
 

 اندیشه سالمت روان
  زنان و بیماری آلزایمر

 

 شد در حال حاضر ل خواهدیدر جهان تبد یاز معضالت عمده بهداشت یکیسرعت به  ه بهکاست  یمخرب یماریب کیمر یآلزها یماریب

ن یعتر است همچنیشود، اما درزنان شایده میدرزن ومرد د یمارین بیمر مبتال هستند هرچند ایآلزها یماریا به بیدردن نفر بیقر

 یوجود ندارد اما روشها یماریب نیا یبرا یشتر است درحال جاضر درمان قطعیند بکمراقبت  یمریمارآلزهایاز ب زن کیه کنیاحتمال ا

روز  کیت در حال انجام است ویجد با یماریافتن علت بی یقات برایوجود دارد تحق دهدید مید را نویاز ام ییهاه نشانهک یدرمان

 نمود دا خواهدیتحقق پ یماریاز ب یریشگیا پیو یافتن درمان قطعی ییهدف نها

ن شده یتدو خوانندگان یز براین و نیمراقب یبرا یاتکن  درمان، ی، راههایماریاز عالئم ب ین جزوه به منظور ارائه اطالعات با ارزشیا

 رندیقرار گ یکسب اطالعات پزشک یبرا یتوانند منبع معتبریم یشت روانبهدا  نانکارکگر یشما ود کاست پزش

 کمکت و یباشدجلب حمایت میگران حائز اهمیاز د کمکمر مبتال است، جلب یآلزها ان شما بهکیاز نزد یکیه کد یافتیاگر در

 گذاردیم یبرجا یفرد مزبور تفاوت بارز یدرزندگ

 ست ؟یمر چیآلزها یماریب

 ییج به دمانس ) خردزدایاهش حافظه بتدرکگردد یمار میاهش مستمر درحافظه بک ه باعثکمغز است  یهایماریاز ب یکیمر یآلزها

مار تداخل یروزمره ب یل شده وبازندگیاست، تبد ) لیه وتحلی، منطق وقدرت تجزیادآوریر، ک)قدرت تف یذهن یردهاکه فقدان عملک(

 دینمایم

 یعاد فیرده واز انجام وظاکرأ رخ داده است را فراموش یه اخکرا  یمار حوادثیه بک گرددیث مشود وباعیج ظاهر میمر بتدریآلزها

 یت، سردرگمیر شخصییر رفتار، تغییمتفاوت بوده وباعث تغ گریبه فرد د یاز فرد یماریشرفت بیناتوان گردد شدت پ یروزمره زندگ

ست منجر کر هدف داربه شکوتف افتن لغاتیدر یند تالش وکیدا میپ لکارتباط مش یماردربرقراریشود بیمار میب واختالل در قضاوت

 گرددیخود م امأل ناتوان از مراقبت ازکمار یتأبیگردد نهایم

 ندهیقرن آ یبرا یموضوع عمده بهداشت کیمر : یآلزها یماریزنان وب



 ه زنان بطورکل عمده آن است یاز دال یکیشوند یمر مبتال میاز مردان به آلزها شتریه هنوز روشن نشده است، زنان بک یلیبدال

ن است در دوران که ممکشود یشود گفته میشتر میب مریوع آلزهایش سن، شیند و همزمان با افزاکیشتر از مردان عمر میمتوسط ب

الزم  یاریبس یقاتیتحق د نشده استیکن مطلب تأیمر فراهم گردد اما اینه بروز آلزهایاستروژن، زم اهش هورمونکبه علت  یائسگی

 ر؟یا خیباشد یمر میآلزها یبرا یموثر ز استروژن، درمانیا تجویاست انجام شود تا نشان دهد آ

 دهندیم  لیکمر را تشیماران مبتال به آلزهایاز ب یانأ زنان اعم از همسران، دختران و عروسان، بخش عمدهیقی

 مریآلزها یماریع بیعالئم هشداردهنده شا

 : مر را به ما هشداردهدیتواند بروز آلزهایم یر تا حدودیعالئم ز

 دیجاد اختالل نمایه در انجام شغل روزمره اک کیفقدان حافظه نزد

 به یوتاهکار فراموش شدهو مجددا پس از مدت کط یاران، شماره تلفن محکهم یاسام ف محوله،یه گهگاه وظاکار معمول است یبس

 آورندیاد نمیز به یدچار شده و بعدأ ن یفراموش شتر از معمول بهیب  مر،یآلزها اد آورده شود افراد مبتال به دمانس مانندی

