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سرمـقاله

با سالم و احترام خدمت شما خواننده ارجمند

2

افراد مبتال به بیماری آلزایمر به دلیل اختالالت شناختی و رفتاری ناشی از بیماری ،در انجام فعالیت های خود دچار مشکل میشوند
و برای ادامه زندگی با توجه به مراحل بیماری نیاز به مراقبت های مداوم دارند.
مراقبت از فرد مبتال به بیماری آلزایمر یک تجربه پرتنش و چالش برانگیز است که هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ روانی و
رفتاری بس�یار س�خت و طاقتفرس�ا اس�ت .مراقبین این بیماران زمان و انرژی زیادی را صرف انجام وظایف خود مینمایند ،به
گونهای که مراقبت  24ساعته یک فرد مبتال را معادل  36ساعت مراقبت تعبیر نمودهاند.
مراقبین در خانواده در حقیقت مراقبین غیر رسمی هستند که شبانه روز و بدون دریافت حقالزحمه از یکی از بستگان خود مراقبت
مینمایند .اگرچه این نوع مراقبت برای افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر فواید بسیار دارد ،اما مراقبت کننده با مشکالت
بسیاری از جمله ابتال به نشانه های اختالالت روانی از قبیل افسردگی ،اضطراب ،ناامیدی ،خستگی های مداوم ،احساس گناه و
مشکالت جسمی از قبیل :فشارخون باال ،دردهای مفصلی و استخوانی ،از دست دادن فعالیت های خارج از منزل مواجه خواهد
شد که ضررهای ناشی از اینگونه موارد درحقیقت به فرد مبتال نیز انتقال مییابد.
انجمن آلزایمر ایران با توجه به موارد باال ،به جهت کاهش بار مراقبتی از س�الها پیش اقدام به اجرای برنامه های مداخلهای
برای مراقبین ،براس�اس برنامه های جهانی و برگزاری جلس�ات حمایتی در  10جلس�ه رایگان نموده اس�ت که نتایج حاصل از
آن براساس تحقیقات انجام شده در جهت ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتال به بیماری و همچنین مراقبت کنندگان این عزیزان
تأثیر بسیار باالیی داشته است.
لذا انجمن از یک طرف با توجه به نیاز خانوادهها ،بهویژه آنانی که خود در بخش هایی از جامعه مسئولیت شغلی دارند و از طرف
دیگر ایجاد اشتغال پایدار در جامعه و آموزش افراد عالقمند به ارائه خدمات به سالمندان ،بر آن شده است تا برنامهاي آموزشی
را جهت مراقبت از سالمندان مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر تدوين و آن را در سازمان فنی و حرفهای (سال  )1393تصويب
و ثبت نمايد.
امید که با اجرای این برنامه با همکاری س�ازمان های مرتبط از جمله س�ازمان بهزیس�تی کش�ور ،ش�هرداری و ...بتوان گام های
مؤثری را در جهت کاهش دغدغه خانوادهها ،ارائه خدمات بهتر به سالمندان عزیز و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان
کشور برداشت .
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حسين جعفري
مسئول فني مركز توانبخشي قاصدك

اصول کار در هنر درماني

 -1فعالی��ت در ی��ک مکان راحت و آرام به صورت
انفرادی یا گروهی صورت گیرد.
 -2از موسیق��ی آرام ب��ه عن��وان زمینه به محیط
درمان اضافه شود.
 -3ابزار و لوازم مورد نیاز :مدادرنگی ،مداد شمعی،
رنگ گواش ،قلم مو،کاغذ سفید و رنگی ،مقوا....
 -4سالمندان در انتخاب ابزار و لوازم ردیف 3باید
کام� ً
لا آزاد ب��وده و ش��خص ًا اب��زار الزم را انتخاب
نمایند .برای آن كه استقالل سالمند حفظ ش��ود،
فعالیتها بايد توسط خود آنها انجام شود و نهایت ًا
راهنمایی يا کمک شوند.
 -5انتخاب نوع نقاشی به صورت آزاد و بر اساس
سلیقه سالمند باشد.
 -6ترجیح ًا مشخصات و نام سالمند بر روی نمونه
کار در این فعالیت نوشته نشود.
 -7هدف ،خلق یک اثر زیبا و نتیجه حاصل از آن
نیس��ت  ،بلکه فرآیند انجام کار و بیان احس��اسات
شخص و مالحظه چهر ه سالمند و رفتار او توسط
درمانگ��ر در زم��ان انج��ام فعالی��ت حائز اهمیت
است.
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هن��ر درمان��ي به فعالیتهای خ�لاق با استفاده از سادهسازی اين فعالیت هنری مشاركت بیماران
روشهای هنری دیداری ،و ش��نیداری و به طور مبتال به آلزایمر شدید و پیشرفته را نيز امكانپذير
كلي فعالیتهایی اطالق میشود که در آن با خلق مینماید.
مزایای روش هنر درمانی
ی��ا مش��اهده یک اثر هن��ری و از طریق دریافت و
بیان احساسات شخصي تالشهایی براي کمک فراین��د خل��ق اثر با عزت نف��س و اعتماد به نفس
را تقوی��ت میکن��د  .کاهش است��رس نیز یکی از
به بیماران صورت میگيرد.
روانش��ناسان از این رش��ته به عنوان یکي از اجزاء مزایای مهم آن است .تحقیقات نشان میدهند که
اساسي فعالیتهای هدفمند در بس��یاری از مراکز سرکوب احساسات میتواند ایجاد استرس نموده
ش��بانهروزی و مراکز توانبخش��ی روزانه به منظور و عالئم بیماری را تشدید نماید.
توانبخشی ذهنی و جسمی استفاده میكنند .هنر هنر درمانی برای درمان اختالالت رفتاری کاربرد
درمانی در بهبود بیماران از ضربههای شدید روانی داشته و اغلب به عنوان یک درمان فرعی به روان
و آسیبهای جدی ،مفید تشخيص داده شده است .درمان��ی کم��ک میکند .این درمان برای افرادی
همچنی��ن هنر درمان��ی میتواند راهی برای ثبت که از فش��ار روانی و بیماریهای ناش��ی از آن رنج
و درک بهتر تفکر و احس��اسات افرادی باش��د که میبرند ،بسیار مفید است.
تاثیر هنر درمانی
به بیماریهای مزمنی مانند پارکینس��ون و آلزایمر
هن��ر درمان��ی از راههای مختلف میتواند به روند
دچارند.
این روشدرمانی شامل نقاشی ،سفالگری ،فعالیت درمان سالمند کمک کند:
بازغال ،مداد رنگی و مواد مشابه است که در آن با * -کیفی��ت زیبای��ی ش��ناختی کاره��ای هنری
خلق یا مشاهده یک اثر هنری از طریق دریافت و میتواند خلق ،نش��اط ،عزت نفس و آگاهی بیمار
بیان احساسات شخص برای کمک به او استفاده نس��بت ب��ه ابعاد مختل��ف از جمله زمان ،مکان ،و
میشود .بر خالف هنر که تنها به منظور خلق اثر افراد را بهبود بخشد.
هنری انجام میشود ،تمرکز هنر درمانی بر فرایند * -وقتی افراد در فعالیتهایی که از آن لذت میبرند
عمیق ًا درگیر شوند ،فاکتورهای فیزیولوژیک مانند
خلق یک اثر هنری است.
بنابراین روند فعالیتهای به کار گرفته شده در درمان ضربان قلب ،فشار خون و تنفس آرام میشود.
یک گروه هدف مانند" سالمندان مبتال به دمانس * -خلق هنر باعث میشود ،چشمها و دستها با
(آلزایمر) خفیف ،به خود خلق اثر و نتیجه حاصل هم تمرین کنند و بین آنها هماهنگی ایجاد شود.
از آن ترجیح داده می ش��ود .در این فرایند هنری همچنی��ن موجب تقویت و تحریک مس��یرهای
الزام ًا نیازی نیست یک فعالیت توانبخشی هنری عصبی بین دست و مغز میشود.
ب��ه پایان برسد ،بلکه مهم لذت بردن واحس��اس * -انج��ام ی��ک فعالیت هنری به سالمند کمک
میکند ،طرز تفکر و احساسی را که معمو ًال توسط
آرامش سالمنددر طول اين فعالیت است.
اهداف هنر درمانگر در یک فعالیت هنری شامل ضمیر نیمه خود آگاه او پنهان شده ،آشكار سازد.
روش کار در هنر درمانی
ب��ه کارگی��ری مجموعهای از فعالیتها است كه به
مش��اركت ذه��ن ،اج��زای بدن و ني��ز تقويت بعد هن��ر درمان��ي به صورت انف��رادی یا در قالب یک
احساسی و معنوی گروه درماني هدف میانجامد .گروه کوچک انجام میشود .هر جلسه هنردرمانی
درمانگر با آگاهی از سلیقه گذشته بیماران مبتال به ب��رای سالمن��دان مبتال ،براساس تجربه ،و ميزان
آلزایمر براي فعاليت هنري برنامهريزي كرده و با اثربخش��ی ،حداکثر نیم ساعت برآورد شده است.

درمانگر ،ابزار مورد نیاز را با کمک مددجو ،ترجیح ًا
با انتخاب او و در صورت لزوم با راهنمایی سالمند
آم��اده میکند .مکان راحت��ی را در نظر میگیرد،
موسیقی آرام را به عنوان زمینه مناسب به محیط
درم��ان اضاف��ه میکند .بح��ث و گفتگو در مورد
فعالیت و اثر ،تش��ویق سالمندان ،و بازتاب کار در
پایان به صورت گروهی با هدایت درمانگر با تجربه
صورت میگیرد.
یک��ی از فعالیتهای هنر درمانی ،نقاش��ی است .با
توجه به عالقمندی سالمندان مبتال به دمانس و
(آلزایمر) در مرحله خفیف و نهایت ًا متوسط بیماری،
قابليت اجرایی دارد و اقدامي هدفمند است.
این فعالیت توسط سالمندان مورد نظر به صورت
آزاد برای بیان احس��اسات درونی در غالب ایجاد
اثر و تصویر انجام میشود.
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هنر درمانی درسالمندان مبتال به
دمانس (آلزایمر)
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سلولهای بنیادی و بیماری آلزایمر:
چالشها و نویدها
فاطمه دیهیم
کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی ،دانشگاه تهران،
عضو سازمان داوطلبان انجمن آلزایمر ایران
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شکل  : 1مراحل کاربردی شدن سلول درمانی در پزشکی[]2

بیشک هر شیوه درمانی جدید ،در ابتدای راه با
موانع و مش��کالت متعددی روبه رو خواهد بود.
شروع تحقیقات در زمینه درمان بیماری آلزایمر
ب��ا استف��اده از سلولهای بنیادی نیز از این قاعده
مستثنی نیست.
هرچند این تحقیقات ،به علت ماهیت گس��ترده
بیم��اری آلزایمر نس��بت به دیگ��ر بیماریهای
تحلیل برنده اعصاب عقبتر است .برای بسیاری
از بیماریه��ا ،درمانه��ای مبتنی بر سلولهای
بنیادی ،باه هدف جایگزینی سلولهای از دست
رفته یا بیمار انجام ميشود.
ب��راي مث��ال هدف از سل��ول درمانی در بيماري
رابطه با پارکینس��ون به منظور جایگزین كردن

سلوله��ای توليد كنن��ده نورونهای دوپامین با
سلولهای جديد در رژیک جسم سیاه مغز است
که در این بیماری از بین میروند ،اما در خصوص
بیم��اری آلزایمر سیس��تمهای عصبي نورونی و
نوروترنسمیتری متعددی درگیر بیماری هستند،
از این رو چالشهای متعددی پیش روی این شیوه
درمانی وجود دارد .در این روش ،ابتدا سلولهای
پیوند زده شده باید به محلهای متفاوتی در مغز
مهاجرت کنند ،به انواع متفاوت سلول نورونهای
عصب��ي و دیگ��ر سلولهای مغ��زی تمایز یابند،
سپ��س عصبده��ی مناسب ک��رده و ارتباطات
مناسب فیزیولوژیکی را پایهریزی کنند.
بعالوه ،مس��ئله مهم دیگر این است که سلول

