
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیر شدن جمعیت تبدیل به یک اپیدمیولوژی :
کشور بیش  26پدیده در سراسر جهان شده است 
سال و  65 از دو میلیون نفر از شهروندان مسن

 مطلق تعداد در افزایش ترین بزرگباالتر داشتند ؛
 مي رخ توسعه حال در کشورهاي در سالمند افراد
 فراینده ک جهان تيجمعی پیري زمینه, دهد

 در که است جمعیتي گذار" عنوان به شده شناخته
 خطر , است کاهش به رو باروري و میر و مرگ آن
 ترتیب به زندگي طول در آلزایمر بیماري بروز
 افراد براي% 40 و سال 65 باالي افراد براي15%
 .میباشد سال 80 باالي

 عاملي دچن اختالل یک آلزایمر بیماري اتیولوژی:
 اثر چنین هم و محیطي و ژنتیكي عوامل که است
 سن. دارند دخالت آن  ایجاد در آنها متقابل

 آلزایمري بیمار کننده تعیین عامل قدرتمندترین
 تمام از کمي تعداد در نیز ژني جهش و است

 بیماري قوي ارتباط. دارد مشارکتمبتالیان 
 است ممكن حدي تا سن افزایش با آلزایمر
 و خطرساز فاکتورهاي تجمعي اثر کننده منعكس
 از باشد عمر طول در متفاوت کننده محافظت
 استعداد از اي پیچیده انفعاالت و فعل اثر جمله

 و بیولوژیكي عوامل سایكولوژیكي، عوامل ژنتیكي،
 . كندمی  تجربه عمرخود طول در فرد که محیطي
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 به نام خدا

بیماري آلزایمر دلیل متداول مقدمه و تعریف : 

در جمعیت سالخورده ترین زوال عقل 

است,آلزایمر یک اختالل دائمي و پیشرونده مغز 

است که به تدریج حافظه و مهارت هاي صحبت 

کردن را تخریب مي کند و در نهایت منجربه 

ناتواني انجام دادن مهارت هاي آسان میگردد 

,در این بیماري سلولهاي مغز به تدریج تخریب 

شده و در نتیجه بیماران از فراموشي رنج 

نفر  ها  .در حال حاضر بیش از  میلیونمیبرند

 .در سراسر جهان به این بیماري مبتال هستند
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 بیمارستان رسالت ماسال

 

روز جهانی آلزایمر عنوان :    

 تهیه کننده :بخش دیالیز

در  انگروه هدف : سالمند

 معرض خطر بیماری آلزایمر 

  98 سال 
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: خفیم   عالیمم  عالیم ونشانه های بیماری :

 جهممت عممدم حافظممه، دادن دسممت از و گیجممي

 در تغییمرات  و عمادي  وظمای   بما  مشمكل  یابي،

 اخمتالل : متوسم   عالیمم ؛  قضاوت و شخصیت

 و خممانواده دادن تشمخی   سمختي  بمه  خموا،، 

 فعالیمت  در مشكل خشم، و عصبانیت دوستان،

 قدرت دادن دست از: شدید عالیم  .روزانه هاي

 هما،  روده و مثانمه  اختیمار  دادن دست از تكلم،

 وابسممتگي وزن، دادن دسممت از اشممتها، کمماهش

 . پرستار یک به کامل

 هماي  درمان بوسیله آلزایمري بیماران :درمان 

 خواهنمد  درمان بیماري دهنده تغییر و عالمتي

 درممان  بمراي  شمده  تائیمد  داروهماي  تممام . شد

 ماننممد نوروترانسمممیترهایي آلزایمممر، بیممماري

. کننمد  ممي  تعدیل را گلوتامات و کولین استیل

 تماخیر  باعم   بیماري دهنده تغییر هاي درمان

 نیمز  را آن پیشمرفت  و شمده  بیمماري  شروع در

 بمراي  اسمتاندارد  دارویمي  درمان. کنند مي کند

 اسمتیل  هماي  مهارکننده شامل آلزایمر بیماري

 بمراي  سمایكوتروپیک  میباشد, داروهماي  کولین

 خمموا،، اخممتالل ماننممد آلزایمممر ثانویممه درممان 

 . شوند مي افسردگي و عصبت

 

 بیمماران  فیزیکه :  و بهالیی   تاریخچهه 

 پیشرونده و مزمن اختالل با معموال آلزایمر

 تخریمب  و زبماني  اختالالت همراه به حافظه

 هماي  عملكرد و فضایي-هاي دیداري مهارت

 ابتمدایي  شموند مراحمل   مي مشخ  اجرایي

باشمند   ممي  مشمكل  تشمخی   براي آلزایمر

 کمه  گیرد مي صورت صحیح تشخی  زماني

 مختمل  کاممل  طور به هاي شناختي عملكرد

 دمممانس احتمممالي دیگممر دالیممل.. انممد شممده

 سمفلیس،  مغمز،  عروقمي  هاي بیماري مانند)

 از آزمایشات استفاده با باید( تیروئید بیماري

 و رادیولوژیمک  کمكمي  هماي  تست و بالیني

 بیمماري  که حالي در. شوند رد آزمایشگاهي

 ممي  عصمبي  سملولهاي  ممي کنمد،   پیشرفت

 .دهد مي ادامه شدن فشرده به مغز و میرند
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 سمن  افمزایش  بما  آلزایممر  بروز نتیجه گیری :

 گذشمت  بما  عالیمم . یابمد  مي افزایش جمعیت

 ممي  افزایش مختل  الگوهاي و مقادیر با زمان

 کلیممد اخممتالل ایممن زودرستشممخی  .یابنممد

 دیگمر . اسمت  بیمار بهبود و بیماري این درمان

 بمه  مخصوص رژیم مانند جایگزین هاي درمان

 وسمیله  بمه  جسممي  و ذهنمي  تمرینمات  همراه

 .اند شده توصیه پزشكي محققان بیشتر

 

اپیممدمیولوژي و  SIDُ مقالممه مممروريمیههاب: :  

  93اتیولوژي بیماري آلزایمر زمستان

بیممماري آلزایمممر معضممل  SIDمقالممه مممروري 

 90پزشكي در قرن بیست و یكم تیر 

جمماده ماسممال بممه  3ادرس :ماسممال کیلممومتر 

 شاندرمن  

 01343666104تلفن: 

 


