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بیماري آلزایمر نوعي اختالل مغزي مزمن، پیشرروند  و نرااواک كددرد     

قدرت قضاوت و افکرر فررد ارا یر مري      است كه بر روي حافظه، دقت،

گذارد. در این بیماري سلول هاي مغزي كه مسئول نگهداري و پرردازش  

 اطالعات هستدد سركوب شد  و از بین مي روند.

علت اصلي بیماري هدوز شداخته نشد  است اما این احتمال وجرود دارد  

كه اركیبي از عوامل مختلر  ننتیکري و مطی ري مدبرر بره اخریر        

 اي مغزي در این بیماراک شوند.سلوله

م العات نشاک داد  است كه عوامل مطی ي ماندد آسری  هراي شردید    

مغزي در اوایل بزرگسالي و پایین بودک س ح علمي و آموزشي مي اواند 

مو ر باشد. اا امروز هدوز شواهدي مبدي بر ایدکه عفونت هرا، فلرزات و   

شوند كشر  نگردیرد     مواد سمي شیمیایي بتواندد مدبر به این بیماري

 است.

 

 عوامل خطرساز بیماری

  سن: سن اولین عامل خ ر این بیماري مطسوب مي شود، طبق آمار

سال یک نفر به این بیمراري مبرتال مري     65فرد مسن ار از  8از هر 

 شود، این بیماري بددرت در افراد جواک ارنیز اافاق مي افتد.

برتال مري شروند، احتمرا       جدس: زناک بیشتر از مرداک به این بیماري م

 بدلیل ایدکه زناک بیشتر از مرداک عمر مي كددد.
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   نژاد و قومیت:آفریقایي ها بیشتر از سفیدپوستاک دچار بیماري مري

شوند كه مي اواند ناشي از شیوع با ار بیماري هایي ماندد پرفشاري 

 خوک و دیابت در آک ها باشد.

 سابقه فامیلي مثبت 

 ق: طبق بررسي هاي انبام شرد  برا  برودک    بیماري هاي قل  و عرو

فشار خوک،  س ح كلسترول خوک و دیابرت مري اواندرد در ایبراد     

بیماري مو ر باشدد ، شواهدي وجود دارد كه كدترل این عوامل مري  

 اواند در پیشگیري از بیماري كمک كددد  باشد.

    شیو  زندگي: با ایباد اغییرات زیر در شیو  زندگي اا حردودي مري

 خ ر ابتال به بیماري را كاهش داد؛ این موارد عبارادد از:  اواک

    و  برازي هراي فکرري   ذهن خود را از طریق فعالیتهرایي ماندرد

 .یادگیري زباک جدید فعال نگه دارید

 .سعي كدید فعالیت فیزیکي مدظم داشته باشید 

 .فعالیت اجتماعي خود را افزایش دهید 

  دیکره هدروز رنیرم    رنیم غذایي مداس  داشته باشید : برا وجو

غذایي خاصي براي پیشگیري از بیماري شداسایي نشد  است اما 

مصرف غذاهاي كم چربي ، سبزیبات و میو  جرات رنگري مري    

 اواند مفید باشد.

 .وزک خود را در حد م لوب نگه دارید 

 

 عالئم بیماری

عالمت هشدار دهدد  بیماري را  10طبق اوصیه انبمن آلزایمر افراد باید  

 این عالئم عبارادد از: ر داشته باشددمد نظ
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اغییرات حافظه به حدي كه زندگي روزمر  را مختل نماید، فراموشري  -1

بخصوص در مورد وقایعي كه اخیرا اافاق افتاد  است و پرسیدک سوا ت 

 اکراري

 كاهش امركز-2

 مشکل در انبام وظای  روزمر  در خانه و مطیط كار-3

 اکگیج شدک در مورد زماک و مک-4

 اشکال در فهم اصاویر-5

 مشکل در صطبت كردک-6

 قرار دادک اشیا در مطل نامداس  و گم كردک اشیا-7

 اختالل در قضاوت و اصمیم گیري-8

 فرار از كار و مطیط هاي اجتماعي-9

اغییر خلق و شخصیت )ارس، سوء ظن، بري افراواي و افسرردگي،    -10

 خوابیدک براي مدت طو ني ( 

 