درمان��ی عل��ت و فراين��د آسيب ش��ناختي ایجاد
بیم��اری آلزایمر را متوق��ف نمیکند و همچنین
ممکن است سلولهای تازه پیوند زده ش��ده نیز
توس��ط پالکه��ای آملویید بت��ا و تائو (ضايعات
آسيب ش��ناختي مغز در بيماري آالزايمر) صدمه
ببینند ،در نتیجه پیوند تنها تأثیری موقت داش��ته
باش��د[ ]1افزون بر این موارد ،مس��یر کاربردی
ل درمانی در پزش��کی مسیری پر فراز
ش��دن سلو 
و نشیب است.
همانطور که در ش��کل یک مشاهده میکنید ،به
ط��ور کلی استف��ادهی کلینیکی از تحقیقات پایه
نیازمن��د گ��ذر از مراحل متع��ددی است .انتخاب
ن��وع سلول مناسب ،جداسازی ،تکثیر ،نگهداری
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و سلولها در ش��رایط آزمایش��گاهی ،استفاده از
ش��یوههای کارآم��د برای تمای��ز سلولها به رده
سلولی مورد نظر ،آزمودن شیوه درمانی بر روی
مدله��ای آزمایش��گاهی و در ص��ورت رضایت
بخش بودن نتایج ،آغاز به انجام آزمودن آنها در
بالين،های کلینیکی مراحل مختلف این مس��یر
کاربردی را تشكيل مي دهند خواهد بود( .شکل
]2[.)1
همانطور که در شمارههای پیشین این مجموعه
مق��االت ذک��ر گردی��د ،علیرغ��م تمام��ی این
مشکالت ،مطالعات حاکی از تأثیر مثبت استفاده
از سلولهای بنیادی در حیوانات مدلهای حيواني
بیماری آلزایمر بودهاند و در مجموع اعتقاد بر این
ب��وده اس��ت که این ش��یوه درمانی باید بس��ط و
توسعه داده شود.
هرچند در حال حاضر ،هدف نهایی سلول درمانی
که جایگزین احیای سلولهای از بین رفته و آسیب
دیده است ،به علت موانع یاد ش��ده میس��ر نیست،
ام��ا ب��ر اساس مطالعات انجام ش��ده ،سلولهای
بنی��ادی از روشه��ای دیگری نی��ز میتوانند در
درمان بیماری آلزایمر مفید باش��ند (شکل ،)2که
این روشها عبارتند از:
• فعالیتهای موثر بر رشد و محافظت از
ساختارهاي عصبي در مغزنوروتروفیک
و نوروپروتکتیو:
یکی از دالیل عمده دمانس در بیماری آلزایمر ،از
دست رفتنسیناپسهاست که به واسطه آن ،تولید
تركيبات حياتي موثر بر رش��د سلولهاي عصبي
نوروتروفینه��ای حیاتی در مغز کاهش مییابد.
اينتركيبات،نوروتروفینهاپروتئینهاییهستند
که موجب رشد و بقای نورونها میشوند.
یک��ی از اعمال��ی ک��ه سلولهای بنی��ادی نظیر
سلوله��ای بنیادی عصبی و سلولهای بنیادی
مزانش��یمی انجام میدهند ،تولید اين تركيبات
نوروتروفینه��ای متع��دد از جمل��ه فاكتورهاي
مختل��ف رش��د عصب ( مانن��د  BDNFو )NGF
است که نشان داده شده است تأثیر مثبت آنها در
بهب��ود حافظ��ه و یادگیری حیوانات در مدلهاي
حيواني بیماری آلزایمر در مطالعات نش��ان داده
شده است.
• فعالیتهای ضد التهابی:
الته��اب مزم��ن نق��ش مهم��ی در بس��یاری از
بیماریهای تحلیل برندهدهنده اعصاب از جمله
بيم��اري آلزایمر دارد .سلولهای بنیادی به ویژه
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شکل  :2روشهای متعدد اثر گذاری درمانهای مبتنی بر استفاده از سلولهای بنیادی
در درمان بیماری آلزایمر[]1

بنیادی عصبی توانایی تش��خیص منطقه صدمه
دی��ده مغ��ز و مهاجرت به آنجا را دارند .اگر بتوان
ای��ن سلوله��ا را برای بیان پروتئینهای درمانی
القا نمود ،میتوانند به عنوان وسیلهای برای انتقال
حمل این پروتئینهای درمانی به مناطق صدمه
دی��ده و همچنی��ن تجمعات پالکها و کالفها
باش��ند ،و باعث تخریب این تجمعات ش��وند .که
در ش��مارههای بع��دی این مقاله بیش��تر به این
شیوههای درمانی خواهیم پرداخت]1[.
در خاتمه بايد گفت از اینرو مش��خص است که
ب��ا وج��ود چالشهای موج��ود در زمینه درمان با
استفاده از سلولهای بنیادی محققان امید دارند
ک��ه این گزینه درمانی آیندهای نوید بخش پیش
روی درمان بیماری آلزایمر ترسیم گرداند.

سلولهای بنیادی مزانش��یمی نقش ضدالتهابی
مهم��ی دارند و میتوانند ب��ا توليد تركيبات بیان
فاکتوره��ای ضد التهاب از جمله اینترلوکینها و
پروستاگالندینه��ا نقش مثبتی در بهبود عالئم
بیماری آلزایمر داشته باشند.
• القای فرايند توليد س�لول هاي عصبي
نوروژنز:
از آنج��ا ک��ه مغ��ز بالغ به واسط��ه ظرفیت تولید
سلوله��ای بنیادی عصب��ی ،هنوز توانایی ایجاد
نورونه��ای جدید یا ب��ه عبارتی نوروژنز را دارد،
میتوان با تحریک تولید این نورونها باعث بهبود
یادگی��ری و حافظ��ه در بیم��اری بیماری آلزایمر
گردید .نش��ان داده ش��ده است ک��ه سلولهای
بنیادی عصبی پیوند زده ش��ده باعث راه اندازي
فرايند توليد سلولهاي عصبي تازه القای نوروژنز
منابع:
در مغز بیمار ميشوندگردیدهاند.
• توانای�ی انتق�ال تحویل پروتئینهای 1. Chen, W.W. and M. Blurton-Jones,
درمانی:
Concise review: Can stem cells be used to
یک��ی از گزینهه��ای درمانی پیش��نهادی برای treat or model Alzheimer's disease? Stem
Cells, 2012. 30(12): p. 2612-8.
بیماری آلزایمر ،ایمني درماني وتراپی پالکهای
2.Taran,R.,etal.,Invitroandinvivoneuroآملوئید بتا و یا پروتئینهای تائو است .که میتوان
genic potential of mesenchymal stem cells
به طور تلفیقی از این شیوه درمانی میتوان به طور
isolated from different sources. Journal of
تلفیقی همراه با سلولهای بنیادی استفاده کرد.
Biosciences, 2014. 39(1): p. 157-169.
برخ��ی از سلوله��ای بنیادی از جمله سلولهای
3. WWW.Eurostemcell.org
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اختالالت
گفتار و زبان
در دوران سالمندی
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6
الهه ظاهری
دکتری روانشناسی بالینی
مسئول پژوهش انجمن آلزایمر ایران

زبان ،يكي از راههای برقراري ارتباط افراد
با دنیای خارج و افراد ديگر است .زبان نقش
مهمی در تجسم تجربیات ،احساسات ،ارتباط
و دریافت اطالعات از دنیای خارج و اجتماع
ایفا میکند و در فعالیتهای اجتماعی و روابط
متقابل با دیگران و شناخت رفتارهای بیرونی
سهم عمدهاي دارد .علیرغم اینکه در سنین
سالمندی برخی از تواناییهای گفتاری رشد
کرده و بهتر میش��وند ،برخی از تواناییهای
دیگر کاه��ش مییابند .این تغییرات طبیعی
هس��تند و به تدریج بعد از  ۶۵س��الگی پدید
میآیند .براي مثال ،مطالعات نشان میدهند
كه توانایی انسان در داستانگویی با افزایش
سن باال میرود اما کیفیت صدا ،تواناییهای
گفتاری ،زبانی ،و ارتباطی انس��ان با افزایش
سن ممکن است کمتر شود.
از لح��اظ فیزیولوژی��ک در ای��ن دوران
نورونه��ای مغز ممکن اس��ت دچار آتروفی
ش��وند .قدرت انتقال م��واد نورون��ی که در
جسمینه سلولی بافت عصبي ساخته میشوند
از لولههای موئین نورونی به پایانه عصبی رو
به نقصان میگذارد .از ميزان مواد ش��یمیایی
انتقال دهنده پیامها از یک مجموعه عصب به
مجموعه دیگر در گذر زمان به تدریج کاسته

میشود و این امر عموم ًا در ساختار هورمونی
مغز دگرگونی ویژهای ایجاد مینماید که در
کاهش عملکرد شناختی مغز اثرگذار است .از
سوی دیگر ،نقصانهای شنیداری و ديداري،
ه��ر کدام به تنهای��ی یا ت��وأم ،میتوانند در
میزان ارتباط انس��ان ب��ا دنیای پیرامون خود
مؤثر باشند .همینطور کاهش توان جسمی
و حرکتی س��بب کاهش توانمندي س��المند
در انج��ام حرکات فیزیکی و کارهای روزمره
میش��ود .ممکن است سالمند بر اثر کاهش
تواناي��ي مغز و اعص��اب و تأثی��ر آن بر قوه
ناطقهاش ،اختالالت زبانی را در ابعاد مختلفی
از قبیل اختالل در واج شناسی ،صرف و نحو،
معناشناسی ،موسیقی کالمی ،درک کالمی،
ش��ناخت کالمی و در نهای��ت بیان کالمی
تجربه کند .در ای��ن مقاله تغییراتی را که در
تواناییهای گفتار و زبان افراد در پی افزایش
سن و در جريان فرايند سالمندي نرمال روی
میدهد به اختصار مورد بررس��ی قرار داده و
انواع ش��ایعی از اختالالت گفتاری در دوران
س��المندی را معرفی میکنيم .مهمترین این
تغییرات عبارتند از:
 -۱کاهش حجم گفتار :فرد س��المند
عموم ًا کمتر از گذش��ته ح��رف میزند و در
میهمانیه��ا و محاف��ل خانوادگی کمتر وارد
بحث میشوند.
 -۲کاه�ش ادراک ش�نوایی :ب��ا
افزایش سن ،تغییرات مش��هودی در حدت
ش��نوایی (سنگین شدن گوش) بروز میکند.

