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بیماری آلزایمر
واژه زوال عقل اصطالح عمویم برای نشانه هایی است که نشان
یم دهد مغز به علت بیماری آسیب دیده است .بیماری زوال
عقل باعث یم شود که شخص به سخیت بتواند چزیی را خباطر
بسپارد ،برنامه ریزی کند و با دیگران ارتباط برقرار کند.
اغبلا بیماری آلزایمرعلت زوال عقل یم باشد.

عوامل اریث در بعیض از این بیماری ها دخالت دارد.
فشار خون باال ،بیماری قند ،مرصف دخانیات واز این قبیل
یم تواند در پیرشفت این بیماری موثر باشد .بنابراین ،خوردن
غذاهای گوناگون ،فعایلت های بدین ،و دوری از دخانیات و
اللک مهم است.

نشانه های ابتدایی بیماری آلزایمر
افرادی که بیماری آلزایمر دارند به سخیت یم توانند نام
اشخایص را که به خویب یم شناسند به یاد آورند همنی
طور ،برای یاد آوری واژه هایی که اکربرد روزانه دارد .بویژه،
رویدادهای جدید که یاد آوردنش به خویب اجنام نیم شود .خییل
وقت ها ،برای به یاد داشنت قرارها کمک گرفنت از دیگران الزم
یم شود .هم چننی  ،توانایی پیدا کردن راه (آدرس) و پول شمردن
مشلک یم شود.

در مغز چه رخ یم دهد؟
علت های بیماری آلزایمرشناخته شده نیست .اما ،پژوهشگران
یم گویند که توده ای از پروتئنی «بتا-آمولوئید» بنی سلول های
مغز مجع یم شود .هم چننی ،درون سلول ها فیلرتهای پروتئنی
«تاو» تشکیل یم شود که مانع جاجبایی مواد نشانه ای
یم شود .بتدریج ،این تغیریات خبش بزریگ از مغز را در بر یم
گرید.

رفته رفته که بیماری پیرشفت یم کند تغیریایت در احساسات،
خلق و خوی و شخصیت بیمار اجیاد یم شود .آدم های خوش
برخورد ،فعال و اجتمایع ممکن است تبدیل شوند به آدم های
حتریک پذیر ،غریفعال و کناره گری.
مشکالت در رابطه با اکرهای روزمره
در ابتدا مشلک است که این بیماری را از رسدرگیم و فرامویش
اعدی تشخیص داد .با این حال ،به تدریج تغیریات به ویژه برای
فامیل و دوستان نزدیک بیمار آشاکر یم شود .ممکن است که
رساکر رفنت ،خرید خانه و غذا خپنت برای شخص غری ممکن
شود.
با گذشت زمان عالئم بیماری بدتر یم شود .شخیص که
بیماری آلزایمر دارد درک زمان را از دست یم دهد و شب و
روز را از هم جدا نیم کند .دوره بیماری از زمان تشخیص،
چندین سال طول یم کشد.
سن معمویل آلزایمر
بیماری آلزایمر حدود نییم از زوال عقل ها را شامل یم شود.
این تعداد در دانمارک برابر است با  ۴۰۰۰۰نفر یا ۳تا  ۴درصد از
دانماریک های باالتر از  ۶۵سال.
با باال رفنت سن ،خطرابتال به بیماری آلزایمر افزایش یم یابد.

تشخیص دقیق و زود هناگم مهم است.
اگر گمان یم کنید که بیماری آلزایمر دارید باید با پزشک خود
تماس بگریید .با یک بار مالقات کردن پزشک تشخیص ممکن
نیست .تشخیص بر پایه چند تست ،مطالعه و هم چننی گفتگو
با افراد نزدیک بیماراجنام یم پذیرد.
مهم است که تشخیص دقیق اجنام گرید تا بر این اساس ،درمان
و مراقبت مناسب اجنام گرید.
پیشنهاد برای درمان و مراقبت
در حال حارض ،بازگشت سالمیت (اکمل) بیمارآلزایمری وجود
ندارد ،اما دارویی وجود دارد که موقتا عالئم بیماری را اکهش
یم دهد .با این حال ،دارو بر روی همه بیمارهای مبتال به
آلزایمر اثر ندارد و نیم تواند برای درمان اکیف باشد.
کمک های مشاوره ای به بیمار و نزدیکان او به اضافه کمک
های عمیل در رابطه با بلاس پوشیدن و بهداشت شخیص و
هم چننی کم کردن فشارهای روزانه از مهمرتین خبش های
درمان یم باشد.
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