 تشخیص

ص ق عي بیماري فقط بعد از مرگ و با كالبد شکافي مغرز  هرچدد اشخی

امکاک پذیر مي باشد اما پزشکاک با انبرام آزمایشرااي مري اواندرد ارا      

 حدودي بیماري را اشخیص دهدد:

 ااریخچه پزشکي و معایده بالیدي

 است هاي آزمایشگاهي

 نروسیکولونیکال است هاي

 عکسبرداري از مغز ) سي اي اسکن و ام آر آي(
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 :رماند

روش ق عي براي درماک یا اوق  پیشرفت بیماري وجود ندارد ، داروهاي 

موجود اا حدودي از وخیم ار شدک عالئم بیماري جلوگیري مي كددد اما 

فواید این داروها اندک است ب وریکه بیمرار و خرانواد  وي مزایراي دار    

و ودرماني را لمس نمي كددد. درماک این بیماراک بیشتر حمرایتي اسرت   

مراقبت از آنها شامل مراقبت هاي پیشرگیري كددرد ، بهبرود فعالیرت،     

 بهبود خواب، رنیم غذایي و پیشگیري از اض راب و عصبانیت است.

 

 مراقبت در منزل در مراحل اولیه بیماری:

   مطرک هایي كه موج  حواس پراي بیمار مي شود و یا سرو صرداي

گا  باشید كره حتري   زیاد ایباد مي كدد را به حداقل كاهش دهید، آ

صداهاي عادي ماندد صطبت كردک افراد در بیروک از اااق نیرز مري   

 اواند مدبر به عصبي شدک بیمار شود.

    با این افراد شفاف صطبت كدید، كلمات ساد  و جمالت كوارا  بکرار

 ببرید و زماک كافي براي پاسخ را به بیمار بدهید.

    اد زدک مري كدرد   در مواقعي كه بیمار عصباني شرد  و شرروع بره د

سرگرمي هایي ماندد اهیه خوراک ساد  و یا ماشرین سرواري ) نره    

 رانددگي كردک( مي اواند مفید باشد.

     نشاک دادک عکس یا فیلم اعضاء خانواد  و وقرایعي كره در گذشرته

 بیمار رخ داد  مي اواند احساس راحتي را در وي ایباد كدد.

  بسیاري از این بیماراک در برابر حمام رفتن مقاومت مي كددد و بعضي

از حمام رفتن مي ارسدد ، اوصیه مي شود كه همسر بیمار با وي بره  
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حمام برود و نیز برقراري یک برنامه مشخص روزانه مي اواند مفیرد  

 باشد.

    آگا  باشید كه اكثر این بیماراک بدلیل از دست دادک حرس رنرو و

لباس پوشیدک مشکل دارند، لرذا جهرت انتخراب لبراس     طرح ، در 

 مداس  به آنها كمک كدید.

 .به مطض اشخیص بیماري ، بیمار باید رانددگي كردک را كدار گذارد 

       بدلیل ایدکه این بیماراک امایل دارنرد كره از خانره بیرروک رونرد و

احتمال گم شدک آنها بسیار زیاد است لذا اوصیه مي شود قفل هاي 

ر روي درها و پدبر  ها نص  شود، در جلوي درب خروجري  دواایي ب

زنو هشدار اعبیه گردد و براي بیمار دستبدد یا گرردک بدردي كره    

 حاوي مشخصات و آدرس وي مي باشد اهیه نمایید.

   یک برنامه روزانه ورزشي مي اواند بیمار را خسته كرد  و از بیرروک

 شد.رفتدش جلوگیري كدد و در ش  خواب بهتري داشته با

    اگر بیمار پر اطرک باشد رنیم غذایي باید پركالري و با وعرد  هراي

غذایي اضافي باشد، بهتر است وعد  غذایي متدوع نباشد چوک بیمار 

 نمي اواند اصمیم بگیرد كه چه بخورد.

