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 (۱)بیماری آلزایمر -۱

Alzheimer’s Type Disease, AD 

. 

 اطالعات کلی بیماری آلزایمر –الف 

مار براساس آ ، به بیماری آلزایمر دچارند.فرسایش مغزبیشتر بیماران 
فرسایش درصد موارد بیماری  ۸۰تا  ۶۰انجمن آلزایمر آمریکا، بین 

 ۵تعداد بیماران آلزایمر تنها در آمریکا به بیش از  از این نوع است. مغز
های سنگین مراقبت از این بیماران، با رسد. هزینهمیلیون نفر می

اکثر  رو به افزایش است. در نتیجه، توجه به باال رفتن میانگین سن،
راه پیدا کردن دارو و در  ، فرسایش مغزهای بودجه تحقیقات بیماری

برای مطالعه بیشتر آمار   شود.مداوای بیماری آلزایمر صرف می
 .به مقاله آخرین آمار آلزایمر آمریکا مراجعه نمایید، بیماری آلزایمر

  

 عالیم بیماری آلزایمر –ب 

شود ولی نوع زودبیماری آلزایمر معموال بیماری سالمندان تلقی می
شود. از عالیم سالگی نیز مشاهده می ۶۰رس آن در سنین نزدیک 

مدت بیمار است. بارز بیماری آلزایمر، مشکالت مربوط به حافظه کوتاه
یاد آوردن مکالمات، اسامی افراد، و وقایع اخیر دچار مشکل بیمار در به

تفاوتی بیمار نسبت به افراد خانواده و افسردگی از شود. بیمی
گذشت زمان، عالیم دیگری از جمله عالیم دیگر این بیماری است. با 

های درست، عدم درک گیریضعف در مکالمات، ناتوانی در تصمیم
موقعیت زمانی و مکانی، سردرگمی، رفتار غیر معمول و در نهایت 

نوشیدن مایعات، و راه رفتن، در  ،مشکالت صحبت کردن، بلعیدن غذا
 .کندبیمار بروز می

  

 دمانس عروقی -2

Vascular Dementia 

 



 

 

 اطالعات کلی دمانس عروقی –الف 
  پس از آلزایمر، دمانس عروقی  فرسایش مغزدومین نوع شایع

را شامل  فرسایش مغزدرصد کل بیماران  ۱۰است که حدود 
میلیون نفر می ۱٫۴مریکا بالغ بر آ تعداد مبتالیان به آن در و شده

در اثر مسدود شدن یا پارگی عروق  فرسایش مغزشود. این نوع 
های عصبی مغز و از اکسیژن و غذا به سلولمغزی و نرسیدن 
 .آیدوجود میبین رفتن آنها به

  عالیم بیماری ممکن است به صورت  فرسایش مغزدر این نوع
برای مثال بیمار   پدیدار گردد.  ناگهانی یعالمت باپلکانی و 

ممکن است بعد از یک سکته مغزی نتواند به سطح قبلی 
عملکرد ذهنی خود باز گردد و در صورت سکته مغزی مجدد، 

 .ای افت کندعملکرد بیمار در زمینه تازه

 مانند فلج ناگهانی  آشکاریهای مغزی همیشه با عالیم سکته
کوچک و متعدد ممکن است آنقدر های کنند. سکتهبروز نمی

بدون عالمت باشند که برای بیمار و همراهانش عالمت آشکاری 
 .ایجاد نکنند

 ها و عوارض بیشتر بیماران مبتال به دمانس عروقی، به بیماری
دیگر از جمله دیابت، فشار خون، و میزان باالی کلسترول نیز 

 د.کننو بسیاری از آنها، دخانیات مصرف می  دچارند

. 

 عالیم دمانس عروقی –ب 

در سنین سالمندی بیشتر شایع است ولی  فرسایش مغزاین نوع 
بروز اختالل و عوارض در این   سالگی نیز وجود دارد. ۶۰موارد زیر 

گیری در برنامهاختالل در قضاوت و توان تصمیم  بیماران متفاوت است.
مانند ممکن است در کنار عوارض فیزیکی  های معمول روزانه، ریزی

حسی یک طرف صورت یا یک فلج شدن یا بی اختالل در راه رفتن، 
محل ایجاد صدمات عروقی، شدت به  نیمه از بدن بیمار بروز کند.

ها، مستقیماً بر میزان توان فکری و وجود آمدن آنها، و تعداد سکته
 .فیزیکی بیمار تأثیرگذار است

  



 

 

 بادیلویدمانس  -۳

Lewy Bodies Dementia, DLB 

. 

