اخلIلت خلقی /روانی:
آشفتگي و بيثباتي خلق و تحريك پذيري
ترس و اضطراب ،افسردگي و يا بیتفاوتی
لئق گذشته
ضعف تدريجی عواطف
شكاكي ،سوءظن ،بدبيني و بياعتمادي
بيخوابي و آشفتگي خواب
خنديدن و گريستن يكباره و بيدليل
لت رفلاری :
رفتار آشفته و غير قابل پيش بينی
بيقراري و پرسهزدن بيهدف و يا بيحركت يكجا نشستن
سرگرداني و خارج شدن از منزل و گم شدن
پرخاشگري و رفتار تهاجمي ،لجبازي و مخالفت ورزي
وابستگي شديد به مراقب ( او چون سايه به دنبال شما میباشد)
غروب زدگي (افزايش بيقراری در هنگام غروب)
بروز رفتارهای وسواس گونه
تكرار يك رفتار يا بيان يك عبارت به صورت مكرر
برداشتن وسايل ديگران،و پنهان نمودن آنها
تييير تدريجی شخييت بيمار ،اختلل در رفتارهای جنسی
مخفي و انبار نمودن وسايل يا خوراكيها
كاهش تعادل فيزيكي و مهارتهاي حركتي و هماهنگي
ميان آنها در راه رفتن ،غذاخوردن ،لباس پوشيدن  ،ا ستحمام
بروز رفتارهاي ناپسند
درمان:
به موازات پيشرفتهای علم پزشكی و تحقيقات جديد
خيوصاً در سالهای اخير چشم اندازهای تازه ای از اميد به
وجود آمده است.

اما در حال حاضر فرآيند درمان بيشتر به معنای جلوگيری از
پيشرفت بيماری و كنترل علئم و اختللت روانی و رفتاری
ناشی از آن می باشد.
مراجعه به پزشک ملخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست) جهت
دریافت درمان دارویی و روانپزشک (اعصاب و روان) جهت
رللرخ اخلIلت رفلاری تویهه میرردد به عIوه میتوان
در رلار درمان دارویی از درمانهای تکمهلی و روشهای
غهردارویی همچون روان درمانی ،رفلاردرمانی ،راردرمانی،
هلردرمانی (به ویژه موسهقی ،نقاشی) ،ماساژدرمانی ،رایحه
درمانی(عطر اسطوقدوس ،پوست لهمو) هومهوپاتی(درمان با
داروهای رهاهی) و یا ارسهژن درمانی اسلفاده نمود

گوونه می توان ا Iعات بهشلری در رابطه با بهماری
آلزایمر به دست آورم؟
• شركت در لسها و كارگاههای آموزشی انجمن آلزايمر
ايران
• بازديد از سايت انجمن آلزايمر ايران (الفبای دمانس)
www.Iranalz.ir
• مشاوره با كارشناسان انجمن آلزايمر ايران
• مطالعه كتاب ها ،جزوات و فيلنامه انجمن آلزايمر ايران
• بازديد از مركز توانبخشی قاصدک( وابسته به انجمن آلزايمر
ايران)

نشانی :تهـران ،شهرک اكبـاتان ،بيـن فاز 1و ،2ميـدان
بسيـج ،جنب شـهرداری ناحيـه  6انجـمن آلزايـمر ايـران
شـماره تـماس 44630652 :تلـفكس44651122 :
0103004090008
شماره حسـاب سيبا:
603۷991199518428
شماره حسـاب شتاب:
909230۷009
خط كمـك:
email: alzheimer.iran@yahoo.com
www.Iranalz.ir

در مورد دمانس (خِ َردسودگی) و بیماری
آلزایمر چه میدانیم؟

دمانس (خِ َردسودگی) چیست؟

آسیب شناسی بیماری آلزایمر

عوامل خطرساز در بروز بیماری آلزایمر

لق ميشو .وه بر اثر من
.مانس یا در.سو
اي رون ي مهسته و ت ریاي ،قواي عالي مغز .چار مسیب ش و
ل تباهی حافظه نشانه ای است وه سبب مراجعه
فر .به پزشک میشو .و علو بر من نقایصی .ر چن ین قلمرو
شنادتی مانن ق رت تفکر ،تکلم ،قضاوت ،است لل ،ا.راک .ی
می شو.

