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ةیماری آلزایمر چیصت ؟

اثرات ةیماری آلزایمر

ّشذاس باشین آلضایوش سا هی تَاى بِ تأخیش اًذاخت!

ثیوبسی آلضایوش ضبیغ تشیي ًَع دهبًس ،ثب ضشٍػی تذسیزی ٍ

هؼوَالً سًٍذ آسیت هغض دس ایي ثیوبسی اص حبفظِ وَتبُ هذت ضشٍع

ػالئن ّطذاس دٌّذُ آلضایوش ثب افضایص سي تغییشاتی دس حبفظِ ایزبد

پیطشفتی هذاٍم است وِ ثِ تذسیذ حبفظِ ٍ تَاًبییْبی رٌّی دیگش

هی ضَد ٍ سپس ثب دسگیش ضذى لسوتْبی هختلف هغض ،عیف ٍسیؼی

هی ضَد وِ عجیؼی است .اهب ًطبًِ ّبی چیضی ثیص اص فشاهَضی ّبی

هبًٌذ تفىش ،تىلن ،ادسان ،استذالل ٍ لضبٍت فشد سا تحت تأحیش لشاس

اص ػالئن هتفبٍت ایزبد هیضَد وِ هیتَاى آًْب سا دس سِ گشٍُ ولی

هَلتی ٍ سبدُ هی ثبضٌذ .افشادی وِ ثِ آلضایوش دچبس هی ضًَذ،

هی دّذ ٍ دس اًزبم ٍظبیف سٍصاًِ صًذگی ثب هطىل هَارِ هی ضَد.

عجمِ ثٌذی ًوَد:

هطىالتی سا دس ثشلشاسی استجبط ،یبدگیشی ،تفىش ٍ استذالل تزشثِ هی

دمانس چیصت؟

اختالالت شٌاختیۺ

وٌٌذ .ایي هطىالت ثش ٍضؼیت ضغلی ،فؼبلیت ّبی ارتوبػی ٍ صًذگی

دس دهبًس ثب ًَػی اختالل ولی اوتسبثی دس ضٌبخت هَارِ ّستین

ضؼف دس حبفظِ ٍ فشاهَش ًوَدى هغبلت  ،اختالل دس صثبى ( ثیبى ٍ

خبًَادگی فشد تبحیش هی گزاسد .فْشستی اص ػالئن هؼوَل ثیوبسی تْیِ

وِ پیص سًٍذُ ٍ ثشگطت ًبپزیش است .هؼوَال افت حبفظِ ًطبًِ ای

یب دسن ولوبت)  ،اختالل دس تفىش(ثشٍص ّزیبى ،آسیت دس تفىش

ضذُ است تب ثِ ضوب ووه ًوبیذ تغییشاتی سا وِ دس احش ثبال سفتي سي

است وِ سجت هشارؼِ فشد ثِ پضضه هی ضَد ٍ ػالٍُ ثش آى

اًتضاػی ًٍ ،)...بتَاًی دس لضبٍت ٍ استذالل  ،اختالل دس رْتیبثی ٍ

دس حبفظِ ایزبد هی ضَد اص ػالئن ثیوبسی آلضایوش افتشاق دّیذ.

ًمصبًی دس چٌذیي للوشٍ ضٌبختی هبًٌذ لذست تفىش ،تىلن ،لضبٍت،

ٍلَف ثِ صهبى ٍ هىبى  ،اختالل دس تصوینگیشی ٍ حل هسئلِ ،

ثیي تغییشات هؼوَل حبفظِ ٍ ػالئن ثیوبسی هشص هطخص ٍ ٍاضحی

استذالل ٍ ادسان دیذُ هی ضَد.

اختالل دس یبدگیشی هغبلت رذیذ ،وبّص تَرِ ٍ توشوض ،اختالل

ٍرَد ًذاسد .اگش فشدی دچبس تغییشاتی دس ػولىشد ٍ حبفظِ خَد ضذ

آشیب شناشی ةیماری آلزایمر

خَاًذىًَ ،ضتي ٍ هحبسجِ

ثْتش است ثِ پضضه هشارؼِ ًوبیذ.