 بادیلویاطالعات کلی دمانس  –الف 

آمریکا، این نوع بیماری حدود  بادیلویبنا بر آمار وبسایت سازمان 
تعداد  شود ورا شامل می فرسایش مغزدرصد کل بیماران  ۱۰

این  شود و از نظرمیلیون نفر می ۱٫۴مریکا بالغ بر آ مبتالیان به آن در
شایع در آمریکاست. آمار مبتالیان  فرسایش مغزسازمان، دومین نوع 

هم نزدیک است و دمانس عروقی مغز، بسیار به بادیلویبه دمانس 
 فرسایش مغزو به همین دلیل در مورد دومین یا سومین نوع شایع 

 د.در آمریکا، وحدت نظر وجود ندار

. 

 بادیلویعالیم دمانس  –ب 

مندی بیشتر شایع است ولی در سنین سال فرسایش مغزاین نوع 
سالگی نیز وجود دارد. اکثر این بیماران با مشکالت  ۶۰موارد زیر 

حافظه و تفکر که در آلزایمر هم وجود دارد رو برو هستند. با گذشت 
دمانس   کند.زمان عوارض فیزیکی و تغییرات رفتاری در آنها بروز می

 :شودشناخته می  با چهار خصوصیت اصلی بالینی بادیلوی
 

  اولین خصوصیت اینکه تغییرات سطح هوشیاری و ذهنی بیمار
طوری که بیمار در برخی زماندر طول روز و یا هفته متغیرند. به

 .ها کامال طبیعی و در برخی دیگر کامال دچار اختالل ذهنی است

  وجود توهمات بینایی فرسایش مغزدومین خصوصیت این نوع ،
بیمار ممکن است در  صورت دیدن اشخاص و حیوانات است.به

اند و اشیا و عالم توهم، نزدیکانی را که سال ها قبل فوت کرده
 .وضوح ببیند و حتی با آنها صحبت کندحیواناتی را به

  وجود عالیمی شبیه به  بادیلویسومین خصوصیت دمانس
بیماری پارکینسون در این بیماران است. به همین دلیل ممکن 
 است برای آنها، به اشتباه تشخیص بیماری پارکینسون داده

 .شود



 

 

  چهارمین خصوصیت این بیماران، حساسیت زیاد آنها به برخی
پریشی است. این بیماران با از داروها خصوصا داروهای ضد روان

ها ممکن است عوارضی را نشان ی کم این داروهای خیلدوز
 .شوددهند که معموال در بقیه بیماران در دوزهای باال دیده می

. 

 با بیماری پارکینسون بادیلویشباهت های دمانس  –ج 

باعث از دست  بادیلویآسیب شناسی و پروتینی که در دمانس 
دیده شود، در بیماری پارکینسون هم رفتن سلول های مغزی می

ینسون در اواخر دوران بیماری بیماران مبتال به بیماری پارک شود. می
شوند که بسیار شبیه به  فرسایش مغزممکن است دچار  خود

بر   ،بادیلویدر بیماران مبتال به دمانس  است.  بادیلویدمانس 
عالیم ذهنی قبل از شروع اختالالت  خالف بیماری پارکینسون، 

 .حرکتی بروز می کند

  

 فرونتوتمپورالانس دم -4

Fronto-Temporal Dementia, FTD 

. 

 فرونتوتمپورالاطالعات کلی دمانس  –الف 

ها، ولی مغز انسان، مانند کره جغرافیا، مناطق مختلفی مانند قاره
های قدامی در قسمت   های مغزی دارد.نام لوبهم پبوسته، بهبه

های ترتیب لوبو طرفی، دو لوب اصلی وجود دارند که به آنها به 
 ،ریزیهای فرونتال مرکز توجه، برنامهگویند. لوبفرونتال و تمپورال می

عنوان انسان متمدن از پیشیقضاوت و هر آنچیزی است که ما را به
های تمپورال، کمک به ذخیرهکند. کار اصلی لوبنیانمان جدا می

 .سازی حافظه و همچنین حفظ گنجینه لغات ماست
 

 لول های عصبی در دمانس فرونتوتمپورال، در این از بین رفتن س
دو قسمت اصلی مغز شروع می شود و با پیشرفت بیماری، به 

 .یابدها گسترش میسایر قسمت



 

 

  سالگی بروز  ۶۰و  ۵۰معموالً در سنین  فرونتوتمپورالدمانس
سالگی نیز  ۸۰سالگی و  2۱کند ولی بیمارانی در سنین می

 .اندمشاهده شده

  ۶۴تا  ۴۵، در فرسایش مغزدرصد بیماران این نوع  ۶۰حدود 
ای، کسب درآمد، و پشتیبانی سالگی، که سنین فعالیت حرفه

شوند. در نتیجه، بار از همسر و فرزندان است، به آن دچار می
ها، از سایر موارد بر خانواده فرسایش مغزمالی بروز این نوع 

