
 آلزایمر چیست؟  

 می تشکیل را دمانس موارد درصد 05تا  05 حدود که. نوع دمانس است ترین شایع، آلزایمر  

 علت ایجاد این بیماری رسوب پروتئین های بتا آمیلوئید در بخش هایی از مغز است. و .دهد

این بیماری ماهیتی پیشرونده دارد وبه تدریج عملکرد بیمار را دچار اختالل می کند. به طوریکه   

قادر به انجام در ابتدا فرد مبتال فرد دیگر نمی تواند کارهایی که قبال انجام می داده را انجام دهد. 

ی با پیشرفت فعالیت های پیچیده ای، که قبال از عهده آن ها بر می آمده است، نمی باشد. ول

دیگر قادر نیست که حتی کارهای ساده، مانند بر آوردن نیازهای شخصی خود  بیماری او به تدریج

 را انجام دهد.

 

 

 

 تقسیم می شود: آلزایمر به دو دسته کلی

 رس)آلزایمر فامیلی(با شروع زودآلزایمر  -

 رسبا شروع دیرآلزایمر  -

از اواسط دهه چهارم تا رد آلزایمر را شامل می شود. و سن بروز آن  ادرصد از مو3نوع اول تنها 

این نوع از آلزایمر به طور مستقیم از طریق ژن ها به نسل بعد  است. اواسط دهه پنجم زندگی

 منتقل می شود.



بروز  مهمترین عامل در سنباال رفتن  ، ودرصد انواع آلزایمر را تشکیل می دهد 09نوع دوم که 

ا به ابتال به این نوع آلزایمر مستعد می مل دیگری نیز وجود دارند که فرد رلی عواو است.آن 

 کنند:

 سابقه افسردگی -

 سابقه چربی خون باال -

 سابقه دیابت -

 سابقه ضربه به سر های شدید و مکرر -

 سطح پائین تحصیالت -

بیماری . شروع ی مغزمی شودشناختتوانایی های   رونده پیش رفتن دست از عثبا بیماری این 

و اطالعات  دراکثر بیماران با اختالل حافظه است. به طوریکه حافظه اخیر فرد مختل می شود

 ورد که وسایل خود را کجا گذاشته است.از یاد می برد. مثال به یاد نمی آ مربوط به زمان نزدیک را

 کرار می کند.یا جوابی که به سوال او داده شده است را فراموش می کند و دوباره سوال خود را ت

طبیعی است و او می تواند خاطراتی که مربوط به سالیان  ،بیماری ابتدای در حافظه دور بیمار  

مثال ممکن است بیمار خاطرات مربوط به ازدواج یا تولد اولین فرزند  دراز است را به خاطر آورد.

 خود را به خوبی به یاد بیاورد.

ل حافظه نیست. و ممکن است با هریک از عالئم زیر اما شروع بیماری آلزایمر همیشه با اختال

 باشد:

 اختالل زبان -

 اختاللت خلقی مانند افسردگی -

 اختالالت رفتاری -

 اختالالت دید فضایی و جهت یابی -

 عالیم شبیه بیماری پارکینسون -



ت بیماری و در فشروع بیماری آلزایمر با اختالل هریک از توانایی های مغزی که باشد، با پیشر  

 ایجاد می شود. در توانایی های دیگربه تدریجاختالالت و درگیری  ،سیر آن

آلزایمر به دلیل از بین بردن توانایی زندگی مستقل در بیماران، و نیاز به مراقبت شبانه روزی،   

 بسیار مشکالت از یکیبارروانی، جسمی و مادی سنگینی بر دوش خانواده و اطرافیان او می گذارد. 

 پرخاشگری حتی و آرامی نا و قراری بی کنند، می مراقبت بیماران ازین که افرادی و دهخانوا جدی

 .سازد می مشکل بسیار را آن ها از نگهداری که ،بیماران است

به افراد کمک می کند، که به موقع  آنفاکتورهای مستعد کننده  شناخت عالئم اولیه بیماری و 

برای بررسی وضعیت شناخت خود و یا اطرافیانشان اقدام کنند. زیرا در صورت تشخیص به موقع 

می توان با کمک مداخالت غیر دارویی و درمان های دارویی سیر پیشرفت بیماری را کندتر کرد. و 

 . نمود ئم آزاردهنده آن را کنترلدر جریان مراقبت از بیمار، عال

 

 

 