بین سلولهای مغزی این بیماران رسوبات پروتئینی به نام
پلکهای ممیلویی ایاا .میرر ..این پلک ها نه تنها مانع
از ارتباط بین سلول های عصبی می شو ،.بلکه باعث تخریب
سلولهای ااراخ دو .نیز می شو .علو بر پلکهای ممیلویی ،
ولفههای پییی .یرری با نام ولفههای نوروفیبریلری .ر
سلولهای عصبی مغز به وجو .میمی از.یا .و رش این ترویب
نیز باعث از بین رفتن سلولهای مغزی میشو .واهش سطح
بعضی از موا.شیمیایی وه پیامها را بین سلولهای عصبی منتقل
میون نیز باعث از بین رفتن ارتباط بین سلولها می رر ..تمام
این موار .باعث ووچک ش ن و متروفی مغز میشو.

عوامل دطـرساز .ر بروز بیــماری ملزایــمر به اور .قیــق
مشخص نرر.ی است اما .ر بررسیهای صورت ررفته عوامل
رونارونی شنادته ش ان :
سن بالتر از  65سال ،سابقه دانوا.ری ،سکته مغزی ،سابقه ضربه
ش ی به سر ،بیماریهای عروق ورونر ،ومبو .فعالیتهای فکری،
جنس مونث ،ومبو .ویتامین و اسی فولیک ،ومبو .فعالیتهای
ب نی و ورزش ،سابقه افسر.ری ،استرسهای روانی -اجتماعی
مانن فوت همسر و بازنشستری ،افزایش ولسترول دون ،مصرخ
.دانیات ،سموم موجو. .ر محیط زیست و از این علل هست
ن
اثرات بیماري آلزایمر:
معمولً رون مسیب مغز .ر این بیماري از حافظه ووتا م ت
شروع می شو .و سپس با .رریر ش ن قسمتهای مختلف مغز،
ایف وسیعي از علیم متفاوت ایاا .میشو .وه ميتوان منها را
.ر سه ررو ولي ابقه بن ي نمو:.

برای آنکه بیمار بتواند از بهترین مراقبت /درمان
برخوردار شود ،تشخیص دقیق نوع دمانس ضرورت
دارد.

بیماری آلزایمر

بیماری آلزایـمر

بیماری ملزایمر شایع ترین نوع .مانس (در.سو.ری) ،با شروعی
ت ریای و پیشرفتی م اوم است وه به ت ریج حافظه و تواناییهای
ههنی .یرر مانن تفکر ،است لل و قضاوت فر .را تحت تأثیر قرار
می.ه و او را .ر اناام وظایف روزانه زن ری با مشکل مواجه
میون

ملزایمر پیشرفته

مغز سالم

تانرلهای نوروفیبریلری

نـرمال
سلول عصبی

اختلت شناختی:

پلوتهای
ممیلویی

روشهای تشخیص بیماری آلزایمر
تشخیص این بیماری توسط پزشک و با بررسی تاریخیه
سلمت بیمار و اناام بردی معاینات جسمانی /روانی و
مزمایشهایی چون ،سی تی اسکن ،ام مر می مغز ،نوارمغزی،
مزمایش مایع نخاع و یا مزمونهای روانی تست حافظه اناام
میپذیر.

ضعف .ر حافظه و فراموش نمو.ن مطالب
ادتلل .ر زبان ( بیان و یا .رک ولمات)
ادتلل .ر تفکر ( بروز هذیان ،مسیب .ر تفکر انتزاعی و )
ناتوانی .ر قضاوت و است لل
لل .ر جهتیابي و وقوخ به زمان و مکان
لل .ر تصمیمریري و حل مسئله
ادتلل .ر یا.ریري مطالب ج ی
واهش توجه و تمروز
ادتلل .ر دوان ن ،نوشتن و محاسبه

