويلة  الوفياتمعدل خطر، كان  و أمراض متزامنةعوامل ديموغرافية عدة 
5.57 (p=0.03). 

معدل في خطورة  %85رتبطت مدة النوم الطويلة المبلغ عنها بشكل شخصي مع زيادة بنسبة إ  ستنتاجات :إلا
ستقبلية مطلوبة مالدراسات المصابين بالعته. الغير لكبار السن األترابية المتعلقة بالعته في هذه الدراسة  الوفيات

 .لتأكيد هذه الموجودات

Objective: To determine in a population-based study whether long sleep duration was associated with increased 

risk of dementia mortality. 

Methods:  In this prospective, population-based study of 3,857 people without dementia aged 65 years and 

older (NEDICES [Neurological Disorders in Central Spain]), participants reported their daily sleep duration. The 

average daily total sleep duration was grouped into 3 categories: ≤5 hours (short sleepers), 6-8 hours (reference 



category), and ≥9 hours (long sleepers). Community-dwelling elders were followed for a median of 12.5 years, 

after which the death certificates of those who died were examined. 

Results: A total of 1,822 (47.2%) of 3,857 participants died, including 201 (11.0%) deaths among short sleepers, 

832 (45.7%) among long sleepers, and 789 (43.3%) among those participants in the reference category. Of 1,822 

deceased participants, 92 (5.1%) had a dementia condition reported on the death certificate (49 [53.3%] were 

long sleepers, 36 [39.1%] reported sleeping between 6 and 8 hours, and 7 [7.6%] were short sleepers). In an 

unadjusted Cox model, risk of dementia-specific mortality was increased in long sleepers (hazard ratio for 

dementia mortality in long sleepers = 1.58, p = 0.04) when compared with the reference group. In a Cox model 

that adjusted for numerous demographic factors and comorbidities, the hazard ratio for dementia mortality in 

long sleepers was 1.63 (p = 0.03). 

Conclusions: Self-reported long sleep duration was associated with 58% increased risk of dementia-specific 

mortality in this cohort of elders without dementia. Future studies are required to confirm these findings. 
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