فرد س��المند دیگر نمیتواند اصوات ضعیف
را بش��نود و گفتار دیگران را به راحتی درک
کند .در این موارد اغلب از اطرافیان میخواهد
تا بلندتر صحبت کنند یا صدای تلویزیون را
بلندتر کنند .همچنی��ن کاهش ادراک گفتار
ديگران در سالمندان ،عالوه بر افت شنوایی
به دلیل ضعف حافظ��ه کوتاه مدت نیز بروز
میکند.
 -۳ب�روز مش�کالتی در واژهیابی
(پی�دا ک�ردن کلمه م�ورد نظ�ر) :فرد
سالمند ممکن است در هنگام صحبت کردن
بارها کلمات مورد نظر خود را خصوص ًا اسامی
افراد ،اشیا ،و اماکن را به خاطر نیاورد و همین
ام��ر باعث بروز وقفه در روند گفتار او ش��ود.
در این هنگام ،فرد احس��اس میکند کلمه یا
اصوات��ی از آن كلمه را به خاطر میآورد ولی
نميتوان كلمه مورد نظر را به طور كامل به
ياد آورد .در اين موارد ،به اصطالح میگوییم
کلمه نوک زبانش است اما نمیتواند آن را به
طور کامل بازیابی نماید .این مشکل بیشتر در
میان سالمندانی دیده میشود که بیش از ۸۰
سال دارند و از تحصیالت کمتری برخوردارند.
سطح باالتر تحصیالت و یا مطالعه مستمر در
طول زندگی تا ح��د زیادی احتمال بروز این
مشکل را کاهش میدهد .همچنین کسانی
مانند معلمان و اس��اتید دانشگاه که در طول
زندگی صحبت کردن الزمه شغلش��ان بوده
اس��ت در س��المندی کمتر دچار مش��کالت
واژهیابی خواهند شد.
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 -۴کوت�اه ش�دن ط�ول جمالت:
مطالعات نش��ان داده اس��ت س��المندان در
مقایسه با میانس��االن از جمالت و عبارات
کوتاهتری استفاده میکنند .به عبارت دیگر
سطح پیچیدگی س��اخت جمالت در گفتار
سالمندان کاهش مییابد.
 -۵کاه�ش ادراک خوان�دن :از
دیگر تغییراتی که در سالمندی رخ میدهد
کاه��ش توانای��ی درک متن خوانده ش��ده
است .مطالعات نشان میدهند فرد سالمند،
در مقایس��ه با جوانان و میانساالن ،مطالب
خوانده ش��ده را کمتر درک میکند .ش��اید
یکی از مهمترین دالی��ل این کاهش ،کم
شدن س��رعت خواندن است .وقتی نتوانیم
متنی را با س��رعت کافی بخوانیم بخش��ی
از محتوای آن را درک نخواهیم کرد .دلیل
دیگر ،ضعیف شدن حافظه کوتاه مدت است
ک��ه منجر به کم ش��دن ادراک فرد از متن
خوانده شده میشود.
 -۶کاهش سرعت نوشتن :نوشتن
پدیدهای اس��ت پیچیده که نیازمند فعالیت
همزمان و س��ریع بخش��های زیادی از مغز
است .س��رعت نوشتن در سالمندان کاهش
مییابد .فرد سالمند برای نوشتن یک کلمه
یا جمله به زمانی بیش��تر از زمان الزم برای
یک نوجوان نیازمند است.
 -7اختلال در تلف�ظ اص�وات:
ای��ن اخت�لال اغل��ب در م��واردی که فرد
س��المند دندانهای خود را از دست میدهد
یا فاقد دندان مصنوعی مناسب است ،دیده
میش��ود .عالوه بر این تغیی��رات طبیعی،
گفتار و مهارتهای ارتباطی سالمندان ممکن
اس��ت به دالیل دیگری دچار آس��یبهای
جدی ش��وند .بروز بیماریهایی مانند سکته
مغزی ،پارکینس��ون ،آلزايم��ر و انواع ديگر
دمانس ،و همچنين صدمات مغزی ناشی از
زمین خوردن ،از ش��ایعترین علل اختالالت
گفتاری و ارتباطی در س��المندان به ش��مار
میآیند .ش��ایعترین اختالالت گفتار و زبان
در سالمندان عبارتند از:
الف :زبان پریشیها
• زبانپریشی (آفازی) شایعترین اختالل

زبانی در سالمندان است .این اختالل اغلب
بر اثر س��کته مغ��زی رخ میدهد و طی آن
مناطق��ی از نیمکره چپ مغز که مس��ئول
پردازش زبان و تولید گفتار هس��تند آسیب
میبینند .عالئم زبانپریشی بسته به این که
دقیق ًا كدام نواحي مغز آسیب دیده و وسعت
ناحیه آس��یب دی��ده چقدر اس��ت ،متفاوت
خواهد بود.
• در آس��یبهای ش��دید مغ��زي منجر
به زبانپريش��ي (آفازی گلوب��ال) ،فرد کلیه
مهارتهای ادراکی و بیانی خود را از دس��ت
میده��د یعنی نه میتوان��د حرف بزند و نه
میتواند صحبتهای دیگ��ران را درک کند.
همچنین مهارت خواندن و نوشتن را به طور
کامل از دست میدهد.
• در زبانپریش��ی بیانی (آف��ازی بروکا)
گفتار بیمار به ش��دت مختل میش��ود ولی
قادر اس��ت گفتار دیگ��ران را درک کند .در
این گونه موارد بیمار چون نسبت به مشکل
خ��ود آگاهی دارد از نظر عاطفی و روانی در
معرض افسردگی قرار میگیرد.
• در زبانپریش��ی درکی (آفازی ورنیکه)
فرد میتواند حرف بزند ولی گفتار دیگران را
درک نمیکند .البته گفتار چنین بیمارانی با
آن که بدون تقال و به راحتی بیان میشود،
عاری از معنای دقیق و مشخص است.
در بس��ياري از موارد ،شاهد مخلوطي از
انواع افازيهای ذكر ش��ده فوق هستيم؛ به
عبارت ديگر ،اف��ازي بروكا و افازي ورنيكه
به ندرت به صورت خالص ديده ميش��وند.
انواع دیگری از زبانپریشی نیز وجود دارند:
مانن��د زبان پریش��ی انتقالی ،زبانپریش��ی
آنومی و زبانپریشیهای ترانس کورتیکال.
مهمترین عالمت زبانپریش��ی انتقالی آن
است که بیمار علیرغم این که گفتار دیگران
را درک میکند و خودش نیز تا حدی توانایی
گفتاری دارد ولی نمیتواند گفتار دیگران را
تکرار کند .مش��خصه زبانپریش��ی آنومی
هم اش��کاالت ش��دید در به خاط��ر آوردن
واژههاست .در افازي ترانس كورتيكال فرد
توانايي تكرار گفتار ديگران را حفظ ميكند
ولي ممكن است برخي تواناييهای دركي يا

بياني خود را از دست داده باشد.
ب -کنش پریشی کالمی
در کنش پریش��ی (آپراکس��ی) بر خالف
آفازی ،اطالعات زبانی فرد آسیب نمیبیند
بلکه بیم��ار علیرغم این ک��ه دانش زبانی
کافی در اختی��ار دارد و هیچگونه فلجی در
اندامهای توليد گفتار (لبها ،زبان و نرم کام)
ندارد ،در هنگام گفتار دچار مشکل میشود.
به نحوی که هجا یا صدایی را که میخواهد
نمیتواند توليدکند وصدا یا هجای دیگری
را به خط��ا جایگزین صدای هدف میکند.
کنشپریشی در واقع نوعي اختالل حرکتی
است که در نتیجه آسیب به سیستم عصبی
مرکزی رخ میدهد .این آسیب ممکن است
ناشی از سکتههای مغزی ،آمبولی ،ضربات
ش��دید وارد به س��ر یا تصادف��ات رانندگی
باشد.
ج -دیزآرتری
اگ��ر در نتیج��ه بیم��اری خاص��ی نظیر
پارکینسون سیستم اعصاب حرکتی آسیب
ببیند بیمار دچار فلج اندامهای گفتاري شده
و نمیتوان��د لبها و زبان خ��ود را به خوبی
حرک��ت ده��د .در مبتالیان ب��ه دیزارتری
سرعت گفتار کاهش مییابد و گفتار منقطع
و نفس آلود میش��ود .ع�لاوه بر این تلفظ
اصوات با دشواری انجام میشود .در نتیجه
گفتار غیر قابل فهم و ناواضح خواهد ش��د.
در انواع دیزارتری ،س��المندان مبتال اغلب
در جویدن غذا و بلعیدن آن و نیز نوش��یدن
مایعات مشکل خواهند داشت .ریزش آب از
دهان نیز در این بیماران دیده میشود.
منابع:

7

چگونه از
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ابتال به بیماری آلزایمر
جلوگیری کنیم؟
مهشید علوی مراقب بیمار
قسمت اول
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جه��ت توصیف قدرت و توانایی بیماری آلزایمر،
همین اندازه کافی است که هرکس که به نوعی
با آن آشنا میشود (حتی در حد سالم و علیک!)
و با آن درگیر میشود (خواه در نقش بیمار ،مراقب
بیمار ،عصب ش��ناس ،پزش��ک ،و حتی مدیر یا
کارمند انجمن آلزایمر!) تمام زندگی اش را صرف
آن میکند.
یکی از افراد درگیر ،خانم لیزا جنوا ،یکی از همین
اف��راد اس��ت .خانم جنوا دارای م��درک دكترای
عصبش��ناسی است و تحت تاثیر مادر بزرگش
که مبتال به آلزایمر بود ،اولین اثر داستانیاش را
به نام "من هنوز آلیس هس��تم" ()"Still Alice
ب��ا استف��اده از اطالعات علمی خود نوش��ت .این
کت��اب ساله��ا بعد به ص��ورت فیلم سینمایی به
نمایش درآمد.
داستان در مورد زنی است به نام آلیس که استاد
زبانش��ناسی دانش��گاه است .او ب��ا خانوادهاش
روزگ��ار خوب��ی را میگذراند .آلیس به مرور زمان
متوجه تغییراتی در بدنش میشود ،از جمله اینکه
بعضی از مسائل ساده را به راحتی فراموش میکند

صحنهه��ای تک��ان دهندهای که در داستان بود،
باعث شد تصمیم بگیرم از بیماری آلزایمر بیشتر
بدانم .سعی کردم بفهمم آلزایمر چیست؟ چگونه
شروع میشود؟ اولین نشانههای آن چیست؟
از آنج��ا ک��ه خان��م لی��زا جنوا ،ه��م متخصص
عصبشناسی هستند و هم از درد آشنایان بیماری
آلزایمر ،لذا سخنرانی ایش��ان در  Ted Talkدر
تاری��خ  26اوری��ل  2017در مورد "پیش��گیری از
بیماری آلزایمر" میتواند برای همه ما مفید واقع
شود.
قسمتهای علمی سخنرانی را حذف نکردم زیرا با
توجه به تخصص ایشان در عصب عصبشناسی،
و ب��ه کارگی��ری زبان ساده برای ذکر نکات مهم،
می تواند تأثیر آموزشی سخنرانی ایشان را قویتر
کند.

و مباحث درسی سر کالس را به ياد نميآورد .
در ابت��دا آلی��س موضوع را ج��دی نمیگیرد اما با
تش��دید این حالت ،به دکتر مراجعه میکند و بعد
از انجام آزمایش��ات مش��خص میشود به نوعی
بیماری آلزایمر بس��یار خ��اص مبتالست .آلیس
از ش��نیدن این خبر ش��وکه می ش��ود ولی تالش
میکن��د تس��لیم ای��ن بیماری نش��ود ،اما اوضاع
سختت��ر از چی��زی پیش میرود که انتظارش را
داشته است.
پاسخ داد" :همه چیز از زمانی شروع شد که رمان
«من هنوز آلیس هستم» نوشته لیزا جنوا را خریدم
و حین سفر در هواپیما ش��روع کردم به خواندن
آن .آخرین جمله فصل دوم را که خواندم ،بغض
گلویم را گرفت و بیاختیار ش��روع کردم به گریه
کردن.
سخت است که در هواپیما گریهات بگیرد و نتوانی
* سخنرانی خانم لیزا جنوا
خودت را کنترل کنی ،صورتم را میپوش��اندم در
حالیکه با صدای بلند گریه میکردم .این داستان چند نفر از افراد حاضر در اینجا میخواهند بیش
ب��ه ق��دری تأثیرگذار بود ک��ه ذهنم را به بیماری از  80س��ال عم��ر کنن��د؟ به نظر م��ن همهی ما
انتظار داریم عمر زیادی داش��ته باش��یم .بیایید به
آلزایمر مادرم کشاند.



محل اتصال دو نورون

تصویر 1محل اتصال دو نورون را نشان میدهد.
نقط��ه اتص��ال که با دایره قرمز مش��خص ش��ده
سیناپ��س نامیده میش��ود .سیناپس جایی است
ک��ه پیام پیامرسانهای عصبی ترش��ح منتش��ر
میش��وند .اینج��ا جایی است ک��ه سیگنالهای
عصبی منتقل و ارتباط برقرار میشود.
جایی که ما از طریق آن میاندیش��یم ،احس��اس
میکنیم ،میبینیم ،میشنویم ،آرزو میکنیم و به
ی��اد میآوریم .سیناپس جایی است که آلزایمر از
آنجا نشأت میگیرد.



