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 تغذیه درست   @

 بهترین نوع رزیم غذایی : مدیترانه ای  

 کنترل قندخون  @

 (گذاشته اند.دیابت نوع سوم نام دیگر آلزایمر را )

 (با ورزش ، تغذیه مناسب و مدیتیشن تنظیم فشارخون )  @

 (کاهش ریسک زوال عقل  وزن مناسب ) @

 در طی روزورزش جسمانی   @

فعالیت ذهنی، ذخایر ورزش ذهنی )  @

 (ادراک و شناخت را باال می برد.

% از موارد  41نکشیدن سیگار )  @

 (آلزایمر در دنیا ، به دلیل استعمال دخانیات می باشد. 

فعالیت   Eو  B12  ،Dمصرف مقادیر کافی از ویتامین  @

 ذهنی ،ذخایر ادراک و شناخت را می برد.

 شرکت در کالس ها و برنامه های آموزشی @

 مطالعه ی زیاد  @

 (کاهش ریسک اختالل ادراک ) 

 

 

نشانی :  بابل ، چهار راه فرهنگ  ، خیابان  شهید مصطفی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژادخمینی  ، 

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

منابع :  تایید شده توسط دکتر محدثه حاجی نوری  

 ) متخصص مغز و اعصاب (

  

 

 

 

 

 راهکارهای پیشگیری و کاهش ریسک 



 

 

 

آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تخریب کننده سلولوللهلای            

مغزی است که باعث اختالل درحافظه، تفكر و رفتار میگردد.          

 این بیماری بتدریج شروع می شود. 

سال شایع ترا ست ، اما به ایلن           56این بیماری درافراد باالی     

سال به این بیماری مبتال نلملی          56معنی نیست که افراد زیر      

نیز بلروز   63،  13،  03شوند. این بیماری در افراد در دهه های  

مینماید. محققین اعتقاد دارند که این گروه از بیماران جلزو             

دسته شروع زودرس محسوب می گردندکه احتملال وجلود           

سابقه فامیوی درآنها گزارش شده است. بیماران جوان تر در            

مقایسه با بیماران سالمند سریعتر دچار سیر قهلقلرایلی و             

 تخریب میشوند.

 

 

 خفیف  
 اختالل حافظه 

 از دست دادن انگیزه شروع کار 

 اختالل در تشخیص محل های آشنا

 اشكال در فهم مفاهیم ریاضی )عدم شمارش پول (

 اختالل در تصمیم گیری و تفكر منطقی

 اختالل شخصیت 

 متوسط 
 کاهش تمرکز فرد  

 اختالل در شناسایی دوستان و افراد فامیل  

 اختالل در تكوم ومشكالت یادگیری در مطالب جدید

 ایجاد توهم و مشكوک شدن به افراد نزدیک خانواده

 بی قراری در اندام ها  ، ایجاد تشنج  

 شدید 

 عدم شناسایی افراد نزدیک

 کاهش وزن به دلیل عدم انگیزه برای تغذیه

 اختالل در بوع غذا  

 اختالل در کنترل ادرار و مدفوع  

 افزایش خواب 

 

 

 اختالل عموكرد مغزی

 تحویل تدریجی توانایی های ذهنی بیمار

 اختالل حافظه

 دوره ی طوالنی و پیش رونده

 

 

تحقیقات نشان می دهد بیماری آلزایمر اول به دالیل ژنتیلكلی            

بروز می کند و عوامل محیطی در وهوه بعد قرار ملی گلیلرد.         

بنابراین سن باال ، سابقه خانوادگی، جنس مونث ، سندرم داون            

 مهمترین عوامل خطرساز برای آلزایمر هستند. 

 

 

در حال حاضر درمان بیماری آلزایمر بیشتر شامل درمان هلای            

عالمتی، درمان اختالل رفتاری و داروهای کاهنده سیر پیشرفت         

 بیماری است.  

درمان پیشرفته ای برای این بیماری وجود ندارد و اصلل بلر              

 پیشگیری و کنترل عالیم بیماری می باشد.

با استفاده از درمانهای غیر دارویی می توان از پرخلاشلگلری      

بیمار کم کرد. مثالً از تغییر محیط زندگی و جلابلجلا کلردن        

وسایل وی باید اجتناب کرد. ماساژ بیمار و معطر کردن محیط            

 و موزیک آرام در برخی بیماران سبب کاهش بیقراری میشود.

اگر با روش های غیر دارویی نتوان رفتارهای آزاردهنده، بلی           

قراری و پرخاشگری بیمار را کمتر کرد می توان از داروهلای             

روانگردان طبق دستور پزشک استفاده کرد. گاهلی اوقلات            

افسردگی سبب پرخاشگری بیمار است که با اسلتلفلاده از             

 داروهای ضد افسردگی می توان آن را درمان کرد. 

 آلزایمر چیست ؟

 عالیم و انواع  

 مشخصات بیماری

 زمینه های بروز آلزایمر 

 راه درمان 


