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شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه

آیا نگران سالمت ذهنی خود نیستید؟ یا شاید سالمت ذهنی 
نزدیکانتان؟ کمی فراموشی، بخشی طبیعی از فرایند سالمندی است.
اگر در یادآوری نام فرد مشکل دارید اما بعد یکباره به ذهنتان 
می رسد، پس مشکل جدی در حافظه ندارید اما اگر مشکالت 
حافظه به طور جدی روی زندگی روزمره تان تاثیر گذاشته است، 
می تواند از نشانه های اولیه بیماری آلزایمر باشد. در حالی که 
با هم متفاوت است،  نیز  تعداد عالئم آن و میزان شدت آن 
شناسایی عالئم اولیه بسیار مهم است و باید به طور جدی در 

مورد خودتان بررسی کنید. 

1 از دست دادن حافظه

شایع ترین عالمت آلزایمر است. آیا اطالعاتی را که به تازگی 
و  نام  تاریخ،  آیا  می کنید؟  فراموش  راحتی  به  را  آموخته اید 
رویدادهای مهم را از یاد می برید؟ آیا حتی اتفاقات بزرگی که 
برایتان رخ داده است را فراموش می کنید؟ آیا بارها می خواهید 
به شما گفته شود؟ آیا به شدت متکی به نوشتن یادداشت یا 
یادآوری های گوشی همراه خود هستید تا موارد و رویدادهای 

مهم را به شما یادآوری کند؟

2 برنامه ریزی دشوار و حل مشکل

مشکل  آن  به  پایبندی  و  کردن  برنامه ریزی  در  آیا 
دارید؟ آیا پیروی از یک دستورالعمل، حتی یک موردی 

که بارها استفاده کرده اید، برایتان مشکل است؟ آیا تمرکز 
روی کارهای دقیق مثل اعداد، هم برایتان دشوار است؟ مثال، 
آیا می توانید صورت حساب های خود را پیگیری کرده و دسته 

چک خود را به راحتی بررسی کنید؟

3 سخت انجام دادن کارهای روزمره

حتی انجام کارهای تکراری هم برایتان سخت می شود. آیا در 
رانندگی در مسیری که بیشتر اوقات می روید هم مشکل دارید؟ 
آیا می توانید یک کار معمولی را در محل کار خود انجام دهید؟ 

آیا قوانین بازی مورد عالقه تان را فراموش می کنید؟

4 زمان و مکان 

آیا حواستان کامال به سمت چیزهایی می رود که هنوز اتفاق نیفتاده 
است؟ آیا تابه حال گم شده اید؟ آیا شما به راحتی راه را گم 

می کنید؟ آیا فراموش می کنید کجا هستید؟ آیا به یادتان 
می ماند که چطور به مقصد برسید؟

5 تغییر بینش

آیا خواندن کلمات برایتان دشوارتر است؟ آیا در تشخیص 
مسافت مشکل دارید؟ آیا رنگ ها را از هم تشخیص نمی دهید؟ 
بسیار مهم است زیرا ممکن است بر رانندگی نیز تاثیر بگذارد.

6 بیان کلمات و گفت وگوهای ناامیدکننده

وقتی واژه ها سخت می شود، آیا می توانید کلمه مناسبی که  
به  را  یا چیزها  افراد  اینکه  یا  کنید؟  پیدا  را  دنبالش هستید 
اشتباه صدا می کنید؟ گفت وگو با دیگران ممکن است برایتان 
آیا  می کنید؟  کار خودداری  این  انجام  از  آیا  باشد.  سخت 
شما قادر به انجام این کار هستید؟ آیا یکدفعه وسط بحث 
آیا  بگویید؟  فراموش می کنید که چه  زیرا  سکوت می کنید 

مدام تکرار می کنید؟

7 گم کردن اشیا

هر کسی هر از گاهی چیزهایی را جا می گذارد اما آیا می توانید 
سریع به خاطر بیاورید و دوباره آن را پیدا کنید؟ آیا وسایل 
خود را در غیر جای خودش مانند یخچال می گذارید؟ آیا 

دیگران را در گم کردن اشیاء مقصر می دانید؟

8 اشتباه در قضاوت

آیا به تازگی تصمیمات اشتباهی گرفته اید؟ آیا در شمارش 
پول اشتباه می کنید، مثال اینکه معموال آن را انجام نمی دهید 

و به دیگران محول می کنید؟ 
آیا کمتر دوش می گیرید؟ آیا کمتر از خود مراقبت می کنید؟ 

آیا لباس مناسب فصل نمی پوشید؟

9 دوری از اجتماع

آیا در حال انجام کار در پروژه ای هستید؟ آیا کمتر به سرگرمی 
مورد عالقه خود می پردازید؟ آیا انگیزه ندارید؟ آیا بیشتر در 
حال تماشای تلویزیون هستید یا بیش از حد معمول می خوابید؟

10 تغییرات خلق و خوی

افسردگی،  احساس  آیا  می شوید؟  نگران  راحت  خیلی  آیا 
ترس یا اضطراب می کنید؟ آیا به دیگران مشکوک هستید؟

مراجعه به پزشک
اگر این عالئم را مشاهده کردید، به پزشک مراجعه کنید. او 
سالمت جسمی و روانی شما را ارزیابی می کند. او سابقه 
آزمایش وضعیت  انجام  و  بررسی می کند  را  پزشکی شما 
حل  توانایی  حافظه،  تا  می کند  توصیه  شما  به  را  ذهنی 
مشکالت ساده و مهارت های تفکر شما را ببیند و ممکن 
است آزمایش خون و عکس از مغز را نیز به شما توصیه کند.
آلزایمر  متخصص  پزشک  به  را  شما  است  ممکن  سپس 
ارجاع دهد، مانند متخصص مغز و اعصاب)پزشکی که در 
زمینه درمان مغز و سیستم عصبی کار می کند(، روان پزشک، 
درمان  زمینه  در  متخصص  سالمندان)پزشک  روان شناس 