 .تر استسنگین فرسایش مغز

 تواند به حدی وه بیماری میتغییرات رفتاری و تکلمی در این گر
تری از بیماری آلزایمر را بر شدید باشد که بار مراقبت سنگین

 .مراقبینش تحمیل کند

  های خود به گروهی چند از بیماری فرونتوتمپورالدمانس
آن، یکی نوع شود. دو شاخه مهم تقسیم می فرسایش مغز

تغییرات رفتاری است که در آن راه با مدمانس فرونتوتمپورال ه
کامال با شخصیت و رفتار گذشته او بیمار به کارها و رفتاری که 

ثار مشکالت آو در نوع تکلمی آن،   کند.متباین است اقدام می
گیری مطالب گفتاری و مسایل مربوط به پی  یابی،تکلم و لغت

 .از عالیم اولیه شروع بیماری است

. 

 فرونتوتمپورالعالیم دمانس  –ب 

، هم در سنین جوانی و هم در سنین فرسایش مغزاین نوع 
ر د فرونتوتمپورالشود. تعداد مبتالیان به دمانس سالمندی دیده می

شود ولی با توجه به هزار نفر تخمین زده می ۴۰۰آمریکا حدود 
های های اخیر و شاخهدر سال فرسایش مغزشناخت بهتر این نوع 

  .متعدد آن، احتمال باال رفتن این تخمین وجود دارد
 طور که گفته شد، قسمت های فرونتال و تمپورال مغز، همان

گیری، و تکلم انسان را به وظیفه کنترل شخصیت، رفتار، تصمیم
 .عهده دارند

  ش فرسایبا سایر انواع  فرونتوتمپورالدو تفاوت مهم بین دمانس
اول اینکه بروز تغییرات رفتاری، مشکالت برنامه   وجود دارد. مغز

 یبه کند ، فرونتوتمپورالریزی، و تکلم بیمار مبتال به دمانس 



 

 

بدون وجود  دوم اینکه در ابتدا، تغییرات معموال   افتد.اتفاق می
   .شونداخیر بیمار ظاهر می  اختالل در حافظه

 دهی امور ریزی و سازمانبا گذشت زمان، بیمار توان برنامه
به رفتار نامعقول در محل کار و  دهد، روزمره را از دست می

تفاوت شخصی بینسبت به نظافت   گردد،خانواده دچار می
خود وابستگی شدید پیدا می ت کنندهو به مراقب شود،می

تفاوتی نسبت به خانواده، رفتار عالقه شدن و بیبی کند. 
ویژه عالقه وافر به شیرینی، هگونه، پرخوری بتکراری و وسواس

از دست رفتن کامل منطق، وپرخاشگری و خشونت، از عوارض 
 .دیگر این بیماری است

 کند، تری بروز میکه این بیماری در سنین نسبتاً جوان از آنجا
و  کنندهتتواند برای مراقبپرخاشگری و خشونت بیمار می

 .اطرافیان خطرناک باشد

  از دست رفتن منطق در بسیاری موارد باعث از دست دادن
شود. بر اثر افت توان برنامهاندازهای خانواده میسرمایه و پس

همچنین تغییرات رفتاری، اکثر این بیماران کار ریزی و منطق و 
 .شونددهند و خانه نشین میخود را از دست می

. 

 دمانس مختلط -۵
Mixed Dementia 

 
به بیش از یک نوع  فرسایش مغزحدود ده درصد مبتالیان به بیماری 

گویند. شایع ترین شوند که به آن دمانس مختلط میدمانس دچار می
زمان آلزایمر و دمانس عروقی در فرد بیمار دمانس مختلط، حضور هم

 .است

  

 دمانس پیشرونده سریع -۶

Rapid Progressive Dementia 



 

 

اند، سیری کند که در این مقاله ذکر شده ایش مغزفرسبیشتر موارد 
تواند زایی وجود دارد که میو چندین ساله دارند. ولی عوامل بیماری

 .، در عرض چند ماه کامال ناتوان کندفرسایش مغز عالئمبیمار را با 

لیست این بیماری ها بسیار گسترده و شامل عوامل عفونی مانند 
و یا  ، عوامل متابولیک مانند کم کاری تیرویید،  HIV جنون گاوی و

 .شودکمبود ویتامین ها و ریز مغزی ها می
 

 پا نوشت
فارسی است. شکل نوشتن رایج این بیماری در زبان « آلزایمر» .۱

تلفظ درست نام این بیماری آلزهایمر است که مترادف نام پزشک 
در سال  Alois Alzheimer آلمانی تبار کاشف این بیماری به نام

ها، شما با شکل باشد. در بعض نوشتهمیالدی می  ۱۹۰۱
 .کنیدنوشتاری آلزهایمر برخورد می

  
 