 -2آمیلویید بتا

تجمع آمیلویید بتا

مرحله اولیه در ظهور بیماری ،یعنی حضور متراکم
پالکه��ای آمیلویید ميتواند بعد از  40سالگی،
در مغزتان یافت شود .تنها راه برای فهمیدن وجود
این پالکها در مغز ،انجام اسکن توموگرافی پت
است .ش��ما در این مرحله ش��اد و غافل هس��تید و
آمیلویید بتا
هنوز هیچ نوع اختاللی در حافظه ،زبان و ادراک
خ��ود نداری��د .ما بر این باوری��م حداقل  15تا 20
در حال��ت ع��ادی آمیلویی��د بت��ا توس��ط نوعي سال طول میکشد تا تراکم پالکهای آمیلویید
زبالهجمعكنهاي دستگاه عصبي يا میکرو گلیاها به نقطه اوجش��ان برسند ،سپس آنها ش��روع به
پاکسازی میشود که سلولهای نگهبان سرایدار آبش��ار مولوکلی را آغاز میکنند که باعث ظهور
عالیم اولیه بیماری میش��ود .قبل از نقطه اوج،
مغز ما به شمار ميآيند.
شما خطاهایی در حافظهتان خواهید داشت مانند:
-3میکرو گلیا-نگهبان سرایدارمغز ما چ��را م��ن ب��ه این اتاق آم��ده ام؟ یا نام او چه بود؟
یا کلیدهایم را کجا گذاش��تهام؟ میدانم نيمي از
ش��ما حداقل در ش��بانهروز گذشته حداقل یکی از
این جمالت را با خود گفتهاید .اینها همه از انواع
فراموشیهای معمولی هستند.

میکرو گلیا-نگهبان سرایدارمغزما

 -5نقط�ه اوج تجم�ع پلاک ه�ای
آمیلوییدبتا

درحالی که هنوز منش��أ مولکولی بیماری آلزایمر
م��ورد بحث است ،اغلب عصب ش��ناسان بر این
باورند که بیماری آلزایمر از زمانی آغاز میش��ود
که "آمیلویید بتا" در مغز جمع و شروع به تجمیع 
میکند .دليل اين تجمع ،توليد از طریق انتش��ار
نقطه اوج تجمع یع پالک های آمیلویید بتا
بیش از حد یا اختالل در پاکسازی آميلوييدبتاست
ط��وريكه آنه��ا و سیناپسها رفته رفته از اين
ماده شروع به انباشته شدن با آمیلوییدبتا میکنند .در حقیق��ت م��ن دلیلی م��یآورم که این مثالها
این اتفاق در کار سیناپسها اختالل ایجاد میکند حتی ممکن است حافظه شما را با خودتان درگیر
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آینده برویم ،به آینده ش��ما .فرض کنیم هم ه ما
 85ساله هستیم .همه در دو حالت دیده میشوند.
حالت اول اینکه بعضی از شما ممکن است دچار
بیماری آلزایمر باش��د .ش��اید شما فکر کنید که "
خب این فرد من نیس��تم" .درست است .پس در
غیر این صورت حالت دوم آنس��ت که ش��ما یک
"مراقب" خواهید بود!
بیماری
بنابرای��ن ،از جه��ات مختلف انگ��ار این
ِ
سخت ،در زندگی هم ه ما اثری خواهد گذاشت.
بخش��ی از ترس ناش��ی از بیماری آلزایمر از آنجا
نش��أت میگیرد که احس��اس میکنیم کاری در
موردش نمیتوانیم انجام دهیم.
با وجود تالشی که در دهههای گوناگون در جهت
تحقیق برای درمان و معالجه این بیماری انجام
ش��ده ،نتیجهای حاصل نش��ده است .پس اگر به
اندازه کافی خوش��بخت باش��یم و تا این سن عمر
کنیم ،بیماری آلزایمر بخشی از سرنوشت مغز ما
خواهد بود .اما شاید این اتفاق هم نیفتد .برایتان
باورپذیر است ،به ش��ما بگویم میتوانیم آمار این
بیم��اری را تغیی��ر بدهیم؟ یا اینک��ه دقیق ًا بتوانیم
سرنوش��ت مغزمان را بدون نیاز به پیش��رفت در
روشهای درمانی تغییر بدهیم؟
اج��ازه دهی��د ب��ا نگاه به آن چیزی ک��ه اکنون از
سازوکار عصب ش��ناسی آلزایمر میدانیم شروع
کنیم.
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و م��اده متراکم چس��بندهای بنام پالک آمیلویید
-1محل اتصال دو نورون
پ��س الزم است روی سیناپس متمرکز ش��ویم .ساخته میشود.
به تصاويري انیمیش��نی از رویدادهایی که اتفاق
میافتد نگاهی بیندازیم .در طول عملیات تبادل  -4تجمع آمیلویید بتا
داده ،عالوه بر ترش��ح و انتش��ار پیامرسانهای
عصب��ی همچ��ون گلوتامیک در محل سیناپس،
نورونه��ا همچنی��ن پپتید (جزی��ی از پروتیین)
کوچکی به نام "آمیلویید بتا" را نيز توليد و منتشر
میکنند.

9
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نکند ،زیرا ش��ما در لحظه اول اهمیت نمیدهید
که کلیدهایتان را کجا گذاشتهاید؟ اما بعد از نقطه
اوج ،اختالالتی در حافظه ،زبان و ادراک شما ديده
ميشود و مشخص میشوند در نهایت به جای پیدا
کردن کلیدهایتان در جیب کتتان ،یا در كش��وي
میز پشت ،آنها را در یخچال پیدا میکنید.

پ��س از آنك��ه تراکم پالکهای آمیلویید به نقطه
التهاب و آسیب سلولی
اوج رسي��د ،چه اتفاقی روی میدهد؟ سلولهای
نظافتچی میکرو گلیا شروع به فعالیت شدید كرده ع�لاوه ب��ر اين ،پروتیینه��ای حیاتی پیامرسان
و مواد ش��یمیاییاي توليد و منتش��ر میکنند که عصبی به نام "تایو" ش��روع به فرافسفریالسیون
میکنن��د و خ��ود را ب��ا درهم پیچیده ش��دن ،به
باعث التهاب و آسیب سلولی میگردد.
كالفههاي��ي ب��ه چیزی به نام "تان��گل" تبدیل
میکنن��د ،ک��ه این ماده ،نورونه��ا را از درون از
 -6التهاب و آسیب سلولی
معتقدی��م اين فعالي��ت ميكروگلياها با هدف این کار میاندازند.
کار ش��اید باعث پاکس��ازی سیناپسها به وسیله در بیم��اری آلزایم��ر متوسط ،حجم زیادی از اين
التهابات و تانگلها و جنگی تمام عیار در سیناپس
خودشان انجام میگردد.

جناب آقای مهندس معدلی

مدیرعامل محترم شرکت پرلیت

در غ��م از دس��ت دادن عزیزان به
سوگ نشس��تن صبری میخواهد
عظی��م  ،ب��رای ش��ما و خان��واده
محترمتان صبر و شکیبایی و برای
آن عزیز در گذشته غفران و رحمت
واسعه الهی را خواستاریم.

و مرگ سلولی داریم.
پس اگر شما محققی هستید که سعی در درمان
ای��ن بیم��اری دارید ،باید ببيني��د درکدام مرحله
وارد عمل میش��وید؟ اکث��ر محققان با اطمینان
خاطر میگویند سادهترين راهحل این است که
پالکه��ای آمیلویی��د را از رسی��دن به نقطه اوج
ب��از داری��م .به این معنی که اکتش��افات دارویی
ب��ه صورت متمرکز دنبال ساخت ترکیبی خواهد
بود که مانع تراکم پالکهای آمیلویید ش��ده ،و
آنها را حذف میکند و یا از تعداد آنها میکاهد.
بنابراین روش درمانی بیماری آلزایمر بسیار شبیه
درمانهای پیشگیرانه خواهد بود.
م��ا قرص��ی میخوری��م تا از رسی��دن آملوييد به
نقطه اوج و ش��روع جلوگیری کند ،قبل از اینکه
آبش��ار مولکولی آغاز ش��ود .يعني ،قبل از اینکه
کلیدهایمان را در یخچال بگذاریم.

سرکار خانم دکتر سررشته داری
جناب آقای مهندس کوشافر
مدیرعامل محترم مهندسین
مشاور ماهر و همکاران

تس��لیت واژه کوچکیست در برابر
غم بزرگ شما ،از خداوند صبر برای
ش��ما و خان��واده محترم خواهانیم،
امیدواری��م که غ��م آخر زندگیتان
باشد.

عضو محترم هیئت امناء انجمن
آلزایمر ایران

ان��دوه م��ا در غم از دست دادن آن
عزیز بزرگوار در واژه ها نمی ُگنجد،
تنه��ا م��ی توانیم از خداوند برایتان
صب��ری عظی��م و برای آن مرحوم
روحی شاد و آرام طلب کنیم.

سرکارخانم توسلی
سرکارخانم تکلو
همکار گرامی

از درگ��اه خداوند سبحان برای آن
مرحوم غفران و رحمت الهی و برای
حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و
شکیبایی مسئلت می نماییم.

همکار گرامی

از درگ��اه خداون��د متعال برای آن
مرح��وم رحمت و مغفرت واسعه و
ب��رای جنابعال��ی و خانواده محترم
صبوری و ش��کیبایی مس��ئلت می
نماییم.

خانواده محترم الهی

ب��ا تاسف و تاثر ف��راوان ،مصیبت
وارده را تس��لیت عرض نموده و از
درگ��اه خداوند منان برای آن عزیز
از دس��ت رفت��ه رحمت و مغفرت و
ب��رای بازماندگان صبر و سالمتی
خواستاریم.

چهارش��نبه دهم آبانماه اولین جلس��ه با حضور
اعضای هیئت مدیره و نمایندگان اداره موسسات
خیریه معاونت اجتماعی وزارت بهداش��ت برگزار
گردی��د در ای��ن جلس��ه در خص��وص آیین نامه،
ح��ق عضوی��ت ،سربرگ و دیگر مس��ائل بحث و
گفتگو گردید .آقای خوانساری به عنوان یکی از
اعضای هیئت مدیره نقطه نظرات خود را مطرح
نمودهاند.

ب��ه دعوت معاونت اجتماع��ی و فرهنگی منطقه
 ،5دوم مهرم��اه جلس��های در مح��ل آن معاونت
در جه��ت معرفی طرح آموزش و تربیت مراقبین
حرفهای ،با حضور جناب آقای مهندس قشقایی
مدی��ر مرک��ز خدم��ات اجتماعی و جن��اب آقای
مهندس امینالشریعه قائممقام معاونت اجتماعی
و فرهنگ��ی ش��هرداری منطق��ه ۵و سرکار خانم
صالحی ،همراه خانم احمدی برگزار گردید.

دیدار مدیرعام�ل انجمن آلزایمر ایران
با ریاست محترم کالنتری ۱۳۵

دوش��نبه  ۱۷مهرماه خانم صالحی مدیرعامل و
آق��ای خوانس��اری مدیر اجرای��ی انجمن آلزایمر
ایران ،با سرهنگ مجتبی شمس بیرانوند ،ریاست
محت��رم کالنتری  ۱۳۵و همکاران محترمش��ان
دیدار نموده و ضمن عرض تبریک هفته نیروی
انتظام��ی ب��ه سپاس قدردانی از همکاری نیروی
انتظامی در طرح "بازگش��ت ایمن به منزل" لوح
تقدیری به ایشان تقدیم نمودند.

ستاد بحران سازمانهای مردم نهاد

سهش��نبه  ۲۳آب��ان م��اه  96به دع��وت معاونت
اجتماعی وزارت بهداش��ت ،جلسهای اضطراری
با شرکت  ۲۰سمن در محل معاونت اجتماعی در
خص��وص نح��وه کمک رسانی به عزیزان آسیب
دیده در زلزله استان کرمانش��اه برگزار گردید .در
این جلس��ه آقای خوانس��اری حضور داشتند پس
از بح��ث و اظه��ار نظر حضار ،مقرر گردید ستادی
در کرمانش��اه و سرپل ذهاب مس��تقر و نیازهای
منطق��ه را جه��ت کمک رسانی ب��ه این عزیزان
بررسی نمایند.