سالمند(. افراد 

10مورد از عالئم اولیه آلزایمر

چهعواملیموجبآلزایمرمیشود؟

بیماری آلزایمر چیست؟
بیماری ای است که در  آلزایمر 
آن حافظه افراد از بین می رود. 
ابتدا در به خاطر آوردن وقایع 
اخیر دچار مشکل می شود ولی 
ممکن است به راحتی اتفاقاتی را که سال ها پیش 
رخ داده را به یاد آورد. با گذشت زمان، سایر 

عالئم نیز ظاهر می شوند، از جمله:
 اختالل در تمرکز

 انجام فعالیت های معمولی با دشواری
 احساس سردرگمی یا ناامیدی خصوصا در شب
 تغییرات خلقی بسیار مثل بروز جدی عصبانیت، 

اضطراب و افسردگی
 احساس بی نظمی و گم شدن 

 مشکالت جسمانی مانند به سختی پیاده روی 
کردن و ناهماهنگی جسمانی
 مشکل در برقراری ارتباط

افراد مبتال به آلزایمر 

ممکن است عزیزانشان را فراموش کنند یا فراموش 
کنند چگونه لباس بپوشند، چطور غذا بخورند یا 

چگونه به دستشویی بروند.
مرور  به  مغز  بافت  می شود  باعث  بیماری  این 
زمان تجزیه شود و این اتفاق معموال در افراد 

باالی 65 سال رخ می دهد. 
افراد فقط چند سال یا نزدیک به یک دهه می توانند 
با بیماری آلزایمر زندگی کنند. با این حال در 
بیشتر موارد، حدودا 9 سال است. تقریبا از هر 
8 نفر یک نفر سالمند 65 ساله یا پیرتر، به این 
به  مردان  از  بیشتر  زنان  می شود.  مبتال  بیماری 

آلزایمر دچار می شوند. 

چه عواملی موجب آلزایمر می شود؟
افرادی که به آلزایمر مبتال می شوند معموال پیر 
جزو  بیماری  این  اما  هستند 
پیری  طبیعی  فرایند 

از  بعضی  چرا  که  نمی دانند  دانشمندان  نیست. 
افراد به آن مبتال می شوند و برخی دیگر نمی شوند 
اما این را می دانند که عالئم ایجاد کننده آن، از دو 

نوع اصلی آسیب عصبی ناشی می شود:
 سلول های عصبی به هم گره می خورد که به 

آن گره های بافت عصبی گفته می شود.
 رسوبات پروتئینی به نام پالک های بتا آمیلوئید 

در مغز جمع می شود.
محققان به درستی نمی دانند که چه عواملی باعث 
اما  اتفاق می افتد  یا چگونه  این آسیب می شود 
 ApoE نام  به  در خون  پروتئینی  است  ممکن 
)آپولیپوپروتئین ای( باشد که بدن از آن برای انتقال 

کلسترول به خون استفاده می کند. 
با احتمال  چند نوع ApoE در بدن هست که 
بیشتر آلزایمر مرتبط است. ممکن است اشکال 
خاصی از آن باعث آسیب مغزی شود. برخی از 
دانشمندان تصور می کنند که این ماده در ایجاد 

پالک مغز افراد مبتال به آلزایمر نقش دارد. آیا 
یا نه؟  ApoE تا حدی باعث آلزایمر می شود 

قطعا ژن ها در ایجاد این بیماری نقش دارند. 
در فردی که والدینش به این بیماری مبتال 

بود ه اند، نیز احتمال ابتال بیشتر می شود.
افراد  برخی شواهد نشان می دهد که 
کلسترول  و  باال  فشارخون  به  مبتال 
باال بیشتر به آلزایمر مبتال می شوند. 
ضربه به سر به ندرت ممکن است 
شدت  هرچه  و  باشد  آلزایمر  عامل 
آن بیشتر باشد، خطر ابتال به آلزایمر 

بیشتر خواهد شد.
دانشمندان هنوز در حال مطالعه بسیاری 

از این نظریات هستند اما بدیهی است که 
بزرگ ترین احتمال وقوع آن، سالمندی و داشتن 

سابقه این بیماری در خانواده است.
WebMD :منبع

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک 

چرا باید زودتر به 

پزشک مراجعه کنید؟

هرچه زودتر تشخیص داده شوید، بهتر است. 

شروع درمان به تسکین عالئم آلزایمر کمک می کند 

و شما را برای مدت طوالنی تری سالم و سرپا نگه 

می دارد. همچنین به شما در برنامه ریزی های بهتر 

کمک می کند و می توانید زندگی تان را به خوبی 

مدیریت کنید، به راحتی تصمیمات مالی و 

قانونی بگیرید و حلقه اجتماعی خوبی 

برای خود بسازید.

آلزایمر بیشتر خواهد شدشدت آن بیشتر باشد، خطر ابتال به ممکن است عامل آلزایمر باشد و هرچه آلزایمر مبتال می شوند. ضربه به سر به ندرت به فشارخون باال و کلسترول باال بیشتر به برخی شواهد نشان می دهد که افراد مبتال بود ه اند، نیز احتمال ابتال بیشتر می شود.که والدینش به این بیماری مبتال آلزایمر نقش دارند. در فردی قطعا ژن ها در ایجاد 


