
    

 

 :ی معزفی بیمار

  قبیقتطیٗ قىُ ظٚاَ فمّی اؾت 

  یه ثیٕبضی فصجی پیف ضٚ٘سٜ،غیط لبثُ ثطٌكت ٚ تحّیُ ضٚ٘سٜ اؾت وٝ ثٝ تسضیج آغبظ ٔی قٛز ٚ ثب وبٞف

 .فّٕىطز شٞٙی ٚ اذتالَ زض ضفتبض ٚ ذّك ٚ ذٛ ٔكرص ٔیٍطزز

  ٔقطفی قس 1906آِعایٕط زض ؾبَ ثطای اِٚیٗ ثبض تٛؾظ ضٚا٘پعقه ٚ آؾیت قٙبؼ فصت إِٓب٘ی ِٛئیؽ. 

  ؾبَ ثطٚظ ٔیىٙس 65غبِجب زض افطاز ثبالی . 

  َٔیالزی اظ  2050ٔیّیٖٛ ٘فط زض جٟبٖ ٔجتال ثٝ ایٗ ثیٕبضی ثٛز٘س ٚ پیف ثیٙی ٔیكٛز تب ؾبَ 26، 2006زض ؾب

  .٘فط یه ٘فط ٔجتال ثٝ آِعایٕط ثبقس 85ٞط 

 ثبفث ٔرتُ قسٖ قسیس فىط ٚ حبفؾٝ ٔی قٛز. 

  ثٝ جٙؽ اؾت ٚاثؿت ٜ. 

  زٚضٜ ثیٕبضی ثطای ٞط فطز ٔٙحصط ٔی ثبقس أب فالئٓ ٔكتطن ظیبزی ٚجٛز زاضز. 

 ثیٕبضی ٘بٍٕٞٗ اظ ٘ؾط غ٘تیىی اؾت. 

 21 ؾپتبٔجط ضٚظ جٟب٘ی آِعایٕط ٘بٔیسٜ قسٜ اؾت. 

  ٚزایٗ ثیٕبضی ثب اظ زؾت ضفتٗ ٘ٛضٟٚ٘ب ٚ ؾیٙبپؽ ٞب زض لكط ٔد ٚثطذی اظ ٘ٛاحی ظیط لكط ٔد ٔكرص ٔیف. 

 : عالئم هطذار دهنذه بیماری

 افت حبفؾٝ وٝ ثط فّٕىطز ضٚظٔطٜ تبثیط ٔیٍصاضز 

  َٚؽبیف ٚ وبضٞبی آقٙب زض ا٘جبْ اقىب 



  ٔكىالت ظثب٘ی 

  ٖفسْ اقطاف زض ٔىبٖ ٚ ظٔب 

  لضبٚت ضقیف 

   اذتالَ زض تفىط 

   جبثجب ٌصاقتٗ اقیب 

   ضٚا٘ی/ اذتالَ ذّمی  

 : عالئم بیماری

 تغییطات زض قرصیت 

  وبٞف اثتىبض ٚ ٘ٛآٚضی 

   وبٞف تقبزَ فیعیىی ٚ ٟٔبضتٟبی حطوتی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ آٟ٘ب 

  اذتالَ زض یبزٌیطی ٔغبِت جسیس 

  وبٞف تٛجٝ ٚ تٕطوع 

  ٚاثؿتٍی قسیس ثٝ ٔطالت 

   ثطٚظ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؼ ٌٛ٘ٝ، ؾطٌطزا٘ی، ثی لطاضی 

 : مزاحل بیماری

 

 مرحله پیش دمانس  •

 مرحله اولیه   •

 مرحله میانی   •

 مرحله پیشرفته •



 : تقسیم بنذی بیماری

 :ثط اؾبؼ ظٔبٖ قطٚؿ ثیٕبضی   

 ؾبٍِی  65لجُ اظ : ظٚز ضؼ   .1

 ؾبٍِی  65ثقس اظ : زیط ضؼ   .2

 :ثط اؾبؼ ٔٛضٚثی ثٛزٖ 

 .ؾبٍِی ضخ ٔیسٞس  65ثؿیبض قبیـ اؾت ٔقٕٛال ثقس اظ :  sporadicاؾپٛضازیه   .1

  ؾبٍِی 65لجُ اظ .زضصس ٕٔىٗ اؾت اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿّی زیٍط ٔٙتفُ قٛز 10-5قبیـ ٕ٘ی ثبقس : اضثی   .2

 

 : علل بیماری

 :  چٙسیٗ فطضیٝ ثطای فّت ثیٕبضی آِعایٕط ٌفتٝ قسٜ وٝ فجبضتٙس اظ

   فّت ثیٕبضی ضا وبٞف ؾٙتع اؾتیُ وِٛیٗ ٔیسا٘س:فطضیٝ وِٛیٙطغیه. 

