
 

 

 هاچهره تشخیص و  دمانس به مبتل  بیماران 
 شفیعی کاوه دکتر  نویسنده:

 اعصاب و  مغز  متخصص

 

 مربوط اختلالت از  وسیعی طیف مشکلت با ،کنندمی مراجعه من به که بیمارانی و  هستم اعصاب و  مغز  متخصص یک من

اقب برای آمده دستبه نتیجه ویزیت، پایان در  همیشه روبرویند. عصبی سیستم به  اجازه یست.ن داشت انتظار  که طور آن مر

 کنم: نقل شما برای را داستانی بدهید

 

 .دهد توضیح سردردش مورد در  خواستم مادرش از  آورد. من نزد سردرد شکایت با را مادرش ،بود پزشک خودش که سارا

 او  از  رود.می انتظار  نشسته باز  و  ساله ۶۸ پرستار  یک از  که نیست طور  نآ ندکمی تعریف من برای که داستانی شدم متوجه

 فرزندانش نام خواستم و ا از  یم.بپرداز  وی  سردرد به سپس و  دهد پاسخ پرسممی بیمارانم همه از  که سوال چند به خواستم

 خانمی سیدمپر  وی  از  کرده اشاره سارا هب بود. ناتوان ،کامل طور به درخواست این انجام از  او  ولی نماید بازگو  برایم ترتیب به را

 عنوان یگری د نام با و  همسایه را دخترش بیمار  که وقتی خیر؟ یا دارد شما با نسبتی یاآ و  کیست است نشسته شما جلوی  در  که

 ،ورزیدندمی عشق همبه همه این که فرزندی و  مادر  که نکته این کرد. کردن گریه به شروع خر آ در  و  متعجب تدابا در  سارا ،کرد

  بود. ور آدرد بسیار  برایش ،دبیاور  جا به را فرزند توانستهن مادر 

 

 

  نیست حافظه کاهش فقط دمانس بیماری 

 تنها ،آلزایمر مانند یهایدمانس اشتباهید. در  سخت ،است حافظه تدریجی کاهش تنها دمانس بیماری  از  شما تصور  اگر 

 نابود بیماران این در  نیز   را ها چهره تشخیص مانند ذهنی های توانایی سایر  هابیماری  این .برندنمی غارتبه را بیمار  حافظه

   کنند.می

 

 هاچهره تشخیص و  دمانس بیماری 

اقبین  جنبه از  بسیاری  انجام  در  ،دهد تشخیص درست را هاصورت تواندمین دمانس به مبتل  بیمار  چرا اینکه دانستن با مر

اقب های  تاحساسا بیان که افرادی در  را چهره تشخیص توانایی من ،گذشته سال چند طی در  کرد. خواهند عمل بهتر  تمر

 ،بودند هکرد تزریق سکبوتا خود صورت عضلت به که افرادی حتی و  پارکینسون  بیماران مانند ،بود شده کم صورتشان در 

 در  شده بیان احساسات چنینهم و  هاچهره تشخیص برای ،ما مغز   از  مختلفی هایقسمت که بدانید باید  .امکرده مطالعه

ابط در  تواندمی دمانس به مبتل  بیماران در  هاقسمت این از  کدام هر  عملکرد اختلل است. یافته تکامل ها،نآ اقب بین رو  مر

 باشد. گذار  تاثیر  بیمار  و 

 

 مغز توسط هاچهره تشخیص

 من ندید از  )آیا میکند بیان را  احساس ی چه او  چهره اینکه و  است؟( کس ی چه میبینید که را فردی )اینکه هاچهره تشخیص

 درصد ۷۰ از  بیشتر  دانست. ما مغز  هایعملکرد ترینبنیادی از  بتوان شاید را کنم؟( اعتماد او  به باید من آیا است؟ خوشحال

 ،کردن صحبت بدون  ،افراد چهره از  را آن یا دهیممی نشان چهره در  که تاس اتیاحساس اساس بر  و  کلمیغیر ما ارتباطات

 نواحی که بدانید است جالب  شد. خواهیم مشکل دچار  خود فردیبین ارتباطات در  ما ،ذهنی توانایی این بدون  .خوانیممی

 است صورت آیا بینیدمی که را چیزی  اینکه درک دارند: دخالت آنها احساسات و  هاچهره تشخیص فرایند در  مغز  از  مختلفی



 

 

اقعی( صورت و  عکس بین تمایز  )حتی  مهدی من نوه مثال )برای چیست من با ارتباطش و  است کس ی چه صورت این ،و

 چه من اینکه نهایتا و  ،است( ترسیده یا و  شده خوشحال من دیدن از  )آیا دارد احساس ی چه وی  صورت االن و  ،است(

  ؟دهم نشان وی  به خود صورت در  باید را احساس ی

 

 هاچهره تشخیص اختلل و  دمانس

 عملکرد تدریجبه دارند را هاچهره تشخیص وظیفه که مغز  از  هایی قسمت ،دمانس مانند برنده اضمحلل هایبیماری  طی در 

 چهره تشخیص توانایی فرد و  شده پاره زنجیر  این هایحلقه از  یکی که دارد وجود بسیار  احتمال لذا دهند.می دست از  را خود

 بدهد. دست از  را دیگران

 تصویر  شدند متوجه هاقسمت این اینکه از  بعد دارند. عهدهبه را صورت تشخیص وظیفه مغز  کف در  هاییقسمت مثال برای

