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شناخت و درک بیماری آلزایمر
چه چیزهایی الزم است بدانیم

موسسه ملی سالمندی
ترجمه ازhttp://parastar.info :
با همکاریhttp://thez.ir :
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بیماری آلزایمر چیست؟
بیماری آلزایمر یکی از بیماری های مغززی اتز د ر ایزی بیمزاری زمار زیزا ی از
تلول های عصبی مغز می میرندد ایی عمل روی توانایی خص بزرای بخزا ر تزنر
بیا آور

تفکر واضح و اتتفا ه از قضاوت خوب و اتزتدلل تزاریر مزی رز.ار د علز

بیماری هنوز نا ناخته ات د اما مشخص ده ات که ایی بیماری بیشزتر سزا از تزی
 60تالگی روع می و د

علت آلزایمر چیست؟
انشمندا هنوز ر حال بررتی علل وقوع بیماری آلزایمر ر افرا هسزتندد ر
بیمارا مبتال به آلزایمر زو رس جهز

ننزی مومزول علز اازلی اتز د امزا

آلزایمر یر رس ر ارر یک مجموعه سیچیده از تغییرات مغزی رخ مزی هزد کزه
ر ی یک یا چند هه ر مغز ایجزا مزی زو د علزل بیمزاری آلزایمزر زامل
ترکیبی از عوامل ننتیکی محیطی و یوه زندری ات د اهمیز هزر یزک از ایزی
عوامل ر افزای

یا کاه

ریسک ابتال به آلزایمر ر افرا با هم فرق ار د

وقتی شخصی آلزایمر می گیرد ،چه اتفاقی می افتد؟
بیماری آلزایمر اغلب کند و تدریجی روع می و د ر حقیق بسزیاری از مبتالیزا
از ابتدا خو ا یا ا رافیا آنها متوجه نمی وند که بزه بیمزاری آلزایمزر مبزتال زده
ات د بیشتر فرامو کاری خو را به عل سیری و بال رفتی تی می انندد هرچند با ر.ر
زما مشکالت حافظه آنها دیدتر و جدی تر می و د
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بیمارا مبتال به آلزایمر ر انجام کارهای مومولی از قبیل رانندری آ نزی سر اخز
اورتحساب ها مشکل ارندد ممکی ات براحتی رم وند و حتزی تزا ه تزریی چیزهزا
آنها را ریج کندد تودا ی از مبتالیا

چار نگرانی عصبانی می وند و عده نیزز خشزی

و تهاجمی می وندد
همانطور که بیماری بدتر می و بیشتر مبتالیا آلزایمر به کسی بزرای مراقبز از
آنها و رفع نیازهای روزمره از جمله تغ.یه و نظافز نیزاز ارنزدد بیمزارا آلزایمزری یزا
همراه یک مراقب ر منزل زندری می کنند یا به خانه های تالمندا و آتایشگاه تزنر ه
می وندد

نشانه های بیماری آلزایمر چیست؟
انستی نشانه های آلزایمر اهمی

ار د ارر نشانه ها را بشناتید می توانید تریوتر

رخوات کمک کر ه و بیماری ر مراحل اولیه تشخیص ا ه می و د برخی از نشانه
های بیماری آلزایمر عبارتند از:
نشانه های اولیه

 بخا ر آور

تخ مسائل

 سرتید تکراری یک تئوال
 مشکل ا تی ر سر اخ اورتحساب ها
 مشکل ر حل مسائل ریاضی تا ه
 رم د

ر بیرو از منزل

 رم کر

چیزها یا قرار ا

آنها ر جایی احمقانه
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نشانه های نهایی

 فراموش کر

ریقه مسواک ز

 تر ررمی و فرامو ی وق
 فراموش کر

یا انه کر

تر

مر م مکا ها

اتم چیزهای مومول از قبیل میز خانه یا تیب

 تررر انی ر خارج از منزل

عالئم و نشانه های آلزایمر چیست؟
مومول اولزیی نشزانه هزای اخزتالل زناختی نا زی از آلزایمزر بزه ازورت
مشکالت حافظه ات د بوضی از افرا مبتال به مشزکالت حافظزه چزار بیمزاری
هستند که به آ اخزتالل زناختی خفیز
ا الق می و د ر  MCIافرا