 

 مراقبت در منزل در مراحل آخر بیماری:

مراحرل   ساعته دارد، در این 24در مراحل انتهایي بیمار نیاز به مراقبت 

اوصیه مي شود كه فردي متبطر در امور بهداشتي برا بازدیرد بیمرار در    

مدزل به وي و خانواد  وي كمک كدد، ایدکار مي اواند به افرزایش بقراي   

 بیمار كمک كدد
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   بي اختیاري ادرار و مدفوع: این بیماراک در مراحل انتهایي دچار بري

ک باید از عردم  اختیاري ادرار و مدفوع مي شوند در این مواقع پزش

وجود عفونت اطمیداک حاصل كدد، مراقبین مي اواندد با كدترل زماک 

دریافت مایعات اا حدودي زماک ادرار فرد را اخمرین زد  و او را بره   

 اوالت ببرند.

  بي حركتي و درد: با گذشت زماک بیمار بي حركت شد  و نهایتا  ب ور

د لذا یک مشکل كامل به وسایل كمکي ماندد ویلچیر وابسته مي شو

عمد  در این مرحله زخم بستر بیماراک مي باشد، جهرت جلروگیري   

باید مالفه بیمار امیز، خشک و عاري از ذرات غذایي باشد، پوسرت  

 ساعت یکبار بیمار جاببا شود.  2بیمار مرابا  شسته شد  و هر 

  لیواک آب دریافت كدد، بایددر نظر  8كم آبي: بیمار باید روزانه حدود

ه باشید قهو  و چاي ادرار مي باشدد و مدبر به كم آبي بدک مي داشت

 شوند.

 

  مشکالت اغذیه اي: كاهش وزک و نااواني در بلع دو مشکل عمد  در

مراحل انتهایي بیماري مي باشد، باید غذاي نرم برراي بیمرار آمراد     

كرد  و با فشردک چانه هاي بیمار او را اشویق به جویردک كررد، در   

ته بیماري مي اواک از ایوب هاي اغذیره برراي بیمرار    مراحل پیشرف

استفاد  نمود اما استفاد  از این ایوب ها اا یر قابل مالحظره اي برر   

 بقاي بیمار ندارد.

 

 توصیه جهت تقویت نیروی جسمی و روانی مراقبین این بیماران:  12



 7 

با وجودیکه من نمي اوانم پیشرفت بیماري را كدترل كدم ،  زم است  -1

ه خاطر داشته باشم كه مي اوانم بسیاري از جدبه هاي مو ر بر بیمراري  ب

 را اطت كدترل خود در آورم.

 زم است كه من از خودم مراقبت كدم اا بتوانم وظای  مهمي كه برر   -2

 عهد  دارم را انبام دهم.

 زم است كه شیو  زندگیم را آساک كدم اا بتوانم از انررني و زمرانم    -3

 د  را داشته باشم.بهترین استفا

 بهتر است به امروز فکر كدم اا ایدکه نگراک آیدد  باشم. -4

 ازم است كه جهت فعالیتهاي روزانه خود برنامه ریزي داشته باشم . -5

 زم است در امر مراقبت از بیمارم از دیگرر اعضراء خرانواد  كمرک      -6

 بگیرم.

مرا افرزایش  بهتر است كه شوخ طبع باشم زیرا خددیدک خوش بیدي  -7

 مي دهد.

 زم است به خاطر داشته باشم كه اغییرات خلرق و رفترار بیمرارم     -8

 ناشي از بیماري وي است.

  زم است كه روي اوانایي هاي حال حاضر بیمارم امركز كدم .-9

 زم است مرابا از احساس عالقه و حمایت هاي اطرافیراک اسرتفاد    -10

 كدم.

یاورم كه من  در حال حاضر بهترین كار را  زم است مرابا به خاطر ب -11

 انبام مي دهم.

  زم است اعتقاد داشته باشم كه من انرني انبام ایدکار را دارم.-12

 

 مدبع: 
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1- Alzheimer's disease. Avaiable from: 
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/238031466-

3/1136813719/10041/9426.html. Accessed: March 2015. 