ثیي سلَل ّبی هغضی ایي ثیوبساى سسَثبت پشٍتئیٌی ثِ ًبم پالن

اختالالت خلقی /سٍاًیۺ

عالئم هشدار دهنده:

ّبی آهیلَئیذ ایزبد هی گشدد .ایي پالن ّب ًِ تٌْب هبًغ اص استجبط

آضفتگی ٍ ثیحجبتی خلك ٍ تحشیه پزیشی  ،تشس ٍ اضغشاة،

-1اختالل حافظِ

ثیي سلَل ّبی ػصجی هی ضَد ،ثلىِ ثبػج تخشیت سلَل ّبی

افسشدگی ٍ یب دلوشدگی  ،اص دست دادى لزتْب ٍػالئك گزضتِ،

دس حذی وِ دس اًزبم فؼبلیتْبی سٍصاًِ ،هطىل ایزبد ًوبیذ .افشاد

اعشاف خَد ًیض هی ضَد .وبّص سغح ثؼضی اص هَادضیویبیی وِ پیبم

ضؼف تذسیزی ػَاعف  ،ضىبوی ،سَءظي ،ثذثیٌی ٍ ثیاػتوبدی  ،ثی

هؼوَلی هوىي است یه لشاس هاللبت ،اسن ّوىبس ٍ یب ضوبسُ تلفي

ّبی ػصجی هٌتمل هی وٌذ ًیض ثبػج اص ثیي سفتي
ّب سا ثیي سلَل
رتينول

خَاثی ٍ آضفتگی خَاة  ،خٌذیذى ٍ گشیستي یىجبسُ ٍ ثیدلیل

دٍستی سا فشاهَش وٌٌذ ٍ سپس ثخبعش آٍسًذ .اهب فشد هجتال ثِ

استجبط ثیي سلَل ّب هی گشدد .توبم ایي هَاسد ثبػج وَچه ضذى ٍ

اختالالت سفتاسیۺ

ثیوبسی آلضایوش اغلت هسبئل (ثَیژُ هسبئلی وِ اخیشا اتفبق افتبدُ) سا

آتشٍفی هغض هی ضَد.تطخیص ایي ثیوبسی تَسظ پضضه ٍ ثب ثشسسی

سفتبس آضفتِ ٍ غیش لبثل پیص ثیٌی  ،ثیلشاسی ٍ پشسِصدى ثیّذف ٍ

فشاهَش هی ًوبیذ ٍ ّشگض ّن ثخبعش ًوی آٍسد.

تبسیخچِ سالهت ثیوبس ٍ اًزبم ثشخی هؼبیٌبت رسوبًی  -سٍاًی ٍ

یب ثیحشوت یىزب ًطستي  ،سشگشداًی ٍ خبسد ضذى اص هٌضل ٍ گن

۲ـ هشکالت دس اًجام کاسّای عادی

آصهبیطْبیی چَى ،سیتی اسىي ،ام آس آی هغضًَ ،اسهغضی ،آصهبیص

ضذى ،پشخبضگشی ٍ سفتبس تْبروی ،لزجبصی ٍ هخبلفت ٍسصی ،

فشد پش هطغلِ هوىي است گْگبّی حَاسص پشت ضَد .هخالً َّیزی

هبیغ ًخبع ٍ یب آصهًَْبی سٍاًطٌبسی اًزبم هی پزیشد.

ٍاثستگی ضذیذ ثِ هشالت (اٍ چَى سبیِ ضوب هیگشدد)  ،غشٍة

ساوِ ثشای استفبدُ دسوٌبس غزای اصلی پختِ است ،ثشسٍی اربق گبص

صدگی (افضایص ثیمشاسی دس ٌّگبم غشٍة) ،ثشٍص سفتبسّبی ٍسَاس

ربگزاسدُ ،تب پبیبى غزا ّن ثخبعش ًیبٍسد.اهب فشدهجتال ثتذسیذ تَاًبئی

گًَِ ،تىشاس یه سفتبس یب ثیبى یه ػجبست ثِ صَست هىشس ،ثشداضتي

پخت غزا (ثِ ضیَُ سبثك) سا اصدست هیذّذ ٍگبّی ًیض فشاهَش

ٍسبیل دیگشاى ،اختالل دس سفتبسّبی رٌسی ،تغییش تذسیزی

هیىٌذ وِ غزا خَسدُ است.

ضخصیت ثیوبس ،هخفی ٍ اًجبس ًوَدى ٍسبیل یب خَساوی ّب  ،وبّص

۳ـ ضعف بیاى

تؼبدل فیضیىی ٍ هْبستّبی حشوتی ٍ ّوبٌّگی هیبى آًْب دس ساُ

ثشای ّوِ افشاد پیص هی آیذ وِ دس پیذا وشدى لغبت هٌبست دچبس

سفتي ،غزاخَسدى ،لجبس پَضیذى  ،ا ستحوبم  ،ثشٍص سفتبسّبی

هطىل ضًَذٍ .لی فشد هجتال گبّی ولوبت سبدُ سا اصیبد ثشدُ ٍ لغبت

ثبصداسی ًطذُ ٍ ًبپسٌذ.

ًبهٌبست ربیگضیي هیىٌذ .دسًتیزِ روالت اٍ ًبهفَْم هی ضًَذ.
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۴ـ گن کشدى صهاى ٍ هکاى

1۱ـ اص دست دادى اًگیضُ

ثغَس عجیؼی گبّی اٍلبت هوىي است افشاد هَاسدی سا اص یبد ثجشًذ.