پیرو دعوت ریاست انجمن اولیا و مربیان دبیرستان
پس��رانه ش��هید عموئیان از انجمن آلزایمر ایران،
جه��ت ش��رکت در جلس��ه اولی��ا و مربیان ،آقای
خوانساری ۱ ،آبان ماه  96با حضور در جلسه ضمن
معرفی انجمن  ،فعالیتهای این مرکز را تشریح
و ب��ر ضرورت آموزش خان��واده ،دانش آموزان و
اعضای انجمن اولیا و مربیان تأکید نمودند.
بازدید از انجمن آلزایمر ایران
کارشناسان بازنشسته صندوق بازنشستگیر
( سفیران)

 دوش��نبه  ۸آبانماه جمعی از سفیران انجمنآلزایم��ر ایران از استانهای آذربایجان ش��رقی،
آذربایج��ان غربی ،کرمانش��اه ،کردستان ،ایالم
و ته��ران در مح��ل انجمن در نشس��تی دوستانه،
حضور یافتند.
 چهارشنبه  ۲۴آبانماه جمعی از سفیران انجمنآلزایم��ر ای��ران از استانهای گیالن ،گلس��تان،
مازن��دران ،قزوی��ن ،سمن��ان ،آذربایجان غربی
در مح��ل انجمن در نشس��تی دوستانه ،با حضور
مدیرعامل ،مدیر اجرایی و مسئول آموزش و روابط
عمومیونمایندهصندوقبازنشستگیکهدرمحل
انجمن تش��کیل گردیده بود حضور یافتند .خانم
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حضور مدی�ر اجرایی انجم�ن آلزایمر
ایران در اولین جلس�ه هیئت مدیره شبکه ملی
مؤسسات توانبخشی

جلس�ه معاونی�ن اجتماع�ی و فرهنگی
ش�هرداری منطق�ه  ۵ب�ا مدیرعام�ل انجمن
آلزایمر ایران



شرکت در جلسه اولیا و مربیان
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فاطمه نقنه
مسئول روابط عمومی انجمن آلزایمر ایران

اخبار روابط عمومی
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صالح��ی ،مدیرعامل ،ضمن معرفی فعالیتهای با هماهنگی ،امکان نصب پوسترهای آموزشی در انجم��ن آلزایم��ر ای��ران  ۲۵لغایت  ۲۸مهرماه در
انجم��ن ،در رابطه با تأسیس انجمنهای استانی ورودیها و همچنین استفاده از سالن اجتماعات س��ی و چهارمی��ن کنگره ساالن��ه انجمن علمی
به سواالت مطرح شده پاسخ داده و رهنمودهای در جهت اجرای برنامه های آموزش��ی به منظور روانپزش��کان ای��ران ،اق��دام به برپای��ی غرفه در
ارتقاء سطح آگاهی ساکنین فراهم نمایند.
راستای اطالع رسانی در خصوص توانبخش��ی و
الزم ارائه نمودند.
مراقبت از افراد مبتال به بیماری آلزایمر نمود.
شرکت در همایشها
 بازدید اعضاء سازمان زنان کلیمی
 ملی طب سالمندی و سمپوزیوم بیماری
برگزاری کارگاههای آموزشی
آلزایمر

خانم صالحی ،مدیر عامل انجمن ،روزهای ۱۳و
 ۱۴مه��ر م��اه در این همایش که به مناسبت روز
جهان��ی سالمن��د در سالن آمف��ی تئاتر ساختمان
مرکزی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران برگزار
گردی��ده ب��ود حضور به عمل آوردن��ده و در باب
دستاوردها ،خدمات و فعالیتهای انجمن آلزایمر
در تاریخ  2آبانماه با توجه جلس��ه آموزش��ی در ایران سخنرانی نمودند.
خص��وص معرف��ی فعالیتهای انجم��ن آلزایمر
 تکری�م س�المندان و بزرگداش�ت روز
ای��ران و آش��نایی ب��ا دمانس که تابس��تان سال
ج��اری در مح��ل سازمان زن��ان کلیمی با حضور جهانی سالمند
نمایندگ��ان انجمن ،صورت گرفت و ابراز عالقه
جهت همکاری دوجانبه در خصوص اجرای طرح
حساس ،اعضای محترم سازمان زنان کلیمی ،در
محل انجمن حضور یافته و در نشس��تی دوستانه
با حضور خانم صالحی ،آقای خوانس��اری وخانم
احمدی شرکت نمودند
در تاری��خ  ۱۶مه��ر توس��ط وزارت تع��اون ،کار و
 اعضای هی�ات مدیره مرک�زی و دبیر رفاه اجتماعی و شورای ملی سالمندان بهزیستی
کشور در سالن همایشهای وزارتخانه برگزار شد.
شورا یاری شهرک اکباتان
در ای��ن مراس��م مدیرعامل و مدیراجرائی انجمن
هم��راه جمع��ی از اعض��ای فعال طرح حس��اس
انجم��ن آلزایم��ر ایران به دعوت رئیس دبیرخانه
ش��ورای ملی حضور داشتند ،که خانم خوانساری
از داوطلبان و عضو طرح حساس انجمن مفتخر
به دریافت لوح تقدیر به پاس خدمات آموزش��ی
در طرح حساس گردیدند.
روز چهارش��نبه  ۸آذر م��اه ،اعضای هیات مدیره
مرکزی به همراه دبیر محترم شورایاری شهرک
اکباتان جهت آش��نایی با فعالیت های انجمن در
محل حضور یافتند.در این نشس��ت سرکار خانم
صالح��ی ،ط��ی بیاناتی ضمن معرف��ی انجمن،
فعالیتها و خدمات ارائه ش��ده توسط این مرکز
را تبیی��ن نم��وده و از میهمانان گرامی درخواست
همک��اری در جه��ت اطالع رسان��ی به ساکنین
شهرک با مساعدت هیئت مدیره هر بلوک نموده تا

کنگره س�االنه انجمن علمی روانپزشکان
ایران

توسط انجمن آلزایمر



خانه سالمت محله ابوذر

اول آذرماه ،خانم احمدی کارش��ناس انجمن به
آموزش همگانی شناخت و پیشگیری از بیماری
آلزایمر در خانه سالمت محله ابوذر اطالع رسانی
نمودند.
س�ومین کارگاه آموزش�ی خانوادههای
مددجویان مرکز قاصدک

ای��ن کارگ��اه چهارش��نبه  ۲۴آبان م��اه در سالن
اجتماع��ات انجم��ن برگزار گردید .آقای جعفری
مس��ئول فنی مرکز جامع توانبخش��ی قاصدک و
سرکارخانم نس��رین احمدخان کارش��ناس ارشد
روانشناسی بالینی ودر پایان نیز خانم دکتر پانته¬ا
حجازی دکترای حقوق ،مطالبی ارائه و در پایان
به سواالت مدعوین پاسخ دادند.
برگ�زاری کالس بازآم�وزی نمایندگان
طرح حساس

دوره بازآموزی نمایندگان طرح حساس با موضوع
آش��نایی با اهداف طرح حس��اس و ساختارهای

کرمان

دانش��جویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته
پرستاری دانشگاه شاهد جهت انجام کارآموزی و
همچنین بازدید از انجمن آلزایمر ایران به منظور
آش��نایی بهتر با نحوه ارائه خدمات توانبخش��ی،
مراقبتی به افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر
در مرکز توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک به
کارورزی پرداختند.

فعالیت سفیران انجمنهای
آلزایمر استان ها


اصفهان

اجرای دوره آموزش��ی آش��نایی و پیش��گیری از
بیماری آلزایمر و اصول مراقبت از افراد مبتال برای

جلسهای صبح روز چهارشنبه  ۸آذر ماه  ۱۳۹۶در
محل سالن اجتماعات معاونت اجتماعی دانشگاه
علومپزش��کی لرستان برگزار شد.در این جلسه با
حض��ور تعدادی از اف��راد نیکوکار اعضای هیات
جلس��های ب��ا حض��ور مدی��ران ارش��د صندوق موسس ،رییس و مدیرعامل و دیگر اعضای این
بازنشس��تگی کش��وری و سفی��ران استانهای انجمن با رای حاضران در جلسه انتخاب شدند.
خراسان( رضوی ،جنوبی ،ش��مالی) ،سیس��تان و
بلوچستان ،کرمان و یزد در استان کرمان تشکیل
 معاونت محترم اجتماعی دانشگاه علوم
گردید .در این جلس��ه خانم احمدی کارش��ناس پزشکی ایران
انجمن ،به دعوت صندوق بازنشستگی کشوری
جه��ت تش��کیل ک��ار گروه تخصص��ی مبارزه با
بیماری آلزایمر حضور پیدا نموده و درباره اهمیت
فعالیت سفیران استانها ،چگونگی انجام وظایف
و برنامهریزی آموزش��ی و جلب حمایت مادی و
معنوی و نحوه برطرف نمودن مشکالت بیاناتی
ایراد نمودند و در پایان به سؤاالت عزیزان شرکت جن��اب آق��ای دکت��ر موسوی ،معاون��ت محترم
اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران در روز
کننده پاسخ دادند.
یکش��نبه ۱۹ ،آذر م��اه از انجم��ن آلزایم��ر ایران
بازدی��د نمودند .ایش��ان ضم��ن بازدید از بخش
همدان
های مختلف انجمن و آشنا شدن با فعالیت های
مرکز توانبخشی و مراقبت های روزانه قاصدک،
در جلس��ه ای با مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران،
در خص��وص راه ه��ای همکاری دوجانبه مذاکره
نمودند.در پایان مقرر گردید که این همکاری ها
در قالب تفاهم نامه مشترک برقرار گردد.
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شاهد
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ای��ن طرح و ش��ناخت دمان��س و بیماری آلزایمر
برای  ۱۰نفر از نمایندگان محترم طرح حس��اس
انجم��ن آلزایم��ر ایران و نمایندگان محترم طرح
حس��اس سازمان زنان زرتشتی و سازمان بانوان
کلیمی در تاریخ  ۹۶/۸/۷در انجمن آلزایمر ایران
برگزار شد.

اعض��ای انجمن حمایت از کودکان بدسرپرست  -انجم��ن آلزایمر هم��دان در تاریخ  ۲۳آبان ۹۶
با شماره ثبت  ۷۸۰به ثبت رسید .انجمن آلزایمر
استان اصفهان در مهرماه برگزار گردید.
ایران ضمن عرض تبریک به این عزیزان امیدوار
اس��ت این انجمن به منظور کاهش بروز بیماری
کردستان
و پیشگیری از آن فعالیتهای مناسبی به مرحله
اجرا گذارد.
 دومین همایش آش��نایی با بیماری آلزایمر سهش��نبه  ۲آب��ان ماه  96در سال��ن اجتماعات خانه
معلم استان همدان برای جمعی از بازنشستگان
کش��وری به همت صندوق بازنشس��تگی استان
برگزار گردید.
سرکار خانم بهجت احس��ن ،سفیر کردستان۴ ،
آبان ماه دورهای آموزش��ی با رویکرد پیش��گیری
لرستان
از بیماری آلزایمر در محل سالن همایش کانون
امام خمینی سنندج برگزار کردند.
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منیژه احمدی
مسئول آموزش انجمن آلزایمر ایران

موسيقي درماني چيست ؟

تأثير موسيقي بر بدن انسان به اندازهای است
كه امروزه در جهان جايگاه خاصي براي بهبود
و درمان بسياري از بيماريها برای آن در نظر
گرفته ش��ده است .موسيق��ي درماني حاصل
تركي��ب روانش��ناسي و هنر موسيقي است و
ش��امل كاربرد ش��يوهای حس��ي براي مقاصد
درمان��ي است كه در مش��كالت جس��ماني و
مش��كالت روانش��ناختي (انواع افسردگي و
اضطرابها ،مشكالت هيجاني و عاطفي و)...
به كار ميرود.
در پژوهشهای علمی مشخص شده شنيدن
موسيقي با تغييرات ضربان قلب ،نبض و فشار
خون همراه است ،به ش��کلی که ضربان قلب
انس��ان با اصوات موسيقايي هماهنگ ش��ده و
واكنش نش��ان میدهد .برای مثال :ش��نيدن
موسيق��ي آرام ،منج��ر به كاهش ضربان قلب
شده و فشار رواني را کاهش میدهد .موسیقی