))mild cognitive impairment (MCI

ارای مشکالت حافظه بیشتری ر مقایسه با هم

تی های تالم خو هستند اما عالئم آنها بزه انزدازه ای نیسز کزه بزا زنزدری
روزمره آنها تداخل ا ته با دد مشکالت حرکتزی و مشزکالت بویزایی نیزز بزه
 MCIربط ا ه می و د افرا تالمند مبتال بزه  MCIر خطزر بزالتر ابزتال بزه
آلزایمر هستند اما همه آنها به آلزایمر مبتال نمزی زوندد حتزی عزده ای ممکزی
ات بهبو یافته و به وضوی

ناختی بیوی بررر ندد

اولیی عالئم آلزایمر ر خصی به خص یگر فرق می کندد ر بسیاری از
افرا کزاه

جنبزه هزای غیزر حافظزه ای زناخ از قبیزل بیزا آور

کلمزه

مشکالت بصری  /فضایی اختالل اتتدلل یا قضاوت ممکی ات تیگنال اولیه
مراحل ابتزدایی بیمزاری آلزایمزر با زدد محققزا

ر حزال مطالوزه نشزانگرهای

زیستی  )biomarkersنشانه های بیولونیزک بیمزاری کزه ر تصزاویر مغززی
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مایع مغزی نخاعی و خو یاف مزی زوند) هسزتند تزا راهزی بزرای تشزخیص
بیمززاری ر مراحززل اولیززه ززروع تغییززرات مغزززی  MCIو افززرا

ارای تززوا

ناختی نرمال که ر ریسک بالتر آلزایمر هسزتند سیزدا کننزدد تحقیقزات اخیزر
حاکی از آ ات که تشخیص زو رس بیماری ممکی ات امکانن.یر و امزا
تحقیقات بیشزتری لزم اتز قبزل از اینکزه بتزوا ایزی تکنیزک هزای تشزخیص
زو رس را ر عملکر

رمانی روزانه تیم مراقب بهدا تی اتتفا ه کر د

اختالل شناختی سبک
تودا ی از تالمندا به اختاللی مبتال می زوند کزه اخزتالل زناختی خفیز

mild

 )cognitive impairmentیا  MCIنامیده می و د ایزی اخزتالل مزی توانزد نشزانه اولیزه
بیماری آلزایمر با دد اما تمامی مبتالیا به اختالل خفی

زناختی چزار آلزایمزر نمزی

وندد ایی بیمارا هنوز توانایی مراقب از خو را ارند و کارهای مومول خو را انجام
می هندد مشکالت حافظه ر  MCIعبارتند از:
 رم کر

مکرر وتایل

 فراموش کر

جلسات و مهمانی ها

 مشکل ر سیدا کر

وانه ای برای موقوی های مختلز

ر مقایسزه بزا هزم

تی ها خو

ایی بیمارا بایستی هر  6یا  12ماه یکبار مشاوره بشوند و با سز ک یا سرتتار خو
احب کنند و مور بررتی قرار ریرندد بایستی ر هر ویزی تطح تغییزرات حافظزه و
تفکر بیمار بررتی و د
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تفاوت بیی بیماری آلزایمر و تالمندی بیوی
تالمندی بیوی

آلزایمر

ررفتی تصمیم غلط به اورت چند وق یکبار

قضاوت ضوی و ررفتی مکرر تصمیمات غلط

فراموش کر

حقوق ماهیانه

نزززززاتوانی ر حسزززززاب و کتزززززاب و سر اخززززز

فراموش کر

روز هفته و بودا بخا ر آور

اورتحساب ها
ندانستی یا نفهمید تاریخ و زما تال

راهی فراموش می کنند کدام کلمه را اتتفا ه کنند

مشکل ر مکالمه و ناتوانی مکالمه مونی ار

راهی اوقات وتیله ای رم می کنند

جابجا ر.ا تی ا یا و ناتوانی ر سیدا کر

آنها

چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟
ارر کسی ر خانوا ه ما چزار فرامو زی اتز و ایزی فرامو زی روتزیی مومزول
زندری را مختل کزر ه اتز

بایسزتی وی را بزه مراکزز رمزانی ببریزدد ارزر بزا زروع

فرامو ی و مشکالت حافظه به سز ک مراجوه کنید می توانید عل بیماری را ریابید و
زما کافی برای برنامه ریزی مراقب آینده را خواهید ا ز د همچنزیی از رمزا هزای
کند کننده روند بیماری می توانید بهره ببریدد ر جلسزه ویزیز سز زک زما را مواینزه
کر ه و آزمایشاتی انجام می هزدد ر مزور تزالم خزانوا ری تزئوالتی مزی سرتزدد
مهارت هایی مثل بخا ر آور