  ف معمولیاختالل در انجام وظا

گذاشته! و  ج را در اجاق گازیه مثأل هوکیز شده بطورکن است دچار عدم تمرکگر ممید لحظه به  یاار پرمشغله از لحظهیافراد بس

ه فراموش کشد بلکه غذا را بکند کن است نه تنها فراموش کبپزد مم ه بتواند غذاک یمریار آلزهامیاد آورند بیهنگام اتمام غذاآنرا به 

 اصأل غذاپخته است هکد ینما

  لمکاختالل در ت

 ن است لغات سادهکمد ممیمار مبتال به آلزهایال بشود اما بکح دچار اشیلغات صح افتنیلم درکهنگام ت ین است گاهکمم یسکهر

 ندکان یر مفهوم بیامأل غکرا  یجمالت هکید، بطورین نمایگزیجا یا آن را با لغات اشتباهید ونکز فراموش یران

  انکدر زمان وم یابیاختالل جهت

شوند، یم ابان محل خودگمیدر خ یمریماران آلزهایم، اما بیمربوطه را فراموش نمائ انکا میهفته و یروزها یااست اگر لحظه یعیطب

 منزل خود بازگردند د بهیاند و چگونه باابان آمدهیجا هستند، چگونه به آن خکدانند ینم

  اختالل در قضاوت

مار یب ه بچه آنها در منزل تنها مانده استکنند کفراموش  یان است لحظهکاند ممشده غرق یارکه در کاز افراد  یاریبس یبرا

 ندکاز او مراقبت  ستیبایه مکدارد  یاه اصأل بچهکاد خواهد برد یل ازکبطور  یمریآلزها

  یر انتزاعکاختالل در تف



 ماریال روبرو گردد بکن است با اشکده شده است ممیچیپ یمکار که ک یهنگام ،یشخص کدردسته چ یت تعادل مالیحفظ وضع

 د انجام دهدیبا آنها چه باه کنداند  ند وکخود را فراموش  ین است اساسأ شماره حساب جارکمر ممیمبتال به آلزها

 اءیجابجا گذاشتن اش

 اءرا در محلیاش یمریمار آلزهایجا گذاشته است بکه کند کخود را موقتأ فراموش  نید ماشیلکا یف پول یکن است محل کس ممکهر

 گذاردیم یرکش را در جا یا ساعت مچیزر و یدهد، آهن را در فرینامناسب قرار م

  تیاختالل در رفتار وشخص

، یسردگم حالت کیرده دچار کرییامأل تغک یمریمار آلزهایت بیشود، اما شخصیرمییتغ ت دستخوشیش سن، شخصیمعموألبا افزا

نند )ازحالت آرامش کیدا مینوسان پ یلیچ دلیه بدون یر شده وحالت خلقییمار دچار تغیشود رفتار بیوترس م ینیبدب

 ابدییم رییتتغیوعصبانهیگربه

 ((Initiatives تیفقدان خالق

 شترینند اما بک یاحساس خستگ یو تعهدات اجتماع یروزمره شغل یتهایخانه ، فعال روزمره یارهاکه افراد از انجام کاست  یعیطب

 یارهاکانجام  یفرسوده شده و برا یلیخ ن استکمم یمریماران آلزهایابند بییت خود را دوباره باز میت خالقیآنها وضع

 باشند یخارج یفشارها ایها و نشانهازمند ین  روزمره

 شوندیمر متحمل میماران مبتال به آلزهاین بیه مراقبک یفشار

 یادیودقت ز یانرژ ن و اعضاء خانوادهیسازد مراقبیوارد م یماران، فشار روانین بیبر مراقب مریها، آلزهایماریر بیشتر از سایاحتماأل ب

ه احتمأل کشود یآغاز م یشتر هنگامیمار، بیدرمراقبت از ب یباشد نقش و مار، زنیب یلنند اگر مراقب اصکیماران مین بیرا صرف ا

از ین یشتریب یبهداشت یهابه توجه و مراقبت ین دوران خودویه معموأل در اکبرد یا دوره پس از آن بسر میو یائسگیدوران  در یو

 یو جسمان یسالمت روان یتواند برایه مکشود یم ینش عصبدچار فشار وت یفرد مراقب لحظات ف مراقبت،یدارد بعلت انجام وظا

حفظ سالمت خود  یبرا یالزم را ندارند و از انجام اقدامات یآگاه خود یهاازیماران به نین بیز باشد غالبأ مراقبیمراقب مخاطره انگ