درمانگر انگلیسی به نام ُپل نيوهام معتقد است
موسيقي ،راهي براي تنظيم ضربان قلب بوده
و منج��ر ب��ه تقويت عضالت قلب و انبس��اط
ريهها ميگردد .همچنين موسيقي فش��ارخون
را تغيي��ر میده��د و همانطور كه سر و صداي
زي��اد ممكن است باعث افزايش فش��ار خون
تا ۱۰درصد ش��ود (مكانيس��م احتمالي ترشح
آدرنالين و نورآدرنالين است) ،آزمايشات نشان
دادهان��د كه فش��ار خون میتواند در جلس��ات
موسیقی درمانی کاهش یابد .يك نكته جالب
درخصوصتأثيرموسيقيبروضعيتجسماني،
ترش��ح آندرفين در پاسخ به ش��نيدن موسيقي،
خصوص ًا هنگامي است كه اجرا به شكل زنده
و توأم با شعر و آواز است .آندرفين نوعي داروي
مخ��در در مغ��ز است كه باعث كاهش ش��دت
درد میشود .تحقيقات نشان میدهند افزايش
ترشح آندرفين با افزايش ميزان سلولهایی که

با بیماریها مقابله ميكنند ،همراهاست .در
این شرایط قدرت سيستم دفاعي بدن افزايش
پیدا میکند و مقاومت انسان در برابر بيماريها
بيشتر ميشود.
از طرف ديگر ،موسيقي روي دستگاه تنفس��ي
اث��رات مطلوب دارد .تنفس داراي ريتم است،
تنف��س آرام و عمي��ق باع��ث آرامش و كنترل
عواط��ف ف��رد ميگردد و ني��ز سبب سوخت و
ساز بهتر بدن میش��ود؛ بنابراين يك موسيقي
خوش��ايند ميتوان��د از طريق لذتبخش��يدن
و تغيي��رات تنفس��ي ،تأثي��رات مثب��ت قاب��ل
مالحظهاي بر جسم داشته باشد.
تاثیر بر ساختار مغز

از ساله��ا پیش تاکن��ون ،گروههای تحقیقاتی
متعددی در سراسر جهان تأثیر موسیقی بر مغز
انسان را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه مغز

منظور از نوروش��یمی ي��ا همان كاركردهاي
عصبي -ش��يميايي ،تأثیر موسیقی بر انتقال
دهندهه��ای عصب��ی و همچنی��ن ترش��ح
هورمونه��ای درونری��ز مث��ل کورتیزول
است .طبق تحقیقات به عمل آمده موسیقی
موجب افزایش تولید آندروفین ،افزایش سطح
مالتونی��ن ،افزای��ش سط��ح نوراپی نفرین و
اپ��ی نفرین ،تحریک ترش��ح اوپیوییدها و در
نتیج��ه آزاد س��ازی دوپامین ،افزایش سطوح
پالسمایی هورمون اکس��ی توسین میشود.
هم��ه ای��ن موارد به نوع��ی در افزایش سطح
آرام��ش روانی و کاهش استرس نقش فعالی
دارند .در تحقیقی برای بیس��ت فرد مبتال به

همانگونه که میدانیم مغز در تمام لحظات
در حال فعالیت است .فعالیت مغز به گونههای
متف��اوت م��ورد بررسی قرار میگيرد .یکی از
راههای مطالعه مغز ،مطالعه امواج مغزی است.
طبق اين مطالعات 4 ،نوع موج در وضعيتهای
مختلف فعالیت مغز ثبت شده است:
ام�واج بتا :ام��واج باالی 14سیکل در ثانیه
هس��تند .در ای��ن وضعيت مغ��ز فعال است و
در وضعیت هوش��یاری عادی به سر میبرد.
ام��واج مغ��ز در ای��ن وضعيت بین  13تا  25بار
در ثانیه مرتعش میشوند و برای ایجاد آن در
مغ��ز میتوان از آهنگهای تند و رقصگونه
استفاده کرد.
امواج آلفا :امواج بین  7تا 14سیکل در ثانیه
هس��تند .در این وضعيت مغز در حالت آرام به
س��ر میبرد و میتوان به وسیله موسیقی این
موقعی��ت را در ط��ول روز ایج��اد کرد ،امواج
مغ��ز در ای��ن وضعيت بین  8ت��ا  12بار در هر
ثانیه مرتعش میشوند این وضعيت را میتوان
توس��ط آهنگهای خیلی مالیم و آرام ایجاد
کرد.
ام�واج تت�ا :امواج بین  3تا 7سیکل در ثانیه
هستند .امواج تتا که به طور عمده در منطقه
گیجگاه��ی و آهیان��ه مغز ایجاد میش��وند،
ام��واج مغ��ز در ای��ن وضعیت بین  4تا  7بار در
ثانیه مرتعش میشوند .هوشیاری مغز در این
وضعیت بین خواب و بیداری است آهنگهایی
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نوازندگان و افراد عادی به نتایج مهمی هم
دست یافتهاند .تغییرپذیری ساختار و ش��کل
مغز کودکان و حتی بزرگساالن با کمک صوت
و ریت��م از مهمتری��ن این یافتههاست .در مغز
نوازندگان حرفهای ب ه دلیل شروع زودهنگام و
طوالنیمدتفعالیتهایموسیقاییویژگیهای
آناتومی خاصی دیده میش��ود .اين تحقيقات
نشان میدهند که مخچه و ناحیه شنوایی مغز
این افراد نسبت به دیگران بزرگتر است .در مغ ِز
نوازندگان سازهای زهی و پیانو هم بخشهایی
ِ
که مسئول کنترل حرکات دست هستند۴۰ ،
درصد رش��د بیش��تری دارند .همچنین جسم
پینهای مغز نوازندگانی که قبل از سن ۷سالگی
ش��روع به فراگیری ساز نمودهاند بزرگتر از
سایری��ن اس��ت .از این رو بی��ن دو نیمکره و
بخشهای مختلف مغز آنان ارتباط و هماهنگی
بهتری برقرار میش��ود .البته نوع موسیقی در
این مورد نقش بسیار مهمی دارد.
تمرین��ات موسیقی مانند نیروی بازدارندهای
مان��ع از بین رفتن سلولهای عصبی در سنین
باال میش��ود .حتی اگر ف��ردی در سالمندی
ش��روع به فراگیری ساز نماید سلولهای مغز
ترمی��م و بازسازی میش��ود و قدرت حافظه
افزایش مییابد.

بیماری آلزایمر مرد ،به مدت یک ماه ،هفتهای
 5روز ،سی دقیقه موسیقی پخش شد .سطح
مالتونی��ن اپی نفری��ن ،و نوراپی نفرین افراد
در ط��ول مطالع��ه افزای��ش و میزان استرس
اف��راد مبت�لا کاهش یافته بود .از جهت دیگر
افزای��ش هر یک از انتق��ال دهندههای فوق
موجب افزایش سطح ایمنی بدن نیز میشود.
در يك رش��ته تحقیقات دیگر مش��خص شد،
موسیق��ی میتواند سط��ح کورتیزول بدن و
ایمون��و گلوبی��ن را که ه��ر دو برای سالمتی
مهم هستند تنظیم کند.

ک��ه بتوانن��د این وضعيت مغزی را حفظ کنند
معمو ًال خیلی آرام هس��تند و با سرعت خیلی
پایین اجرا میشوند.
ام�واج دلت�ا :ام��واج زیر  3سی��کل در ثانیه
هس��تند .در این وضعيت که تعداد ارتعاش��ات
ام��واج مغ��ز بین  1ت��ا  3بار در ثانیه است ،مغز
در حالت خواب عمیق است .در این موقعیت
تنفس عمیق شده و سطح فشار خون ،ضربان
قل��ب و دم��ای بدن به حداق��ل خود میرسد.
هوش��یاری در ای��ن وضعی��ت در پایینترین
می��زان است و موسیق��ی اثر چندانی بر روی
مغز نمیگذارد .با کمک موسیقی میتوان هر
ی��ک از اي��ن حالته��ا و امواج را در مغز ایجاد
کرد .این امواج در وضعیت سالمت فرد قابليت
توليد خود به خود دارند .اگر فرد بیمار باش��د
ممك��ن است امواج مغزی در وضعیت نرمال
قرار نداش��ته باش��ند و برای هماهنگ کردن
آنها با وضعيت مورد نظرمیتوان از موسیقی
کمک گرفت .تحقیقات نشان دادهاند که توليد
باالي بسامدهایی از نوع امواج آلفا و تتا ممکن
است منجر به روشنبینی خالق شود .بعضی
ازبسامدهایباالهمچونمسکنهایطبیعی
عمل میکنند.
بسامدهایی در محدوده  2000هرتز قادرند در
مغز آندروفین تولید کنند که موجب احساس
شادی میشود و درد را کاهش میدهد .قرار
گرفتن در معرض صداهای بلند و ناهماهنگ
نه تنها به حساسیت شنوایی آسیب میرساند،
بلک��ه منبع ایجاد تنش و فش��ارهای عصبی
خواهد بود .آلودگی صدا ،موسیقیهای تنشزا
ی��ا غمگی��ن ،باعث آش��فتگی و عصبانیت و
افس��ردگی است ،ممکن است ضربان قلب را
تغییر دهد و بدن را در برابر بیماریهای دیگر
آسیبپذیر کند  .موسیقی درمانی برای همه
مناسب نیس��ت ،چرا که برخی از افراد ممکن
اس��ت ب��ا این نوع درمان احس��اس اضطراب
بیشترینمایند و بعضی هم ممکن است اص ً
ال
ب��ه این درم��ان پاسخ ندهند .اگر تمایل دارید
از موسیقیدرمانی استفاده کنید ،حتم ًا با یک
متخصص در این زمینه مشورت نمایید.
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سندروم داون وبیماری آلزایمر
مینا احمدزاده
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسئول امور بیماران انجمن آلزایمر ایران

سندرم داون که در گذش��ته ُم ُ
نگلیس��م نیز نامیده
میش��د ،یک بیم��اری ژنتیکی است که به دلیل
حضور تمام یا بخش��ی از یک کروموزوم اضافی
در جف��ت کروم��وزوم  ۲۱ب��ه وجود میآید که در
اصط�لاح علم��ی تریزومی  ۲۱نامیده میش��ود.
ای��ن بیم��اری دارای عالی��م مختل��ف از جمله
ناهنجاریه��ای عم��ده یا خفی��ف در ساختار یا
عمل کرد ارگانها میباشد .از جمله عالیم عمده
و زودرس ک��ه در تقریب�� ًا همه بیماران مش��اهده
میشود وجود مشکالت یادگیری و نیز محدودیت
و تأخیر رشد و نمو میباشد .ناهنجاریهای فک
و ص��ورت ،ناهنجاریه��ای قلبی عروقی و خطر
ابتالی بیشتر به انواعی از بیماریها نظیر آلزایمر،
لوسمی و عفونتها نیز از پیامدهای این بیماری
میباش��ند .عالیم ظاهری سن��درم داون ،وجود
ی��ک خ��ط عرض��ی در کف دست ب��ه جای دوتا،
چینه��ای کنار داخلی ص��ورت ،بینی کوچک و
س��ر ب��اال و گوشهای کوچکت��ر و کمی پایینتر
و… میباشد.
نام این سندرم از نام یک پزش��ک انگلیس��ی به

نام جان النگدان داون گرفته ش��دهاست .افراد
مبت�لا ب��ه سندرم داون توان ذهنی پایینتر از حد
میانگین دارند و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی
خفیف تا متوسط هس��تند تعداد کمی از مبتالیان
به سندرم داون دچار ناتوانی شدید ذهنی هستند.
میزان بروز این سندرم مابین  ۱در  ۶۰۰تا یک در
 ۱۰۰۰مورد از تولد نوزادان زنده گزارش شدهاست
که این میزان در مادران جوان کمتر و باافزایش
س��ن م��ادر افزایش مییابد .با این وجود در حدود
دو س��وم مبتالی��ان به سندرم داون از مادران زیر
 ۳۵سال متولد میشوند.
علت اصلی ایجاد کننده سندرم داون ،جدا نشدن
کروموزومهای ش��ماره  ۲۱مادری است که این
خط��ر ب��ا افزایش سن مادران رابطه دارد ،در کنار
ای��ن ،عدم جدای��ی میوزی پدری ،موزاییس��م
حاص��ل از ع��دم جدایی میتوزی یا جابجایی بین
کروموزومها نیز میتواند باش��د .سندرم داون به
طور متوسط ،حدود  ۳۲تا  ۳۵سال عمر می کنند.
احتمال مرگ زودرس (مرگ در دوران کودکی) در
میان مبتالیان به نشانگان دان بیشتر از متوسط