    تجٕـ پطٚتئیٗ پیف ؾبظ آٔیّٛئئس ٔٙجط ثٝ تكىیُ پالن ٚ زض ٘تیجٝ ٔطي ٘ٛضٖٚ ٞب :  تجٕـ آٔیّٛئیس ثتب

 .ٔیكٛز 

  ٚفؿفٛضیالؾیٖٛ غیط عجیقی پطٚتئیٗ تب 

  ذطاثی ٚ آؾیت ٔیّیٗ ٔطثٛط ثٝ ؾٗ زض ٔغع ایجبز ٔیكٛز :  

 



 .٘ٛضٖٚ ٞب ٔٙجط ٔیكٛززٔیّیٙٝ قسٖ ثٝ اذتالالت ا٘تمبَ آوؿٛ٘ی ٚ اظ زؾت ضفتٗ 

    زضصسی ؾَّٛ ٞبی ِٛوٛؼ  ؾطِٚئٛؼ 70وبٞف: 

 .ترطیت ایٗ ؾَّٛ ٞب ثبفث افعایف ضؾٛة آٔیّٛئیس ثتب ٔیكٛز

  .ٕٞٝ ایٗ ٔٛاضز ثبفث وٛچه قسٖ ٚ آتطٚفی ٔغع ٔیكٛز

Brain Atrophy in AD 

 

 

 

 

 

 : عوامل خطز ساس ابتال به بیماری

  ٗ65ؾبَ ثقس اظ  5ثٝ آِعایٕط ٔی ثبقس احتٕبَ ٔجتال قسٖ زض حسٚز ٞط ثعضٌتطیٗ فبوتٛض ذغط اثتال  :ؾ 

 ؾبٍِی زٚ ثطاثط ٔیكٛز

  ؾبثمٝ ثیٕبضی ذب٘ٛازٌی 

   غ٘تیه 

  وٕجٛز فقبِیتٟبی فىطی ٚ ثس٘ی 

   فكبض ذٖٛ ثبال 

  جٙؽ ٔٛ٘ث 

 ثیٕبضی لّجی 



  ؾىتٝ ٔغعی 

   زیبثت ٚ وّؿتطَٚ ثبال 

    اؾتقٕبَ زذب٘یبت 

   ؾْٕٛ ٔٛجٛز زض ٔحیظ ظیؿت 

 : تطخیص بیماری

  ٔكبٞسات ثبِیٙی -پیكیٙٝ ثؿتٍبٖ ثیٕبض –پیكیٙٝ ثیٕبض 

  ٘ٛاض ٔغعی 

   ٗتغیییطات زض ٘ٛاحی ٔغع ضا ٘كبٖ ٔی زٞس :ؾی تی اؾى 

   ثب تؿت حبفؾٝ :اضظیبثی فّٕىطز شٞٙی 

   ثطای پطٚتیئٗ آٔیّٛئیس ثتب ٚ تبٚ: آ٘بِیع ٔبیـ ٘ربفی 

  ثطای اضظیبثی ٚضقیت شٞٙی ثیٕبض: ٌؿیُ ته فٛتٖٛ ٚ پت اؾىٗ تٌٛٔٛطافی  

 : کنتزل بیماری

 

ٞیچ فالجی ثطا ثیٕبضی آِعایٕط ٚجٛز ٘ساضز فطایٙس زضٔبٖ ثٝ ٔقٙبی جٌّٛیطی اظ پیكطفت ثیٕبضی ٚ وٙتطَ فالئٓ آٖ 

 .اؾت 

ثطای وبٞف : آ٘تی ؾبیىٛتیهضٚٞبی ثبظزاض٘سٜ یب ٟٔبض وٙٙسٜ اؾتیُ وِٛیٗ ٚ زا: زا٘پعیُ: زضٔبٖ ٞبی زاضٚیی قبُٔ 

  ٕٔب٘تیٗٚ  ٌبال٘تبٔیٗپطذبقٍطی ٚ 

زضٔبٟ٘بی تىٕیّی قبُٔ ٌفتبض زضٔب٘ی،وبض زضٔب٘ی،ٞٙط زضٔب٘ی،ٔبؾبغ زضٔب٘ی،ٞٛٔیٛپبتی ٚ اوؿیػٖ زضٔب٘ی ٔی ثبقس 

 

 



 :توصیه های تغذیه ای 

 غصای ثیٕبض زض ٚفسٜ ٞبی ثیكتط ٚ ثب حجٓ وٕتط زض ٞط ٚفسٜ ٔصطف قٛز.  

  ٔبیقبت ٚ آة ثبیس ثیكتط ٔصطف قٛز.  

   ٚجٛز ٔمساض وبفی فیجط زض ضِغیٓ غصایی.  

