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 نجمه محمودآبادی
ربابخانم نشسته است پشت پنجره خانه
پسرش .حیاط خانهی پسرش بزرگ است و پر از
درخت .ربابخانم باغچه خانه پسرش را دوست دارد.
او را به یاد خانهی خودش در روستا میاندازد .خانهی
ربابخانم وسط باغ بزرگی پر از درختان گردو و بادام
بود .همان خانهای که هفت پسرش را در آن به دنیا
آورد و بزرگ کرد .وقتی از ربابخانم درباره به دنیا
آمدن پسرانش میپرسی به خوبی خاطرهی به دنیا
آمدن اولین فرزندش را بازگو میکند« :توی صحرا
بودم داشتم گندم درو میکردم .درد زایمان آمد
سراغم و بعد طفل به دنیا آمد .بند نافش را گذاشتم
روی سنگ بزرگی و با سنگ دیگری کوفتم رویش
و بند پاره شد .طفل را پیچیدم توی چادرشبی که
همراهم بود و برگشتیم خانه .فردا دوباره برای درو
گندم به صحرا رفتم».
ربابخانم خاطرات گذشته را به خوبی بیاد
میآورد و تعریف میکند اما ذهنش از خاطرات
چند روز قبل یا چند ساعت قبل پاک شده است.
مینشینم روبرویش با مهربانی از من میپرسد:
«تو بچ هزادهمی؟» میگویم«:نه» .رباب خانم با
سردرگمی و تعجب به اطراف نگاه میکند« :پسرم را
ندیدی؟» میگویم« :توی حیاط است .رفته آلوچه و
سیببچیند».قوتقلبمیگیرد«:فکرکردمرفتهو
منو خونهی مردم ول کرده» .میگویم« :اینجا خونه
پسرتونه» ربابخانم تعجب میکند« :خونه رسول؟
تازه خریده؟ من اولین باره که اینجا میام».
شمسی ،عروس ربابخانم اگرچه مهمان دارد
اما حواسش به ما هم هست 15« :سالی هست
که این خانه را ساختهایم اما هر وقت که ربابخانم
میآید خانهمان از رسول میپرسد؛ این خانه را تازه
خریدی؟»
ربابخانم دوباره چشم دوخته به حیاط خانه
و سیگار میکشد .شمسی چای میآورد و یک
استکانجلویربابخانممیگذارد.ربابخانملبخند
میزند« :قربون دستات خانم ،چرا زحمت میکشی.
پسرم بیاد ما رفع زحمت میکنیم».
شمسیلبخندمیزند«:نوشجونتونربابخانم.
آقا رسول همین جاست .توی حیاط .منم عروستون
هستم ،شمسی» .ربابخانم سرتکان میدهد.
شمسی میگوید« :اگر روزی  5تا  6بار بخوابد و از
خواب بیدار شود فکر میکند صبح شده .باید برایش
سفره صبحانه بیندازم .شبها هم حتما رسول باید
کنارش بخوابد .هیچ کدام از ما را نمیشناسد ،فقط
رسول را میشناسد .اگر نصف شب از خواب بیدار
شود و رسول را کنارش ببیند دیگر نمیترسد و
دوباره میخوابد اما اگر رسول نباشد ،میترسد ،فکر

