آلسایمر؛ با سواد و بی سواد

بیماری های قلبی و زوال عقل

آلسایمر جهان را می گیرد

ًتبیج هغبلعبت داًطوٌذاى ایزاًی ًطبى هی دّذ کِ
ثیوبری آلشایوز افزاد ثی سَاد را ثیص اس افزاد تحصیل

چبلی یکی اس هْوتزیي عَاهلی است کِ ضوب را در

افزاد چبق هی تَاًٌذ ثب رعبیت رصین غذایی هٌبست،

کزدُ تْذیذ هی کٌذ .ثٌبثزایي ثِ ًظز هی رسذ ثبس ّن

خغز اثتال ثِ آلشایوز لزار خَاّذ داد .افزادی کِ در

ٍرسش کزدى ٍ ثب کبّص فطبر خَى خغز اثتال ثِ

ثْجَد رٍش سًذگی ٍ لزار گزفتي در ضزایظ ثْتز

سي  60سبلگی چبق ّستٌذ ،در سي  75سبلگی دٍ

آلشایوز را در خَد کبّص دٌّذ .جبلت است ثذاًیذ کِ

سًذگی ،افزاد را اس آلشایوز دٍرتز هی کٌذ .ثِ گفتِ

ثزاثز ثیص اس دیگزاى در خغز اثتال ثِ آلشایوز لزار

هْوتزیي عبهلی کِ خغز اثتال ثِ آلشایوز را در یک

هحممبى افزادی کِ کوتز اس ّطت سبل تحصیالت

دارًذ .هحممبى در هغبلعبت ثسیبری ثِ ایي ًتیجِ

فزد افشایص هی دّذ ،پیزی است یعٌی اس هیبى توبم

دارًذ ،ثیص اس سبیزیي در هعزض خغز اثتال ثِ آلشایوز

رسیذُ اًذ کِ ٍرسش هٌظن ٍ داضتي فعبلیت ّبی

عَاهلی کِ فزد را هستعذ اثتال ثِ سٍال عمل هی کٌٌذ،

لزار دارًذ .ثزای ثْجَد عولکزد هغش ثبیذ اس آى

ثذًی پیَستِ ٍ پیزٍی اس یک رصین غذایی سبلن ،ثغَر

ثبال رفتي سي ثیص اس عَاهل دیگز ،فزد را در خغز

استفبدُ کزد ،آهَختي هذاٍم ثِ افشایص تَاى هغش

هطخصی خغز اثتال ثِ آلشایوز را اس افزاد در هعزظ

اثتال ثِ آلشایوز لزار خَاّذ داد .اس سَی دیگز ثب

هٌجز هی ضَد ٍ ثٌبثزایي هغش دیزتز در ثزاثز آلشایوز

خغز دٍ رخَاّذ کزد .ایي پضٍّطگزاى اعتمبد دارد کِ

پیطزفت علن پشضکی ٍ هزالجت ّبی ثْذاضتی عَل

تسلین خَاّذ ضذ .افزادی کِ ثِ هطبغل ثسیبر سبدُ

هی تَاى ثب ایي رٍضْب ،ثزٍس آلشایوز را پٌج سبل یب

عوز اًسبى ّب ٍ اهیذ ثِ سًذگی در ثیطتز کطَرّبی

اضتغبل دارًذ ٍ فعبلیت آًبى ارتجبط چٌذاًی ثب

ثیطتز ثِ تعَیك اًذاخت .آلشایوز ثیوبری است کِ

دًیب افشایص پیذا کزدُ است ٍ اس آًجبیی کِ تعذاد

ثکبرگیزی خاللیت آًبى ًذاضتِ ٍ فزد اس رٍی عبدت

توبم تَاًبیی ّبی عولکزدی را اس سبلوٌذ هی گیزد ٍ

سبلوٌذاى ایي کطَرّب رٍ ثِ افشایص است ،تعذاد

رٍساًِ اهَری را اًجبم دّذ ،ثیطتز در هعزض خغز

توبم اعضبی خبًَادُ ٍی را گزفتبر خَاّذ سبخت .تب

افزاد هجتال ثِ آلشایوز ًیش در توبم دًیب رٍ ثِ افشایص

اثتال ثِ آلشایوز لزار دارًذ ّز چِ ضغل ًیبسهٌذ تفکز

کٌَى درهبى لغعی ثزای آلشایوز در علن پشضکی

گذاضتِ است .همحمبى هی گَیٌذ رٍش سًذگی افزاد

ثیطتزی ثبضذ ،ایي اهز یک عبهل هحبفظتی در ثزاثز

ٍجَد ًذارد ٍلی پشضکبى هی گَیٌذ ثب اصالح رٍش

ًمص هْوی در پیطگیزی اس اثتالی آًْب ثِ آلشایوز

سٍال هغش هحسَة هی ضَد .ضیَُ گذراًذى اٍلبت

سًذگی ٍ رٍی آٍردى ثِ سًذگی سبلن هی تَاى خغز

دارد چبلی ،سیگبر کطیذى ،فطبر خَى ثبال ٍ

فزاغت ًیش در اثتالی افزاد ثِ آلشایوز هَثز است تب

اثتال ثِ آلشایوز را تب حذٍد سیبدی کبّص داد.