 اندردهک یمعرف یمارین بیادوم  فیا ردیو  یان مخفیمر را قربانیماران آلزهاین بین رو مراقبیمانند، از ایم غافل

 از فشار مراقبت یعالئم ناش

 نکه ممکر یز یهانشان  ند مضر باشدکیمراقبت م یه او از وک یماریتواند به مراقب وبیاد میز یفشار روان

ص یتشخ را درخود یفشار روان یهاد نشانهینک یمنجر گردد سع یجد یالت بهداشتکتواند به مشیرر تجربه شود مکاست توامأ وم

 دیده

ه مادرم درحال کدانم یمن م“ ن جملهیان ایمر مبتال شده است بعنوان مثال بیآلزها یماریه به بک یو اثرات آن برشخص یماریار بکان
 است یماریار بکاز وجود ان یکحا ”بهتر شدن است



 :دیگویگذرد مثأل مراقب میآنها چه م یراه بکفهمند  ین نمیریه ساکنیوجود ندارد و ا یچ درمان موثریه هکگران یمار ودیخشم برب

 ” اد خواهم زدیند فرکگر سوال یبار دکیاگر  “

 بخش لذت  یهاتیر فعالیازدوستان و سا یاجتماع یانزوا

 ” ها با هم دوره دارندهیه همساکست یمن مهم ن یگه براید “ : دیگویمثأل مراقب م

 ه چهکنیگر و ایروز د کیاضطراب از مقابله با 

  مار و خانواده استیدر انتظار ب ینده ایآ

 ” از داشته باشدینم نکن یه من بتوانم تأمکش از آنیمار بیچه خواهد شد اگر ب “ : مراقب

 دهدیاهش مکمدارا با استرس را  یمراقب برا ییه شده و توانایست روحکباعث ش یافسردگ

 ” ستیمن مهم ن ین برایش از ایگه بید “ : مراقب

 سازدین مکر ممیامل غکروزمره را بطور  فیانجام وظا

  ار راکن یه بتوانم اکخسته تر از آن هستم  “ : مراقب

  ” انجام دهم

 گرددید میان ناپذیالت پاکها و مشی، باعث بروز نگرانیخواب یب

  ” ا به خودش صدمه بزندیفتد و یا بیچه خواهد شد اگر از منزل خارج شود  “ : مراقب

 گرددیمنجر م یمنف یهانشکووا یجانیه ی، به برخوردیریپذکیتحر

 ” ! م بگذاریتنها “ : مراقب

 شودیم یف روزمره و عادیز باعث اختالل در انجام وظاکفقدان تمر

 ” میه قرار مالقات دارکردم کگرفتارم و فراموش  یلیخ “ : مراقب

 یالت بهداشتکمش

 ”دیآیادم نمیداشتم  یه احساس خوبک یان دفعهیآخر “ : مراقب



مراحل  یروان یهانترل فشارکبه خود و  کمک یرده وبراکمشورت  کروانپزش کید، بایاردهک اگر شما چندتا از موارد فوق را تجربه

 دیریار گکر را بیز

 نیمراقب یاهش فشار روانکبه خود و  کمک یهشت مرحله برا

ز ین نترل استرس وک یبرا ییاست اما راهها یت پراسترسیمسئول کی یمریمار آلزهایب ه مراقبت ازکست ین ارکان یبرا ییچ جایه

 مراقب وجود دارد یو جسمان یروان ینان از حفظ سالمتیحصول اطم

 دینکمار را روشن یص بیهرچه زودتر تشخ

 یرعادیغ یرفتارها ان غفلت ازکسالم باشد به سهولت ام یمار از نظر جسمانیگردد و اگر بیم ج آغازیمر به تدریآلزها یماریم بیعال

د، هر چه زودتر یان خود مشاهده نمودکیاز نزد یکیمر را دریدهنده آلزها ر عوامل وجود دارد اگر عالئم هشداریا استناد آن به سایو 

 دینکمشورت  کروانپزش کیبا 

 دینک ییقابل دسترس را شناسا یکمکمنابع 

انجمن  لیکد تشیدردسترس در جامعه خود آشنا شو یتید، با منابع حماینکیاومراقبت م ه ازک یماریز بیو ن خود یحفظ سالمت یبرا

 از ان جمله است یستیسازمان بهز ارتباط با یارتباط با آن، برقرار یمر وبرقراریماران آلزهایت ازبیحما

