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عکس روز
رالی تور خودروهای کالسیک در سمنان

IRNA

آلزایمر با فعالیتهای بدنی و اجتماعی قابل پیشگیری است
یــک متخصــص اعصــاب و روان گفــت :براســاس
تحقیقــات بــه عمــل آمــده تغذیــه مناســب،
ورزش ،فعالیــت ذهنــی و اجتماعــی و کنتــرل
اســترس در کاهــش ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر تــا
حــدودی موثــر اســت.
فربــد فدایــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افزود:
تحقیقــات بــرای درمــان بیمــاری آلزایمــر همچنان در
سراســر جهــان ادامــه دارد و از ســوی دیگــر بــا توجــه
بــه نــرخ صعــودی شــیوع ایــن بیمــاری تمرکــز بــر
روی درمــان نســبت بــه اســتراتژیهای پیشــگیری
همچنــان گســترش دارد چــرا کــه آلزایمــر یــک
بیمــاری پیچیــده بــا خطــر متعــدد اســت و برخــی
از عوامــل ماننــد ســن و ژنتیــک خــارج از کنتــرل
افــراد هســتند امــا مــی تــوان دیگــر عوامــل خطرســاز
را مهــار کــرد.
وی افــزود :دوره بیمــاری آلزایمــر بســیار متغیــر
اســت ،بــه طــور متوســط  ۸تــا  ۱۰ســال
بــه طــول مــی انجامــد و گاهــی تــا  ۲۰ســال
هــم ادامــه دارد ،از ایــن رو میتــوان تــا پیــش
از ســالخوردگی بــا تمرینــات ورزشــی منظــم،
رژیــم غذایــی ســالم ،فعالیــت ذهنــی ،کیفیــت
خــواب ،مدیریــت اســترس و زندگــی اجتماعــی

فعــال از وقــوع آن در ســالهای ســالمندی
پیشــگیری کــرد.
فدایــی بــا بیــان اینکــه ایــن مــوارد در ســامت
و طــول عمــر مغــز و پیشــگیری از ابتــا بــه
آلزایمــر نقــش بســیار مطلوبــی دارد ،گفــت:
همچنــان دربــار ه دالیــل ابتــا بــه بیمــاری
آلزایمــر نظری ـهای قطعــی وجــود نــدارد و برخــی
متخصصیــن معتقدنــد وجــود ژن یــا ژنهــای
خاصــی در ایجــاد ایــن بیمــاری نقــش دارد .ایــن
ژنهــا بــر روی کرومــوزوم  ۲۱قــرار دارنــد ،همــان
کروموزومــی کــه در ایجــاد ســندرم داون نیــز
موثــر اســت.
ایــن متخصــص اعصــاب و روان گفــت :شــاید بــه
همیــن دلیــل اســت کــه بیشــتر افــراد مبتــا بــه
ســندرم داون ،بعــد از  ۴۰ســالگی بــه بیمــاری
آلزایمــر مبتــا میشــوند .همچنیــن درصــد
تولــد کــودک ســندرم داون در خانوادههایــی کــه
اعضــای آنهــا آلزایمــر دارنــد ،بیشــتر اســت.
فدایــی اضافــه کــرد :برخــی از متخصصیــن
وجــود نوعــی ویــروس را عامــل ابتــا بــه
آلزایمــر میداننــد .در عیــن حــال دو تغییــر
ســاختاری عمــده در قشــر مــخ ،مخصوصــا در

مناطــق حافظــه و اســتدالل بــا بیمــاری آلزایمــر
ارتبــاط دارد.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس بیمــاری زوال
عقــل بــه دنبــال کاهــش ظرفیــت روانــی بــه علــت
ضایع ـ ه عفونــی مغــزی اســت .طبــق آمــار پنــج
تــا  ۱۰درصــد افــراد بــاالی  ۶۵ســال بــه زوال
عقلــی مبتــا هســتند و از ایــن تعــداد  ۵۰درصــد
آنهــا بــه آلزایمــر یــا همــان فراموشــی مبتالینــد
کــه در کشــورهای صنعتــی ایــن بیمــاری بیشــتر
مشــاهده مــی شــود.
وی بــه خانــواده هــای دارای افــراد ســالمند توصیه
کــرد :بیمــاری آلزایمــر ابتــدا حافظـ ه نزدیــک فــرد
مبتــا را بیــش از همــه آســیب میزنــد ،ســپس
یــادآوری رویدادهــای دور و اطالعــات اساســی
مثــل زمــان ،تاریــخ و مــکان در مغــز فــرد مبتــا را
زائــل مـی کنــد .افــراد مبتــا بــه آلزایمــر معمــوال
ســه مرحل ـه خفیــف ،متوســط و شــدید را پشــت
ســر میگذارنــد.
ایــن متخصــص اعصــاب و روان افــزود :در مرحلـه
خفیــف ،بیمــار فراموشـی پراکنــده دارد و ممکــن
اســت تــا حــدودی منــزوی و بــه کمــک دیگــران
نیــاز داشــته باشــد .در مرحلــه شــدید ،بیمــار
ممکــن اســت حتــی تــوان راه رفتــن و حــرف زدن
هــم نداشــته باشــد و رفتارهایــی پرخاشــگرانه از
خــود نشــان دهــد.