 نواحی میشود. سرازیر  اطلعات این بیشتر  پردازش برای مغز  هایقسمت سایر  به اطلعات از  بشاری آ ،است صورت شده دیده

 هایتقسم چیست. ما با چهره این رابطه و  نام که گویندمی ما به شود(می گفته تمپورال ایهلوب آنها به که ) مغز  ی کنار 

 مربوط نواحی نهایتا و  ،دنگذار می مایداشته فرد این با که قبلی احساسات و  خاطرات تمامی جریان در  را ما حافظه به مربوط

 به است دیده آنچه با مناسب پاسخ یک انتخاب برای فرد کنند.می کمک ماناحساس بیان و  درک به را ما ،احساسات به

 صورت که چیزهایی تمامی درک برای لذا دارد. احتیاج نیز  هستند عواطف کنترل  و  قضاوت به مربوط که مغز  از  هایی قسمت

 دارید. احتیاج رفص   دیدن بر  علوه جانبه همه هایتوانایی به د،گویمی شمابه

 

 احساسات و  صورت تشخیص و  دمانس

 بیماران از  نیمی بیاید؟ پیش تواندمی آن در  شده بیان احساسات و  صورت تشخیص در  دمانس به مبتل  بیماران در  تغییراتی چه

 بیماران که علیمی درک برای شوند.می مشکل دچار  احساسات و  صورت به مربوط عاتل اط پردازش و  درک در  آلزایمر  به مبتل 

  کنیم. شروع ها چشم از  بگذارید کنندمی پیدا توانایی این کاهش اثر  در  دمانس به مبتل 

 برای افراد این لذا  …(. و  مروارید بآ ،چشمی پیر  دلیل )به شوندمی بینایی کاهش دچار  تدریجبه ساملند افراد از  بسیاری 

 به دلیلهمینبه نباشد. قبل خوبی به است ممکن هم آن که بگیرند کمک خود شنوایی از  است ممکن دیگران تشخیص

اقبین  این غیر  در ) کنند. معرفی وی  به را خود  نزدیک فاصله از  ،شوندمی نزدیک دمانس بیمار  به که بار  هر  شودمی توصیه مر

   .بگیرد( اشتباه است شده ظاهر  وی  خانه در  ناگهان که ایغریبه با را شما است ممکن صورت

 من راههم که کیدکو  این یا و  میشناس ی؟ را من مادر  اینکه: مانند سوالی جملت از  خودتان معرفی برای باشد یادتان 

  افزود. خواهید آنها اضطراب به کار  این با  کنید. اجتناب باید بیماران این با ههمواج در  چیست؟ اسمش است

 است من پسر  فرید این و  هستم شما دختر  مریم من ،مادر کنید: معرفی را خودتان مستقیم صورت به باید شما. 

 زندفر  دیدین از  ،وردهآ جا به را شما وی  آیا بزنید حدس بیمارتان صورت در  شده بیان تااحساس روی از  کنید سعی

  است. ترسیده یا و  ،شده خوشحال شما

 بتوانند بهتر  تا کنند استفاده سمعک و  عینک از  روز  طول  در  امکان حد ات شودمی توصیه دمانس به مبتل  بیمارانبه 

   بدهند. تشخیص را هاچهره

 

 بیماران مشکلت سایر 

 حس ی محرک کی )درک شود توهم دچار  است ممکن بیمار  ،بدهد دست از  را حس یک مغز  اگر  بدانید است جالب 

 رند.ندا وجود که است حیواناتی یا و  افراد دیدن بیماران این از  بسیاری  شکایت باشد(. داشته وجود اینکه بدون 



 

 

اقبین به دلیل همین به باشد. کم نهاآ محیط نور  که هنگامی در  خصوصا  یمارانب اطراف محیط شودمی توصیه مر

  رند.انگهد روشن امکان حد تا را دمانس به مبتل 

 اینکه یا و  دنبگیر  اشتباه دیگری  فرد با را شما چهره است ممکن دمانس به مبتل  بیماران ،حافظه کاهش به توجه با 

 او  با قبل هاسال که ایهمسایه با را شما همسر  مثال )برای .دنبده نسبت شما به را دیگری  فرد به مربوط خاطرات

  (.باشند داشته همسرتان با نتظار ا خلف برخوردی و  بگیرند اشتباه اندداشته درگیری 

 مشکل دچار  بیشتر  سالها( از  بعد کس ی دیدن )مانند انددیده کمتر  که هایی چهره شناخت در  بیماران این طبیعتا 

  اند.بوده ارتباط در  وی  با روزانه که فرزندی تا هستند

 آن از  بلق تا که حالی در  عینک پوشیدن )مثل  است جزیی بسیار  نظرتان به که شما چهره در  تغییری  که کنید دقت 

 تشخیص در  چالش ی بیمارتان برای است ممکن (،کردیدمی را کار  این قبل  اگر  صورت اصلح عدم یا و  ،زدیدمین عینک

  نماید. ایجاد شما صورت

 می انناتو  نیز  خودشان قدیمی های عکس یا و  ینهآ در  خود صورت تشخیص از  حتی بیماران این ،بیماری  ویپیشر  با

  شوند.

 اریدد شما اینکه دیدن مثال برای باشد. شده مختل است ممکن نیز  بیماران این قضاوت که باشید داشته توجه 

  ندارید. توقع شما که دنکن برداشت صورتی به را رویدمی دیگری  اتاق به اتاق این از  وی  خانه کردن تمیز  برای
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