
 بیماری آلزایمر

 

بیماری آلزایمر یک ضایعه واختالل عصبی است که در آن مرگ سلول های مغزی باعث کاهش حافظه و کاهش قدرت شناختی 

در فرد مبتال به  ایاالت متحده را تشکیل می دهد. درصد موارد دمانس در 80تا  60ت که اسعقل زوال علت میشود و شایع ترین 

 ارتباطات کمتری دارد. ،سلول های عصبی  بافت آلزایمر

که می تواند شامل از دست دادن حافظه و مشکالت تفکر، حل مسئله و یا و نشانه هاست  واژه دمانس توصیف مجموعه ای از عالئم

 و این عالئم زمانی رخ می دهد که مغز به علت بیماری خاص، از جمله بیماری آلزایمر آسیب دیده باشد. زبان باشد

محسوب میشود که یک بیماری فیزیکی نامیده شده و که اولین بار آن را توصیف کرد لوسیس آلزایمر، اماری آلزایمر، به نام دکتر بی

بر مغز تاثیر میگذارد. اگرچه افراد مبتال به زوال عقل عمدتًا افراد سالخورده ومسن هستند لیکن تنها به این دسته از افراد اختصاص 

یادگیری، قضاوت و جهت گیری و قدرت محاسباتی و قدرت نمی یابد و برتوانایی پردازش ذهنی و شناختی افراد، حافظه و تفکر، 

 اثیر گزار می باشد.تکلم ت

در بافت ها ایجاد می شوند.این پالک ها بین سلول است که به عنوان پالک   یمغز یک فرد مبتال به آلزایمر دارای رسوب های کوچک 

های مغز در حال مرگ دیده میشوند و از پروتئینی به نام  بتا آمیلوئید ساخته شوند.همچنین پیچ خوردگی هایی در سلول عصبی 

 شوند. ساخته می tau هد که از پروتئینی به نام رخ مید

چندین تا عالئم ابتدا خفیف بوده و با گذشت زمان شدیدتر میشود.افراد مبتال به بیماری آلزایمر می توانند  ،در این بیماری عصبی

 ممکن است متغیرباشد.از فردی به فرد دیگر گرچه سال پس از شروع عالئم خود، زندگی کنند 

آسپیراسیون مواد غذایی )برگشت مواد وبا  سبب شودهم بلع را  صدماتمیتواند  کهبیماری آلزایمر بیماری عصبی پیشرونده است 

 گردد.غذایی به ریه ها( منجر به عفونت های مکرر سینه 

 میباشند.و کمک تمام وقت   حمایتینیازمند مراقبت شدیداً این بیماران 

عملکرد عصبی فرد،  و می کنند توجهمایش خاصی وجود ندارد و پزشکان به نشانه ها و عالئم برای تشخیص آلزایمر هیچ آز 

 مورد بررسی قرار می دهند.احساسات و رفلکس های فرد را 



تشخیص آلزایمر ، فرد باید کاهش عملکرد و عملکرد شناختی یا رفتاری را در مقایسه  با آنچه قبالً داشته ، تجربه کند . این  جهت

 از جمله: کاهش باید با توانایی آنها در کار یا فعالیت های معمول مواجه شود

راموش کردن حوادث یا قرار مالقات ها، مستهلک توانایی کمتری در برداشتن و به یادآوردن اطالعات جدید به عنوان مثال: ف -1

 سازی وسایل شخصی و سواالت تکراری 

و توانایی تصمیم گیری ضعیف و ناتوانی در برنامه ریزی فعالیت  یدرک نادر از خطرات ایمنی، نانوانی در مدیریت امور مال -2

 های پیچیده یا تدریجی

 ساده  یمشترک و یا ناتوانی در استفاده از ابزارها ءچهره یا اشیااختالالت توانایی فضایی مانند ناتوانی در تشخیص  -3

 در صحبت کردن، خواندن و نوشتن اختالل -4

 تغییرات رفتاری خارج از شخصیت مانند آشفتگی، بی تفاوتی، عدم انگیزه و عالقه یا ابتکار  -5

 شک را در جریان قرار داد  .باید فوراً پز دتر شودر فرد آلزایمر در طول روز شروع یا بد در صورتی که عالئم

 .یک نشانه کلیدی اولیه است تکلمی مانند تالش برای پیدا کردن کلمات مناسب.مشکالت 

در یک زمان، ناتوانی در  مانند خواندن متن ، مشکل درک بخش های جداگانه ای از یک صحنه یمشکالتهمچنین  

 اجرایی، با استدالل قضاوت و حل مسئله است.مهمترین نقص در اختالل عملکرد  و تشخیص اشیاء و چهره

 محققان اظهار داشتند که تغییر در شوخ طبعی ممکن است نشانه زودرس آلزایمر باشد. 2016در سال 

 می باشد.، MRIیا  CTسایر ارزیابی ها شامل آزمایش خون یا ادرار ، انجام 

ممکن است نیزاط داشته باشد لذا انجام آزمایش ژنتیکی از آنجائیکه عالئم زوال عقل ممکن است با یک بیماری ارثی ارتب

 الزم باشد. 