اف��راد جامع��ه است .مهمترین دلیل این مرگها،
مش��کالت قلبی و عفونی میباشد .بهرهگیری از
خدمات پزش��کی به ویژه در رابطه با مش��کالت
قلب��ی و دستگ��اه گوارش ،امید به زندگی در میان
مبتالیان به این بیماری را افزایش میدهد .امید
به زندگی افراد مبتال در سال  ،۱۹۱۲دوازده سال،
در دهه هشتاد میالدی به  ۲۵سال و در دهه اول
قرن بیست و یک در کشورهای صنعتی به پنجاه
تا ش��صت سال رسیده است .در حال حاضر بین
 ۴تا  ۱۲درصد مبتالیان در نخس��تین سال تولد
ج��ان خ��ود را از دست میدهن��د .احتمال حیات
طوالنی مدت تا حدی به مشکالت قلبی وابسته
است .از میان مبتالیان کس��انی که مش��کالت
قلب��ی م��ادرزادی دارن��د ۶۰ ،درصد تا  ۱۰سال و
 ۵۰درص��د ت��ا  ۳۰سال عمر میکنند .در حالی که
 ۸۵درصد مبتالیان بدون مشکالت قلبی به ۱۰
سالگ��ی و  ۸۰درص��د به  ۳۰میرسند ۱۰ .درصد
مبتالی��ان به نش��انگان دان بی��ش از هفتاد سال
عمر میکنند.
بیماری آلزایمر ،بیماری پیشرونده و تحلیل برنده

فرم اشتراك فصلنامه قاصدمحبت
نام و نام خانوادگي ..............................................................................:سن .................................:تحصيالت...............................................:
آدرس................................................................................................................................................................................................................:
استان ....................................:شهرستان ..............................:كدپستي ده رقمي..................................................................:
تلفن ثابت ........................................:تلفن همراه..............................................:
مبلغ اشتراك يكساله « پست سفارشي تهران» 300/000 :ريال مبلغ اشتراك يكساله پست سفارشي شهرستان 450/000 ،ريال
مبلغ اشتراك مورد نظر را به حساب شماره  0103004090008سيبا ،بانك ملي بنام انجمن آلزايمر ايران واريز نموده و اصل فيش را به همراه
فرم اشتراك تكميل شده فكس و يا به آدرس پست و يا به آدرس پست الكترونيكي انجمن ارسال فرمائيد.
« كپي فيش را تا مدت پايان اشتراك نزد خود نگه داريد»
Email: info@iranalz.ir
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www.iranalz.ir

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره46

از کلی��ه مش��ترکین محت��رم و گرامی فصلنام��ه قاصد محبت انجمن آلزایمر
ایران خواهشمند است هرگونه تغییر در آدرس پستی خود را به بخش روابط
عمومی انجمن اعالم فرمایند.
ش��ماره تماس واحد روابط عموم��ی( 44633555-44630652 :داخلی )4

پاییز 1396

که با تغییراتی که در مغز افراد مبتال ایجاد میکند،
موج��ب ضعف حافظه و اختالل در عملکردهای
ش��ناختی و رفتاری می ش��ود ،در بسیاری از افراد
مبت�لا به سن��درمداون ،تغییرات مغزی مرتبط به
آلزایم��ر را در 30سالگ��ی دارند ک��ه میتواند در
سنی��ن  50و  60س��ال به زوالعقل منجر ش��ود.
در مورد چگونگی پیشرفت بیماری در این گروه
آسیبپذی��ر اطالعات کم��ی در دسترس است.
ارتب��اط بی��ن بیماری آلزایمر و سن��درم داون به
خوبی شناخته شده است.
افراد مبتال به سندرم داون با یک نسخه اضافی
از کروم��وزوم  21ب��ه دنیا میآیند ،که ش��امل ژن
پروتئی��ن پیشس��از آمیلوئید است .این ژن نقش
مهمی در تولید پالک مضر آمیلوئید ،توده چسبنده
ک��ه در بیم��اری آلزایمر خارج از نورونها ساخته
می شود را ایفا می کند .داشتن سه نسخه از این
ژن یک عامل خط ِر ش��ناخته ش��ده برای آلزایمر
زودرس است که میتواند در افراد در سنین ،30
 ،40و  50سالگ��ی رخ ده��د .در میانس��الی ،اکثر
بزرگساالن مبتال به سندرم داون ،عالئم بیماری
ِ
آلزایمر را بروز داده و درصد باالیی وقتی سنشان
ب��ه  70س��ال میرسد،عالئ��م زوال عقل در آنها
گس��ترش مییابد (سن��دروم داون خطر ابتالی

بیماری آلزایمر را افزایش میدهد .همچنین افراد
مبت�لا به سن��دروم داون پیری زودرس را تجربه
خواهند کرد .این بدان معنی است که آن تغییرات
فیزیک��ی مرب��وط به پیری را  ۲۰تا  ۳۰سال زودتر
از افراد عادی نش��ان میدهند .بنابراین بیماری
آلزایمر در این بیماران خیلی ش��ایعتر از جمعیت
م��ردم عادی اس��ت .افراد مبتال به سندروم داون
معم��و ًال اولی��ن عالئم آلزایمر را در دهه های ۵۰
ی شان بروز خواهند داد .افراد جمعیت
و  ۴۰زندگ 
ع��ادی معم��و ًال قبل از  ۶۵سالگی عالئم آلزایمر
را نشان نمیدهند .عالئم بیماری آلزایمر ممکن
اس��ت در ای��ن بیماران کمی متفاوت تظاهر کند.
ب��رای مثال در مراحل ابتدایی آلزایمر ،همیش��ه
کاه��ش حافظ��ه دیده نمیش��ود .بعالوه ،عالئم
مربوط به آلزایمر به ترتیب و به طور کامل اتفاق
نم��ی افتن��د .به طور کلی تغییرات در مهارتها و
فعالیتهای روزانه خود را نشان میدهند و فردی
ب��ا سندروم داون ممکن است دچار تش��نجهایی
ش��ود در صورت��ی ک��ه هیچگ��اه در زندگیاش
تش��نج نک��رده اس��ت .تغیی��رات در وضعیتها و
پردازشه��ای ذهن��ی (مثل فکر کردن ،منطق و
قضاوت) هم میتوانند وجود داش��ته باش��ند ،اما
معمو ًال جلب توجه نمی کنند چون این افراد به طور

معمول به خاط��ر سندرومداون محدودیتهایی
از ای��ن نظ��ر نس��بت به بقیه م��ردم جامعه دارند.
نشانههای بیماری آلزایمر در این افراد به صورت
افت مهارتهای اکتس��ابی مثال توانایی صحبت
کردن ،حمام گرفتن و دستش��ویی رفتن ،آشپزی
و خرید کردن است.افراد مبتال به نشانگان داون
به بیماری آلزایمر رفتارهای سایکوتیک ش��دید،
توهم و هذیان کمتری نشان میدهند و احتمال
بیش��تری دارد که بتوانند در مقایس��ه با افرادی
که تنها مبتال به بیماری آلزایمر هس��تند ،فعالیت
فیزیکی انجام دهند .بیماری آلزایمر عامل اصلی
افتش��دید تواناییها و سالمت بیماران مبتال به
نش��انگان دوان باالی  45سال میباش��د و فقط
 25درصد افراد مبتال به نش��انگان داون بیش از
 60سال عمر میکنند و بیشتر آنها نیز به بیماری
آلزایمر مبتال میشوند.
پ��س نتیج��ه گیری میکنیم که اف��راد مبتال به
سندرم داون در مقابل پیش��رفت سیر دمانس یا
زوالعقلی در سنین پایینتر نسبت به عموم مردم
آسیبپذیر هستند .بیماری آلزایمر و زوالشناختی
در اف��راد مبتال به سن��درمداون میتواند بار قابل
توجه��ی را ب��ر فرد مبتال به سندرمداون و خانواده
ایشان و مراقبتکنندگان و جامعه تحمیل کند.
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مراقبت از زانو و درمان زانو درد
مهدا خوانساری
کارشناس ارشد فیزیوترابی
انجمن آلزایمر ایران

تقریبا نیمی از بزرگس��االن تا رسیدن به سن
 85سالگی حداقل در یکی از پاهای خود دچار
آرتروز میشود و البته این ریسک در بین افراد
چاق بیشتر است .وزن باال فشار بر مفاصل
زانو را افزایش میدهد.
محافظت از زانو در سنین جوانی میتواند از
بروز مش��کالت جدیتر مانند آرتروز و ساير
مش��کالت زانو در سنین باال پیشگیری کند.
در هر قدم ،ش��ما سه برابر وزن خود فش��ار به
زانویت��ان وارد میکنی��د .زمانی که میدوید،
فش��ار وارد ب��ه  5براب��ر میرس��د .زمانی که
میپرید ،شدت فشار  7برابر میشود .اگر شما
مرتب در زانوهای خود احساس درد میکنید،
تغییر ش��یوه زندگی میتواند به عنوان اولین
اقدام مورد نظر قرار بگیرد .کاهش وزن تا 70
درص��د و ورزش ک��ردن تا  30درصد میتواند
در کاهش درد زانو مؤثر باشد.
ورزشهایی با ش��دت متوسط مانند ش��نا و
دوچرخهسواری بسیار بهتر از دویدن میتواند
درحفاظتاززانوهامؤثرباشد.تقویتعضالت
رانها و کمر در کاهش فشار زیاد روی زانوها
مؤثر است .اگر ش��ما بیش از دو هفته به طور
م��داوم احس��اس زانودرد داری��د حتم ًا باید به
پزش��ک مراجعه کنید ،چ��را که ممکن است
مش��کلی در زانوی شما وجود داشته باشد که
با گذشت زمان ممكن است حادتر شود .زانو
مفصلي است كه غير از حركت باز و بستهشدن
داراي حركات خفيف چرخش به داخل و خارج
نيز هست .در تشكيل و نگهداري مفصل زانو،
استخوانها ،رباطها و غضروفهايي ش��ركت
دارند كه به اختصار اين ساختارها و عملكرد
آنها را توضيح ميدهيم.

پائين استخوان درشت ني و در جلو استخوان
كشكك.
 استخوان نازكني در تش��كيل مفصل زانوش��ركت ندارد اما درست در مجاورت بخش
خارجي مفصل زانو قرارمیگيرد.
رباطها

– رباطه��ا بانده��اي فيب��ري هس��تند ك��ه
دو استخ��وان را به��م ارتب��اط داده و متصل
میكنند.
– زانو 4رباط مهم دارد كه اين 4رباط استخوان
ران را به استخوان درشتني متصل و پايداري
ايستاي مفصل زانو را تأمين میكنند.
– رباطه��اي صليب��ي قدام��ي و خلفي سبب
پايداري مفصل زانو در حركات به سمت جلو
و عق��ب و ضرب��ات وارد ش��ده در اين جهات
ش��ده و ني��ز پاي��داري مفصل زان��و در برابر
حركات چرخشي اعمال شده به زانو را حفظ
ميكنند.
– رباطه��اي جانب��ي داخلي و خارجي كه در
طرفي��ن زان��و قرار دارند ه��م سبب پايداري
مفص��ل زان��و در برابر اعم��ال نيرو به سمت
استخوانها
خارج و داخل زانو میشوند.
 س��ه استخ��وان در تش��كيل مفص��ل زانو تاندونه��ا :تاندونها عض�لات را به استخوانش��ركت دارن��د ،در ب��اال استخ��وان ران و در اتصال میدهند.

