
 تعریف بیماری آلزایمر

که به اختصار آلزایمر خوانده  بیماری فراموشی یا :Alzheimer's disease  )انگلیسی به (بیماری آلزایمر

رود. بارزترین نوع از انواع های ذهنی بیمار تحلیل میشود، یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که بتدریج تواناییمی

اختالل  کند. در ابتدااست. اختالل حافظه معموالً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت میحافظهاختالل  زوال عقل مختلف

بینند. بیمار پاسخ سئوالی شود ولی بتدریج خاطرات قدیمی هم آسیب میهای اخیر محدود میوقایع و آموختهبه  حافظه

کند و بیمار وسایلش را گم می پرسد.کند و مجدداً همان سؤال را میاست فراموش میرا که چند لحظه قبل پرسیده

تواند حساب دارائیش را نگه دارد. بتدریج شود و نمیاست. در خرید و پرداخت پول دچار مشکل میداند کجا گذاشتهنمی

کم مشکل مسیر یابی پیدا شده و اگر شود. کمدر شناخت دوستان و آشنایان و نام بردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می

، دستشویی و ، آشپزخانهاتاق خواب بیرون برود ممکن است گم شود. در موارد شدیدتر حتی در تشخیص تنها از منزل

فظه و روند تفکر سبب آسیب عملکردهای اجتماعی کند. بروز اختالل در حاحمام در منزل خودش هم مشکل پیدا می

 .و شخصی بیمار شده و در نتیجه ممکن است سبب افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری بیمار شود

است و یا همسایگان یکی از مشکالت زوال عقل بروز توهم و هذیان است. مثالً بیمار فکر کند همسرش به وی خیانت کرده

و توطئه علیه وی را دارند. بیمار ممکن است به فرزندانش بدبین شود. گاهی اوقات و پرستارش قصد آسیب رساندن 

 .بینندبیمار افرادی را مثالً والدین فوت شده یا اقوام را که نیستند و حضور ندارند می

ادرار و کند و ممکن است توانایی کنترل در موارد شدید بیمار برای انجام کارهای اولیه شخصی نیاز به کمک پیدا می

مدفوع را هم از دست دهد. بیمار دچار زوال عقل ممکن است در تکلم و یافتن کلمات مناسب مشکل پیدا کند و در 

داند دچار نتیجه کم حرف و گوشه گیر شود. در موارد پیشرفته تر بیمار آگاهیش را نسبت به بیماری از دست داده و نمی

ست کارهای خطر ساز انجام دهد. بتدریج ممکن است توانایی حرکتی بیمار ناتوانی در انجام برخی کارها است و ممکن ا

 .هم دستخوش آسیب شده و مکرراً تعادلش را از دست داده زمین بخورد

 موقتترین شکل زوال عقل است. عالئم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطالعات بخصوص حافظه آلزایمر رایج

دست دادن قدرت تکلم، ، از افسردگی زمان، تشخیص قدرت دادن دست از با تدریجبه و شده آغاز پیری دوران در

رسد. مرگ پس از پنج تا ده سال از بروز عالئم اتفاق ی به پایان میهای تنفسگیری و سرانجام مرگ در اثر ناراحتیگوشه

است. این بیماری با از دست افتد؛ اما بیماری حدود بیست سال قبل از ظهور عالئم آغاز شدهمی

های مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی، ایجاد شدن سلول نکروزه، مغز برخی مناطقدر  نورونها هایسیناپس رفتن

های برخی مناطق مغز و ساختارهای در خارج نورون (SP) های پیریساختارهای پروتئینی کروی شکلی به نام پالک

 .شودها، مشخص میدر جسم سلولی نورون NFT های به نامپروتئینی رشته

غالباً این میالدی معرفی کرد.  ۱۹۰۶در سال  آلویز آلزایمر ناپذیر را اولین بار روانپزشک آلمانی به ناماین بیماری عالج

کند ؛ گر چه آلزایمر زودرس )با شیوع کمتر( ممکن است زودتر از این سن سال بروز پیدا می۶۵بیماری در افراد باالی 

شود که در سال بینی میمیلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال بودند و پیش ۲۶٫۶میالدی  ۲۰۰۶رخ دهد. در سال 

ساله و باالتر به بیماری  ۶۵د از جمعیت پنج درص.نفر یک مبتال به آلزایمر وجود داشته باشد ۸۵میالدی از هر  ۲۰۵۰