حافظه مشزکل رشزایی حسزاب و کتزاب مهزارت هزای

زبانی را تس می کندد آزمای

خو و ا رار تجویز می کند و ممکی ات اتکی مغززی

انجام هدد

سایر علل مشکالت حافظه چیست؟
بوضی از اختاللت بی و بیماری ها موجب ریجی و فرامو ی می و د ایزی نشزانه
ها ممکی ات

بیه به بیماری آلزایمر با د اما به علز

یگزری ایجزا

زده با زدد ر

اینجا مشکالت بی و بیماری هایی که می توانند مشکالت جدی حافظه بوجزو بیاورنزد
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ده ات :

لیس
-

عارضه جانبی بوضی از اروهای خاص

-

مشکالت عا فی از قبیل افسر ری

-

نخور

-

کمبو ویتامیی و موا مودنی

-

نو ید زیا ی الکل یا مصرف موا

-

وجو لخته یا تومور ر مغز

-

ضربه مغزی و ادمه به تر

-

بیماری های کبد کلیه یا تیروئید

غ.ای تالم کافی و تغ.یه بد

ایی مشکالت بی و بیماری ها جزدی بزو ه و لزم اتز
رما

رمزا

زوندد زمزانی کزه

دند ریجی و تر ررمی و مشکالت حافظه رفع ده و فرامو کاری رما می

ود

آیا بیماری آلزایمر درمان دارد؟
اروهایی برای رما عالئم بیماری آلزایمر وجو ار د امزا آلزایمزر بیمزاری اتز
لعالج و امکا ریشه کنی و بررش وضوی قبلی وجو ندار د بیشزتر ایزی اروهزا ر
کسانی مورر ات که ر مراحل اولیه یا میانه بیماری هستندد برای مثزال مزی تواننزد از
بدتر د اف حافظه ر ول زما سیشگیری کر ه یا روند تشدید عالئزم را کنزد کننزدد
اروهایی نیز ممکی ات برای کمک به خواب بیمار رما افسر ری و مشکالت همزراه
آلزایمر تجویز و د تمامی ایی اروها ارای عوارض جانبی بو ه و ممکی ات
بیمارا تاریر خوبی ندا ته با ندد
«» 7

ر همه

http://parastar.info

چه داروهایی در حال حاضر برای درمان آلزایمر وجود دارد؟
اروهای زیا ی توتط مدیری غز.ا و اروی ایزالت متحزده بزرای رمزا
عالئم آلزایمر تایید ده اتز د وننزیزل ) )Donepezil (Ariceptریواتزتیگمیی
) )rivastigmine (Exelonو رالنتامیی ) )galantamine (Razadyneبزرای رمزا
تا متوتط اتتفا ه می و

آلزایمر خفی

وننزیل را می توا بزرای آلزایمزر

دید نیز اتتفا ه کر )د ممانتیی ) )Memantine (Namendaبرای رما آلزایمر
متوتط تا دید تجویز می و د ایی اروها از ریق تنظیم ناقل های عصزبی
موا

یمیایی که سیام ها را بیی نورو ها منتقل می کنند تاریر می کنندد ممکزی

ات به بهبو تفکر حافظه مهارت های ارتبا ی کمک کر ه و مشکالت رفتاری
خاای را بر رف کنندد هرچند ایی اروها عامل زمینه ای و عل اازلی منجزر
به بیماری را نمی توانند تغییر بدهندد ایی اروها ر عزده خاازی از بیمزارا و
نه همه بیمارا مورر بو ه اند و ممکی ات فقزط بزرای زمزا محزدو ی کمزک
کننده با ندد

هدف از درمان بیماری آلزایمر چیست؟
آلزایمر یک بیماری لعالج و مزمی اتز
فراهم کر
کند کر

آتای

بنزابرایی بهبزو ی نزدار د هزدف از رمزا

بیماری بهبو کیفی زندری بیمار و خانوا ه وی تا تر حد امکزا

رونده سیشرف بیماری ا ت د

ترجمه از واحد ترجمه علوم پزشکی شرکت خدمات آکادمیک تز:
http://thez.ir
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