 3ضِِغیٓ غصایی ؾطقبض اظ ٚیتبٔیٗ ٚ اؾیسٞبی چطة أٍب 

 اضچیٗ، ضیحبٖ،جقفطی، ظضزچٛثٝ ٚٔصطف ؾیت لطٔع،ٔبٞی فّفُ ؾیبٜ،ز:ازٚیٝ جبت ٚ ؾجعیجبت ٔقغط ٔب٘ٙس

  لعَ آال، ٌطزٚ، ؾٛیب،چبی ؾجع

 

آن در درمان آلشایمز ورسش و نقص 

 

ٚضظـ ٚ فقبِیت ٞبی ثس٘ی زض افطاز آِعایٕطی ٔٛجت پیكٍیطی اظ ضقف فضال٘ی، ثٟجٛز ٚضقیت ضٚحی ٚ 

 .ضٚا٘ی، وبٞف اضغطاة ٔی قٛز

تحمیمبت ٘كبٖ ٔیسٞس ٚضظـ چٝ اظ ِحبػ فیعیىی ٚ چٝ اظ ِحبػ شٞٙی اظ اثتال ثٝ ثیٕبضی آِعایٕط جٌّٛیطی 

 .ٔیىٙس

پالوٟبی آٔیّٛئیسی ٔیكٛز،ِٚی ٚضظـ ٘جبیس اججبضی ثبقس ظیطا ٚضظـ اججبضی ثٝ زِیُ ٚضظـ ثبفث وبٞف 

. افعایف ؾغح اؾتطؼ ذغط اثتال ثٝ آِعایٕط ضا افعایف ٔی زٞس

ٚضظـ  ٔٙؾٓ ثٝ ٔست حسالُ قف ٔبٜ ثبفث ثٟجٛز ذّك ٚذٛ ٚوبٞف افؿطزٌی ، ثٟجٛز ذٛاة، وبٞف احتٕبَ 

جٌّٛیطی اظ وبٞف ایٗ ٟٔبضتٟب، تمٛیت حؽ تقبزَ ٚلسضت فضال٘ی، ثٟجٛز یجٛؾت، حفؼ ٟٔبضتٟبی حطوتی ٚ 

 .حبفؾٝ ٚ ثٟجٛز ٟٔبضتٟبی اضتجبعی ٚ اجتٕبفی ٔی قٛز

زض اثطٚضظـ ٔساْٚ ٔیعاٖ جطیبٖ ذٖٛ زض ٔغع افعایف ٔی یبثس، اوؿیػٖ ضؾب٘ی ٚ تغصیٝ ٘ٛضٟٚ٘بی ٔغع ضا 

 .ثٟجٛز ثركیسٜ ٚ اظ تًٙ قسٖ فطٚق جٌّٛیطی ٔیىٙس

 .ٔٙؾٓ ٔٛجت پیكٍیطی اظ فطأٛقی ٚظٚاَ ٔیكٛز ٚضظـ



تٕطیٙبت ٚضظقی ثبفث تىثیط ؾِّٟٛبی ٔغع ثٝ ٚیػٜ زض ٘بحیٝ ٞیپٛوبٔپ ٔیكٛز ٚ ایٗ ؾبذتبض زض ا٘تمبَ 

 .اعالفبت اظ حبفؾٝ وٛتبٜ ٔست ثٝ ثّٙس ٔست زذبِت زاضز

ایٗ تطقحبت ثبفث  وٝ.ٚضظـ ٔٙؾٓ ٔٛجت افعایف تطقح ٘ٛضاپی ٘فطیٗ ٚ زٚپبٔیٗ ٚ ؾطٚتٛ٘یٗ ٔی قٛز

  .تمٛیت حبفؾٝ ٚ تغییطات ذّمی ٔیكٛز

توصیه های ورسضی 

 .لجُ اظ قطٚؿ ٚضظـ تٛؾظ ثیٕبضاٖ آِعایٕطی ثبیس ثب پعقه ٔكٛضت قٛز •

 .٘ٛؿ ٚضظـ ٔٙبؾت ثطای ثیٕبضاٖ آِعایٕطی ثٝ فالئٓ ثیٕبضی،ؾغح آٔبزٌی ثس٘ی ٚ ؾالٔت فٕٛٔی اٚ ثؿتٍی زاضز   •

 .ٌطْ وٙٙسثب ٘طٔف ٞبی ٔٙبؾت ثسٖ ضا  •

 .ظٔبٖ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ثطای ثیٕبضاٖ ضا ثبیس تمؿیٓ وطز •

 .وٙٙس زض ٔحیظ ٞبی أٗ ثبیس ٚضظـ •

 : ورسضهای مناسب

 

o  پیبزٜ ضٚی 

o   زٚچطذٝ ؾٛاضی 

o   قٙب 

o  وبض ثب زٚچطذٝ ٞبی ثبثت 

o ایطٚثیه زض آة :ٚضظـ ٞبی آثی 

o   ٝ٘وبضٞبی ذب 

o   ثبغجب٘ی 

 



 :منابع

 جان گدش-ریچارد مایو-مایکل گلدر: آکسفورد رواوپسشکی، ویراست دوم، مولفیه 

  سادوک–کاپالن :  ، مولفیه 1خالصه رواوپسشکی  •

 مقاله آلسایمر از کوثر یوسفی •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