بیماری از  گروه سنی درصد سالمندان در همین ۱۵تا  ۱۰آلزایمر متوسط تا شدید مبتال هستند و این در حالیست که 

 . برندخفیف رنج میآلزایمر 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%86%DB%8C


 تشخیص بیماری :

  .نشانه زیر را داشته باشد، باید به پزشک مراجعه کند ۵یا  ۴چنانچه شخص 

 .کنداختالل حافظه که فعالیتهای روزانه را دچار اشکال می .۱

 کند، غذا بپزدمشکالت در انجام کارهای عادی مثالً فراموش می .۲

 برای صحبت کردنضعف بیان و استفاده از کلمات نامناسب  .3

 گم کردن زمان مکان مثالً روز و شب .4

 (گیریکاهش قضاوت )اختالل در تصمیم .۵

 (ارقام –اختالل تفکر ذهنی )حسابهای مالی  .۶

 گذاردجا کردن اجسام مثالً ساعت را روی گاز میجابه .7

 (عصبانیت – گریه –تغییرات در حالت و رفتار )خنده  .۸

 .شوندمیتوجه دهند و بیانگیزه را از دست می .۹

 (شدن عصبانی –تغییر شخصیت )منزوی شدن  .۱۰

 اند که عامل توسعه اختالل اخیراً محققان کالج لندن در انگلستان موفق به شناسایی پروتئینی در خون شده

تواند بیماری را پیش بینی کند. نتایج این پژوهش شناختی است و بسیار قبل تر از مشاهده عالیم آلزایمر، می

 دهد که پروتئیناست، نشان میداوطلب صورت گرفته ۲۱۲یکهزار پروتئین خونی در  که روی بیش از

MAPKAPK5 شوند، کمتر از افراد عادی استدر خون افرادی که به آلزایمر مبتال می. 

های جدید تشخیص زودهنگام آلزایمر از طریق بزاق است. با بررسی سطح هورمون استرس در بزاق یکی دیگر از روش

 . توان احتمال آلزایمر و زوال عقل در سالمندان را تشخیص دادمی

 :راه های پیشگیری

ای برای جلوگیری از ابتالء به آلزایمر وجودندارد، چراکه عامل و یا عوامل اصلی این بیماری ناشناخته هنوز راه ثابت شده

ون تأثیر داشته باشد، در عملکرد مغز و دهند که دیابت و هر بیماری دیگری که بر قند خها نشان میپژوهش .است

شود. آمیلوئید کند. افزایش قند خون، سبب افزایش سطح آمیلوئید بتا در بدن بیمار میسیستم اعصاب اختالل وارد می

های آمیولوئید در مغز بیماران مبتال به آلزایمر بتا نشان دهنده پپتیدهایی از اسید آمینه هستند که مهمترین جزء پالک

شود، همان هایی که امروزه برای پیشگیری از ابتالء به آلزایمر بیان میبا اینحال یکی از بهترین راه .آیندشمار میبه

تأثیر  قلب کنترل موارد مهمی که بر سالمت .شوندهای قلبی بیان میهایی است که برای کاهش خطر ابتالء به بیماریراه

افزایش تحرک  .ر کمک کنداست بتواند به پیشگیری از ابتالء به آلزایمممکن دیابت دارد، مانند، فشارخون باال، چاقی و

 .تواند، خطر ابتالء به آلزایمر را کاهش دهدو رژیم غذایی سالم می روابط اجتماعی و فعالیت جسمی،

رای پیشگیری، استفاده از ذهن مثل یادگیری دو زبان و حل جدول، معاشرت با دیگران، انتخاب زندگی سالم، کنترل ب 

ردن و توجه به فشار و قند و پیشگیری از و ماهی، ورزش ک 3امگا  کلسترول، جلوگیری از چاقی، تغذیه سالم، مصرف

 .ضربه سر کمک کننده است
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ر صورت دهای ایمنی موسوم به میکروگلیا در مغز است و پیشرفت آلزایمر ناشی از التهاب حاصل از افزایش سلول

ای ایمنی هدهد توقف تولید سلولشود. نتایج یک تحقیق نشان میجلوگیری از این التهاب، پیشرفت بیماری متوقف می

  .شود، کاهش دهدتواند اختالل حافظه را که در بیماری الزایمر مشاهده میجدید در مغز می

 

 