 سواالتی که ممکن است برای تست قابلیت های شناختی خواسته شود عبارتند از:

 بیمارستان های شهرودر چه سالی هستیم؟نام شهر یا پرسیدن سن فرد، ساعت و زمان، اینکه 

تکرار آدرسی که در و... و نام رئیس جمهورتولد، ویا تاریخ  ،راقبینتان دو نفر از پزشکان یا پرستاران و مپرسیدن نام 

 شده است را بخواهیم.انتهای آزمون نوشته 



 درمان:

  .هیچ درمان شناخته شده ای برای آلزایمر وجود ندارد و در واقع مرگ سلول های مغزی را نمیتوان معکوس نمود

میتواند به راحتی بیماران کمک نماید.موارد حمایتی و کمک کننده با با این حال مداخالت درمانی وجود دارد که 

مدیریت موثر در هر شرائطی که در کنار آلزایمر اتفاق   -ردی هستند مانند  توجه به پیشنهادات انجمن آلزایمر موا

 می افتد.

 فعالیت ها و برنامه های روزانه 

 دخالت گروههای پشتیبانی وروزانه 

 ی درمان کننده بیماری آلزایمر وجود ندارد اما برخی از گزینه ها عالئم را میتوانند کاهش دهند داروها :دارودرمانی

 کیفیت زندگی کمک کنند. دو به بهبو

  ند عبارتند از  د شدهسکین عالئم در ایاالت متحده تائیمهارکننده های کولین استرازکه برای ت

 .( cognexریواستیگمین)اگزلون(،تاکرین)

  همچنین نوعی از مخدر (memantine )Namenda  آنتاگونیست گیرنده ،NMDA ممکن است به  که

 تنهایی یا در ترکیب مهارکننده های کولین استرازاستفاده شود.

 : نکات تغذیه در آلزایمر

یا حتی متوقف نمودن شروع تا به امروز علت دقیق بیماری آلزایمر شناخته نشده است اما دانشمندان سعی بر به تعویق انداختن و 

 یکی از راههای به تعویق انداختن یا جلوگیری از بروز این بیماری تغذیه مناسب می باشد. .بیماری را دارند

 :دستورالعمل های تغذیه ای برای افرادی که آلزایمر دارند

، B  ،C ،E)گروه ها، ویتامینآنتی اکسیدان ها شامل. ) غذاهایی متعادل، با تنوع غذایی باال آماده کنید رژیم سعی کنید -1

D ،A و K ) پلی فنل ها و) ... 

مانند اسفناج، کاهو، برگ چغندر، )سبزیجات برگ سبز مصرف روزانه میوه ها و سبزیجات را افزایش دهید. خصوصا  -2

همگی حاوی زیرا  )توت فرنگی ،تمشک و...( گیالس، بلوبری و ...ها  انواع توت و( خردل و دیگر سبزی ساالد 

هستند که به کاهش التهابات مغزی و فشار ( و بتا کاروتن  K فوالت، ویتامین)ها و مواد ضدالتهاب اکسیدانآنتی

 کنند.اکسیداتیو مغز کمک می

https://article.tebyan.net/306069
https://article.tebyan.net/306069


شده را به حداقل برسانید. این شکرها در عین حال که حاوی کالری هستند، اما شکرهای تصفیه قند های ساده و مصرف -3

 .اندفاقد فیبر، مواد معدنی و ویتامین

 .و کلسترول باال دارند، کم کنید شده های اشباعغذاهایی را که چربیمصرف  -4

ال آزاد و التهاب، که هر دو تاثیر منفی بر عملکرد این چربی ها با تولید رادیک .چربی های ترانس اجتناب کنیدمصرف از   -5

مغز دارند در ارتباط است. برچسب مواد غذایی را بخوانید و مطمئن شوید که مواد تشکیل دهنده، به خصوص در غذاهای 

گرم در هر وعده داشته باشد از موارد دیگر مانند غذاهای  0.5بسته بندی شده برچسب چربی ترانس صفر یا کمتر از 

 .سرخ شده، فست فود و مارگارین که پناهگاهی برای چربی ترانس شناخته شده اجتناب کنید

 منابع و... از آال قزل ماهی مخالی، خال ماهی تن، ماهی ساردین، آزاد، ماهی. کنید بیشتر استفاده 3 امگا حاوی غذایی مواد از -6

  .هستند سالم های چربی این

 منبع اینکه بر عالوه زیرا نمایید اضافه خود روزانه غذایی رژیم به را...(  پسته و گردو، فندق، بادام،: مثال عنوان به) ها آجیل -7

 و قلبی های بیماری به ابتال خطر کاهش سبب که هستند E  و B گروه های ویتامین از خوبی منبع باشند، می 3 امگا از عالی

 .شوند می سرطان

 .کرده و کمتر از نمک استفاده کنیدمصرف غذاهایی را که سدیم باال دارند، کم  -8

نکشیدن سیگار، فعالیت ورزشی، کنترل فشارخون و کلسترول، عدم مصرف مشروبات  داشتن وزن متعادل،،تغذیه سالم در کنار  -9

  .توانند اثرات مفیدی در سالمت مغز داشته باشندالکلی نیز می

 ه علیپورسرکارخانم سمی –گردآورندگان : سرکارخانم دکتر مهری محمدی  

 :منبع

1- Medical News Today 

2- Alzheimer's society 

3-  (PDF) Nutrition and Prevention of Alzheimer’s dementia. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/267814136_Nutrition_and_Pre

vention_of_Alzheimer's_dementia [accessed Sep 15 2018]. 

4- www.everydayhealth.com 

تغذیه متخصص عبدالهی، مینا دکتر - آنالین زندگی -5  

 