ثغَس عجیؼی افشاد گبّی اص وبس هٌضل ،فؼبلیتْبی ضغلی ٍ یب ٍظبیف

هخالً سٍصّبی ّفتِ ،تبسیخ سٍص ٍ یب همصذضبى سا فشاهَش وٌٌذ ٍلی

ارتوبػی خستِ هی ضًَذٍ .لی دس ًْبیت ٍ پس اص ووی استشاحت

دٍثبسُ ثب توشوض ثیبد ثیبٍسًذ .فشد هجتال ثِ ثیوبسی آلضایوش هوىي

دٍثبسُ اًگیضُ ّبی خَد سا ثبص هی یبثٌذ .اهب فشد هجتال هوىي است

است دس خیبثبى ساُ خَد سا گن وٌذً .ذاًذ وِ چگًَِ ثِ آًزب سفتِ

ًسجت ثِ ٍلبیغ ٍ سٍیذادّبی هحیظ صًذگی ٍ خبًَادُ اش وبهالً ثی

است ٍ یب ًتَاًذ اص آًزب ساُ خبًِ خَد سا دٍثبسُ پیذا ًوبیذ .

تفبٍت ثٌظشآیذ.

۵ـ ضعف یا کاّش قضاٍت

سایش عالئن سفتاسی ّشذاس دٌّذُۺ

هوىي است فشد هجتال ثِ ثیوبسی ػفًَی هشارؼِ ثِ پضضه سا ثِ

– ػذم تَرِ ثِ عشص لجبس پَضیذى ٍ ًظبفت ضخصی

تؼَیك ثیبًذاصًذ ٍلی ثبالخشُ ایٌىبس سا اًزبم هیذّذ .اهب فشد هجتال ًِ

– ػذم تَرِ ثیوبس ثِ ًتیزۀ وبس خَد

هطىالتص سا دسن هی وٌذ ٍ ًِ هشارؼِ ثِ پضضه سا ضشٍسی هی

– هطىَن ضذى ثیدلیل ًسجت ثِ اعشافیبى

داًذّ .وچٌیي اختالل دس تصوین گیشیْبی سبدُ (هبًٌذ پَضیذى

– ػصجبًی ضذى ٍ پشخبضگشی ًبگْبًی ٍ ثیدلیل وِ لجالً سبثمِ

لجبس ّبی صهستبًی دس گشهبی تبثستبى) اص دیگش ػالئن

ًذاضتِ است.

ّطذاسدٌّذُ است.

– ًبگْبى ٍ ثذٍى دلیل گَضِ گیشی ٍ وٌبسُ رَیی وشدى

۶ـ هشکالت دس تفکش رٌّی

– وبّص سفت ٍ آهذ ٍ هصبحجت ثب دٍستبى

گبُ ٍ ثی گبُ هوىي است افشاد سسیذگی ثِ حسبة ّبی هبلیطبى سا

– توبیل ثیطتش ثشای صحجت سارغ ثِ گزضتِّبی دٍس ثِ ربی ٍلبیغ

هطىل ثذاًٌذ .اهب فشد هجتال ثِ ثِ تذسیذ اسلبم سا فشاهَش هی وٌذ

اخیش

ٍ ًوی داًذ ثب آًْب چىبس وٌذ.

– تغییش دس الگَی خَاة هبًٌذ دیش ثیذاس ضذى ٌّگبم صجح یب

۷ـ جابجا گزاشتي اجسام

خَاثیذى ٍسظ سٍص

ّش وسی هوىي است وِ هَلتبً ولیذ یب ویف پَلص سا سش ربیص

– افضایص تؼذاد حَادث دس هٌضل ٍ هحل وبس

ًششیِ شواسُ 1۵1

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

ًگزاسدٍ .لی فشد هجتال ثِ هوىي است ارسبم سا دس ربّبی ًبهشثَط
ثگزاسد .هخالً گزاضتي اتَ دس فشیضس ٍ یب سبػت هچی دس لٌذاى.

۸ـ تغییشات دس حاالت ٍ سفتاس
ّوِ هوىي است گْگبّی غوگیي ٍ یب ثذ خلك ثبضٌذ .اهب دس فشد
هجتال خلك ثیوبس هیتَاًذ سشیؼبً تغییش وٌذ .حتی ٍی ثی ّیچ دلیل،
آساهطص ثِ اضه ٍ خطن تجذیل ضَد.

۹ـ تغییشات دس شخصیت
تغییش ضخصیت دس فشد هجتال ثِ هی تَاًذ ضذیذ هی ثبضذ .ایي
تغییشات ضبهل سش دس گوی ،تشس ٍ ثذثیٌی  ،هٌضٍی ضذى ،ثی
تفبٍتی ٍ یب ثشٍص سفتبسّبی ًبهٌبست است.
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