کلستزٍل خَى احتوبل اثتال ثِ آلشایوز را در افزاد

جبیی کِ تحمیمبت ًطبى هی دّذ افزادی کِ سبعبت

افشایص هی دٌّذ .ضبیذ ثخَاّیذ ثذاًیذ کِ ایي عبهل

هتَالی ثِ ضکل هٌفعل در کٌبر تلَیشیَى اٍلبت

چگًَِ احتوبل اثتال ثِ آلشایوز را در افزاد افشایص هی

فزاغت را هی گذراًٌذً ،سجت ثِ سبلوٌذاًی کِ اٍلبت

دٌّذ .ایي فبکتَرّب هَجت آسیت عزٍق هغشی هی

فزاغت خَدرا ثِ فعبلیت ّبی فکزی هبًٌذ هغبلعِ ٍ

ضًَذ .آسیت عزٍق هغشی ٍ خَى رسبًی ًبکبفی ثِ

ثبسی ّبیی چَى ضغزًج ٍ فعبلیت ّبی ٌّزی

سلَلْبی هغشی در ًْبیت هَجت هزگ سلَلْبی هغشی

اختصبظ

ٍ اثتال ثِ آلشایوز هی ضَد.

هی دٌّذ ،ثیطتز ثِ آلشایوز هجتال هی ضًَذ .اس سَی
دیگزً ،تبیج یک هغبلعِ دیگز ًطبى هی دّذ کِ
ثیوبری آلشایوز در افزادی کِ تحصیالت ثبالتزی دارًذ،
سزیعتز پیطزفت هی کٌذ.

آلسایمر در کمیه سالمندان چاق
هحممبى پیص ثیٌی هی کٌٌذ ثِ دلیل افشایص ضیَع
چبلی درجْبى ،ثِ سٍدی ضبّذ ضیَع آلشایوز در
سبلوٌذاى خَاّین ثَدٍ .لتی آلجَم عکس ّبی
خبًَادگی را در ثزاثزش هی گطبییذ ،خبعزات ریش ٍ

توصیه های ضروری

درضت گذضتِ را ثِ رٍضٌی ثزایتبى تعزیف هی کٌذ
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ٍلی درست در ّوبى لحظبتی کِ حسبثی سز ضَق
ضبیذ ثخَاّیذ رٍش سًذگی سبلن را کِ ایي ّوِ ثز آى

آهذُ ایذ تب ثیطتز ثذاًیذ ٍ تصَر هی کٌیذ حبلص رٍ

تبکیذ هی ضَد ،ثذاًیذ .ضوب ثِ عٌَاى یک

ثِ ثْجَد است ،در ّویي لحظِ ثزای چٌذهیي ثبر اس

فزدهیبًسبل یب سبلوٌذ ثبیذ اسچِ عَاهلی دٍری کٌیذ

ضوب ًبهتبى را هی پزسذ ،اٍ آلشایوز دارد.

ٍچِ کبرّبیی را در سًذگی تبى اًجبم دّیذ تب اس

آلشایوز یکی اس ثیوبریْبیی است کِ ثزخی اس

آلشایوز در اهبى ثوبًیذ؟

سبلوٌذاى را گزفتبر خَد هی کٌذ .خیلی ّب ٍلتی

پیطگیزی اس آلشایوز را هی تَاى ثب داضتي یک رٍش

سبلوٌذی را کِ ثِ آلشایوز دچبر است هی ثیٌٌذ،

سًذگی سبلن در چٌذ دستَر کَتبُ خالصِ کزد:

ثالفبصلِ ًگزاى هی ضًَذ ٍ ثب خَدضبى هی گَیٌذ

سیگبر ًکطیذ

ًکٌذ هي ّن در آیٌذُ ثِ ایي ثیوبری هجتال ضَم؟ ایي

غذاّبی چزة ٍ پزًوک کوتزی ثخَریذ ٍ

یک ًگزاًی است ٍ داًطوٌذاى تالش

ثِ جبی آى سجشی ّب ٍ هیَُ ّبی ثیطتزی

کزدُ اًذ ثِ ایي سئَال پبسخ دٌّذ کِ چِ کسبًی

هصزف کٌیذ.

ثبیذ در آیٌذُ اس ثبثت اثتال ثِ آلشایوز ًگزاى ثبضٌذ.

هزتت ٍ عجك ثزًبهِ ٍرسضی هٌظن ٍرسش
کٌیذ ٍ فعبلیت ثذًی را اس للن ًیٌذاسیذ.
رٍاثظ اجتوبعی فعبل ٍ پَیب داضتِ ثبضیذ ٍ
ثب دیگزاى در ارتجبط ثَدُ ٍ گفتگَ ٍ
هزاٍدُ داضتِ ثبضیذ.
اس پشضکتبى ثخَاّیذ فطبر خَى ٍ
کلستزٍل خَى ضوب را پیَستِ کٌتزل
کٌیذ.
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