– تاندون عضله چهار سر راني ( جلوي ران)،
در پائي��ن در جل��وي مفصل زانو به استخوان
كش��كك اتصال میيابد و ادامه آن در پائين
كش��كك به استخ��وان درش��تني متصل
میشود .عمل عضله چهار سر راني باز كردن
زانوست.
غضروفها
– ب��ه ساختمانهاي غضروفي زانو منيس��ك
میگوئيم كه در بين دو استخوان درشت¬ني
و ران قرار دارند و سبب افزايش سطح تماس
دو استخ��وان فوق و افزايش پايداري مفصل
زانو میشوند.
بورسها:
– بورس يك كيسه كوچك حاوي مايع است
كه سبب تسهيل حركات مفصلي میشود.
– زان��و س��ه بورس دارد كه عبارتند از :بورس
كش��كك ( جل��وي كش��كك و زي��ر پوست
) و ب��ورس زي��ر كش��كك و ب��ورس غ��ازي
( )Anserineكه در سمت داخل زانو حدود2
اينچ زير مفصل زانو قرار دارد.
هم��واره بايد توجه داش��ت ك��ه دردي كه در
زانو احس��اس میش��ود میتواند ناشي از درد
واقعي زانو يا درد ارجاعي از ناحيه كمر ،ران
و يا مچ پا باشد.

علل درد مزمن زانو

بورسيت

–ضرب��ات ،عفون��ت و استفاده مكرر از زانو به
صورتي كه زانو به زمين فشرده شود میتواند
منجر به التهاب بورسهاي زانو شود.
ش��ايعترين بورسي كه دچار التهاب میش��ود
بورس جلوي كشكك است كه در افرادي كه
زياد زانو میزنند مثل خدمتكاران يا آنها كه زياد
فرش میش��ويند ديده میشود و منجر به درد
جلوي زانو و التهاب و قرمزي میشود.
التهاب بورس غازي كه در زير و داخل مفصل
زان��و ق��رار دارد ،در افراد چاق و زنان ش��ايعتر
است و سبب درد قس��مت داخل و پائين زانو
بخصوص در ش��ب و در هنگام خم ش��دن زانو
میشود.
درمان

درم��ان ب��ر پايه اصول اوليه مراقبتي ش��امل
باال نگه داش��تن ،استراحت ،فش��ار موضعي و
يخ¬درماني است و گاهي هم از داروهاي ضد
درد غير استروئيدي ( ايبوبروفن و استامينوفن )
استفاده میشود .در موارد شديد گاهي از تزريق
كورتون به داخل بورس استفاده میشود.
عفونت مفصل زانو

ورود عامل عفوني ( معمو ًال باكتري ) به فضاي
مفصل��ي را گوين��د كه سبب ايجاد عفونت زانو
میشود و با درد شديد زانو همراه تورم و قرمزي
آن همراه است .همچنين اغلب فرد دچار تب
و گاهي دچار لرز میشود.

عل��ت نامگ��ذاري اين عارضه آن است كه اين
آسيب عمدت ًا در ورزشهاي پرشي و در واليبال
و بسكتبال رخ میدهد و شامل دردي موضعي
كه با پرش بدتر میش��ود و با استراحت بهبود
میيابد يا كمتر میش��ود ( .بخاطر فش��ار روي
فيبرهاي تاندوني هنگام پرش )
اس��اس درمان بر پايه يخ درماني ،استراحت و
داروهاي ضد التهابي است .بعد از كنترل درد
بايد تقويت عضالت چهار سر راني و عضالت
پشت ران صورت گيرد.
نحوه برخورد با آسيب هاي زانو

در هر آسيب زانو ،اولين تغييري كه رخ میدهد
بوجود آمدن التهاب است كه اين التهاب منجر
به درد و تورم و كاهش توانايي حركت مفصل
زانو خواهد ش��د .شكس��تن اين سيكل التهابي
میتوان��د منجر به تس��ريع بهبودي و كاهش
درد شود.

* باال نگه داشتن زانو :

– سبب كاهش تورم و التهاب میشود.
– باال نگه داشتن زانو سبب تخليه مواد زائد و
التهابي از زانو به سمت گردش خون مركزي
و در نتيجه كاهش التهاب میشود.
* استف��اده از داروه��اي ض��د التهاب��ي غي��ر
استروئيدي
– اي��ن داروه��ا در دوز ك��م سبب كاهش درد
میشوند.
– اين داروها در دوز باالتر سبب كاهش التهاب
هم میشوند.
– نمونههاي��ي از اي��ن داروه��ا عبارتن��د از:
ناپروكسن و ايبوبروفن.
– چنانچ��ه زخ��م معده يا اثني عش��ر داريد يا
قب ً
ال دچار خونريزي به هر دليل ش��دهايد قبل
از مصرف اين داروها حتم ًا با پزش��ك مشاوره
كنيد.
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ب��ه تخري��ب غضروف مفصلي زانو آرتروز زانو
میگويند .در فرم شديد اين بيماري منيسكها
ك��ه غضروفياند به طور كامل از بين میروند
و دو استخ��وان ران و درش��تني ب��ه يكديگر
ساي��ش پي��دا میكنند .آرت��روز زانو سبب درد
مزمن زانو میش��ود كه با فعاليت زانو اين درد
تش��ديد میگ��ردد .هدف از درم��ان در آرتروز
كنترل درد است كه میتواند با تقويت عضالت
ح��ول مفصل زان��و يا استفاده از داروهاي ضد
درد و در موارد شديد تعويض مفصل زانو انجام
گيرد.
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آرتروز

درمان آن ش��امل تجويز آنتي بيوتيك براي براي تحقق اين هدف بايد اقدامات زير صورت
از بي��ن ب��ردن عامل بيماري و گاهي تخليه با گيرد:
*استراحت دادن به زانو :
سوزن مايع مفصلي است.
كندروماالسي كشكك (نرمي غضروفي) – :استراحت سبب كاهش كش��شهاي مكرر
كندروماالسيسايش كشكك به قسمت داخلي روي زانو میشود.
يا خارجي انتهاي تحتاني ران است كه موجب – استراحت سبب كاهش التهاب و جلوگيري
فش��ار به غضروف سطح داخلي كش��كك و از ورود آسيب بيشتر به زانو میگردد.
* يخ درماني :
آسيب به آن میشود.
– اين عارضه بيشتر در خانمهاي جوان و نيز – سبب كاهش تورم زانو ش��ده و در هر نوع
در ورزش��كاران از ه��ر دو جن��س رخ میدهد .آسيب حاد و آسيب مزمن زانو كاربرد دارد.
سايش مداوم سطوح مفصلي بين كش��كك و – اغل��ب مؤلف��ان توصيه میكنند يخ درماني
ران سبب التهاب و تخريب غضروف مفصلي  3-2ب��ار در روز و ه��ر بار براي مدت 30-20
میش��ود كه به درد همراه با فعاليت و درد به دقيقه صورت گيرد.
دنبال نشستن طوالني در زانو منجر میشود – .از تماس مس��تقيم ي��خ با پوست بپرهيزيد.
اقدامات درماني در موارد خفيف شامل رعايت میتوانيد كيسه حاوي يخ را در حوله قرار دهيد
اص��ول اوليه درم��ان (استراحت ،يخ درماني ،و حوله را روي محل بگذاريد.
* فش�ار موضع�ي به زانو توس�ط بانداژ
باال نگه داشتن و فشار موضعي ) و استفاده از
داروه��اي ضد التهابي است .همچنين تقويت محل:
عضل��ه چه��ار سر راني در جلوي ران میتواند – فش��ار موضعي سبب كاهش تورم و تسريع
بهبودي میشود.
عالئم را بهبود بخشد.
– در برخ��ي از آسيبهاي زانو بانداژ میتواند
زانوي پرشكاران
ب��ه الته��اب تاندون عضله 4س��ر در يكي از  3به قرار گيري صحيح كش��كك سرجاي خود
نقطه زير گفته میشود :باالي كشكك ،درست و حف��ظ حرك��ات مناسب مفص��ل زانو كمك
زير كش��كك و در محل اتصال به درش��ت ني .كند.
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سمیه مرادی
ارشد پژوهشگری اجتماعی

حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی
بیماران مبتال به آلزایمر

کیفیت زندگی یک سازه چند بعدی و پیچیده است
که سازمان بهداشت جهانی آن را به صورت زير
تعری��ف ک��رده است« :ادراک فرد از وضعیتی که
در آن زندگی میکند براساس اهداف ،انتظارات،
استاندارده��ا و عالی��ق او » .ب��ا توج��ه به رش��د
فزاینده و عدم درمان قطعی بیماریهای مزمن،
اخی��راً ش��اخهای به نام کیفی��ت زندگی مرتبط با
سالمت مطرح شده که مورد توجه دانشمندان و
متخصصان امر سالمت واقع شده است .اهمیت
کیفیت زندگی به حدی است که برخی بهبود آن را
مهمترین هدف مداخالت درمانی میشمارند.
با افزایش جمعیت سالمندان ،شيوع بيماريهاي
دوره سالمن��دی در جامع��ه افزاي��ش يافته است.
یک��ی از فراوانتری��ن آنها بیم��اری آلزایمر است
که احتمال ابتال به آن ،با باالرفتن سن ،افزایش
مییابد.
هر چند بیماری آلزایمر در حال حاضر هنوز درماني
ن��دارد ،اما میت��وان با كاربرد روشهايي آن را تا
حدودي تحت کنترل در آورد .طوالني بودن دوره
اين بيماري و نسبي بودن مداخالت درماني سبب
میش��ود كه بیماری آلزايمر در سطح جس��می،
روانی ،اقتصادی برای خود فرد ،مراقبت کننده او و
جامعه پیامدهای مهمی به دنبال داشته باشد.
اف��راد مبت�لا ب��ه بیم��اری آلزايم��ر ،سختیها و
مش��کالت جس��می و روانی بیش��تری احساس
میکنند و کیفیت زندگی پایینتری دارند ،چنین
افرادی ارتباطشان با جامعه گسیخته شده ،روابط
اجتماع��ی آنه��ا كاهش يافت��ه ،و به تبع آن دچار
کمبود حمایتهاي اجتماعی میشوند.
مطالع��ات نش��ان میدهن��د حمای��ت اجتماعی
میتوان��د نقش مهم��ی در حفظ سالمتی افراد و
کاهش فش��ارهای منفی ناشی از محیط و جامعه
داش��ته باش��د .حمایت اجتماعی و میزان آن تابع
روابط��ی اس��ت که فرد در قالب پیوند با دیگران و

یا عضویت در گروهها و اجتماعات دارد.
بستری که این روابط را برای فرد مهیا میکند،
جامع��ه اس��ت .بنابرای��ن ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت
ارتباط��ات و حمایته��اي اجتماع��ی و نقش آن
در کیفی��ت زندگ��ی افراد مبتال ب��ه آلزایمر ،الزم
اس��ت روشهاي��ي را براي حفظ و تداوم روابط و
حمايتهاي اجتماعي در اين بيماران انديشيد .لذا
الزم است سازمانهاي مس��ئول ارائه خدمات به
سالمندان ،خصوص ًا سالمندان دچار بيماريهاي
خ��اص ،ب��رای حفظ و تقويت رابطه آنها با جامعه
بس��ترسازي نم��وده و امكانات��ي را فراهم سازند.
آم��وزش جامع��ه ،در كل ،و خان��واده ه��ا ،به طور
خاص ،يكي از اين روشهاست.
تش��كيل اجتماعات سازمان يافتهاي كه پذيراي
اي��ن اف��راد بوده و با ش��ناسايي مناب��ع موجود در
جامع��ه و معرف��ي آنه��ا به بيم��اران و خانوادهها،
شبكه حمايت اجتماعي آنها را تقويت كرده و در
رفع نيازهاي آنان بكوشند ،يكي ديگر از راههاي
حمايت از اين بيماران است.

وجود مراكز روزانه با هدف ارائه خدمات پزشكي
و اجتماعي به بيماران مبتال به آلزايمر ،به عنوان
يكي از روشهاي حفظ حضور سالمند در جامعه
و افزايش كيفيت زندگي او ،در بسياري از جوامع
توسعه يافته و در حال توسعه با اقبال فراواني رو
به رو شده است.
از ياد نبريم كه هيچكس از بيماري مصون نيست،
پس فراهم ساختن امكانات بيشتر براي بيماران
مبتال به آلزايمر ،به يكايك اعضاي همان جامعه
باز میگردد.
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