  دیریبگ کمک

جمله منابع  از یاجتماع یت خانواده، دوستان وسازمانهاید حمایشویم یسودگد دچار فریده ارها را خودتان انجامکد تمام یاگر بخواه

 باشندینان بخش میمشاوره از منابع خوب اطم و استفاده از خطوط تلفن یتیحما یهستند مالقات با گروها یتیحما

 دینکازخود مراقبت 

د ینک نند به خود توجهکیخود غفلت م یهاازیبه ن یدگیمار خود نموده واز رسیب یخود را فدا یهاهیسرما ین تمامیغالبأ مراقب

 کیدار یا به دینما رفتن و یردن، سکد یخر یرا برا یوقت دینکاستراحت  یافکد و به اندازه ی، وورزش خود باشییم غدایمواظب رژ

 دیده دوست رفتن اختصاص

  دینکدهند قبول یه رخ مکرا  یراتییتغ

د تفحص در ینکیم ه شما درمنزل فراهمکاست  یزیآنها فراتر از آن چ یاز مراقبتیمعموأل ن نند وکیر مییمر تغیافراد مبتال به آلزها

 دیآسان تر نما مار رایست انتقال بیبایدر دسترس، م یان مراقبتکمورد ام

 دیالزمه را انجام ده یومال یقانون یزیبرنامه ر



 یزید برنامه رییگر بحث نماید یدیلکر موضوعات یونت و ساکت سی، وضعیآت یطب یهاالت، ارث، مراقبتکل در مورد ویکو کیبا 

 اهدکیم یبعد یروان یموقع، از فشارها به

  دین باشیواقع ب

بهداشت  ،یت، راحتید در امنینکیه شما فراهم مک یر است مراقبتیبودن آن اجتناب ناپذ شروندهی، پیمارین بیشف درمان اکتا هنگام 

ه بوقوع خواهند ک ییط ورفتارهاینترل شراکمار قادر به ینه ب ه نه شما وکد یگذارد مد نظرداشته باشیجا مبر یماراثرمهمیب یو بهبود

 دیستیوست، نیپ

 دینکه احساس گناه کنید نه ایبه خود اعتبار قائل شو

 دیخواهیه مک ییهامراقبت  ید تمامید و قادر نباشیشما صبرتان را از دست بده ن استکمم ید گاهگاهیانسان هست کیشما تنها 

 دیل شوید پس به خود اعتبار قایدهیم د، انجامیتوانیه مکرا  یارکن ید شما بهتریاد داشته باشید به ینکفراهم 

 د دارندیام یبرا یلیزنان دال

بطور  توانندین درمانها میباشند ایم یمار قابل دسترسیب کق پزشیاز طر ییدارو یدهد درمانهاید مید را نویام یجار یدرمانها

را     Eنیتامیز ویو ن یدیر استروئیضدالتهاب غ یداروها رین دهند مطالعات اخیکمر را تسیمربوط به آلزها یعالئم و رفتارها یموقت

ر درمانها یه ساکنشان دادند  هیاز مطالعات اول یدهد برخیداشته باشند نشان م یمغز یسلولها یبرا یحفاظت ن است جنبهکه ممک

 اندازدیر بیرابه تأخ یماریب ن است شروع عالئمکز استروژن ممیمانند تجو

 یبهداشت منافع یز دارایباشند ونیا عوارض آنها شناخته شده و قابل درمان میباشند یم ه دردسترسکن درمانها آن است یمنافع ا

 یکاهش خطر پوکز یق شبانه و نی، تعریمانند گر گرفتگ یائسگی ن عالئمیکباعث تس یاستروژن یباشد داروهایزنان م یبرا یگرید

 مر را نشان دهدیدرمانها برآلزها نیا یاز است انجام شود تا اثربخشین یشتریقات بیشوند بهر حال تحقیم یقلب یماریاستخوان و ب

 مریآلزها یماریق بیقدرتح یبلندبعد گام  مطالعه حافظه خالق زنا ن

 یه براکاست  یع و مستقلیق وسیتحق کین مطالعه یمر درحال انجام است ایدرآلزها ننده استروژنک یریشگیاثرپ یق رویتحق

 ین مطالعه افقهایج ایگردد نتایمر انجام میآلزها از یریشگین دردرمان و پیگزیا استفاده از هورمون جاینقش استروژن  یبررس

 مر قراردارند، خواهد گشودیه درمعرض خطرآلزهاک یزنان یبرا موثر ینهادر درما یدیجد

 