میکندخونهیغریبههاست».
مونا دختر شمسی هم خاطرهای
دارد از فراموشیهای ربابخانم« :یک
روز بردمش دستشویی .سرم توی
گوشی موبایلم بود و از مادربزرگ غافل
شدم .رفته بود توی باغچه نشسته بود.
رفتم سراغش .گفت خدا را شکر که
اومدی گم شده بودم».
 درهر  ۱۱ونیم دقیقه یک
نفردرایرانبهآلزایمرمبتالمیشود
طبق آخرین گزارش سازمان
بهداشت جهانی (منتشرشده در سال
 ،)۲۰۱۷هم اکنون در دنیا درهر ۳ثانیه
یک نفر به بیماری آلزایمر یا دمانس
مبتال می شود .درحال حاضردرجهان
بیش از  ۵۰میلیون نفربه بیماری
آلزایمرمبتالهستندوتاسال ۲۰۳۰این
تعداد به بیش از ۶۵میلیون نفر افزایش
خواهدیافت .درحقیقت درهرسال
 ۱۰میلیون نفربه جمعیت دمانس
اضافهمیشود.واینتعدادبرابرجمعیت
کشورسوئیس است .همچنین
آخرین گزارش شیوع ابتالءبه دمانس درایران
نشان میدهدکه درهر  ۱۱ونیم دقیقه یک نفربه
آن مبتال میشود.باید اضافه نمودکه حدود ۷۰
درصدا از افراد مبتال درکشورهای درحال توسعه
میباشنددرحالیکه  ۸۹درصدهزینهی جهانی
درکشورهایپیشرفتهصرفمیشود.
 عالیم و نشانههای بیماری آلزایمر
دکتر علی مفیدی روانپزشک میگوید« :برای
بیماری فراموشی ،اصطالح کلیتری داریم به نام
دمانس .دمانس یعنی زوال عقل ،که آلزایمر یک
نوعیازدمانساست.دمانسبهدودستهکلیتقسیم
میشود یک دستهاش دمانس اولیه است و دسته
دیگردمانسثانویه.دمانساولیههمانآلزایمراست.
این بیماری باعث از دست رفتن تدریجی و مدوام

گزارش پاسارگاد از شیوع بیماری آلزایمر

یادم تو را
فراموش

و کوچک شدن مغز میشود و کارکرد سلولهای
مغز کم میشود .شایعترین نوع دمانس هم آلزایمر
است» .مفیدی در ادامه میافزاید«:دمانس ثانویه به
دالیلی مثل سکتههای مکرر مغزی ،افزایش فشار
داخل جمجمه ،بیماریهای ویروسی مزمن وحتی
ضربههای مکرر به سر مثل افرادی که بوکسور
هستند به وجود میآید».
به بیان این روانپزشک اصلیترین دمانس از هر
نوع که باشد اختالل در حافظه است .حافظه سه
نوع کارکرد دارد :یکی درازمدت است ،مثل حوادثی
که در گذشتههای دور اتفاق افتادهاند .نوع دیگرش
حافظهی اخیر است که مربوط به روزهای قبل است
بیشتر از 24ساعت .نوع سومش هم حافظهی فوری
است مثال اتفاقاتی که بتوانیم چند دقیقه بعد به یاد

 سالمتنیوز :آمارها نشان میدهد  ۲۵میلیون
نفر در دنیا به اختالالت حافظه مبتال هستند که  ۷۵درصد از این
اختالالت به علت آلزایمر ایجاد میشود .محمد رضا قینی عضو هیات
علمیدانشگاهعلومپزشکیتهرانگفت:آلزایمرشایعتریننوعاختالل
حافظه در سن باال است؛ برای استفاده از واکسن به منظور جلوگیری
از بیماری آلزایمر پیشرفتهایی داشتیم اما هنوز این واکسن وارد بازار
نشده است؛ امیدواریم در سالهای آینده شاهد درمانهای جدید
آلزایمر و روشهای جدید پیشگیری از ابتال بهاین بیماری باشیم .وی

بیاوریم .مثال شماره تلفنی را حفظ میکنید ،چند
دقیقه بعد میتوانید بیاد بیاورید .در آلزایمر اختالل
حافظه در دو نوع آخر بیشتر اتفاق میافتد.دکتر
مفیدی در ادامه میافزاید« :به اشتباه خیلیها فکر
میکنند که فرد آلزایمری چون گذشتهی دور
را به یاد میآورد ،پس نباید مشکلی داشته باشد.
حافظه درازمدت معموال در آلزایمر دستنخورده
باقی میماند».به بیان این روانپزشک افرادی که
دچار آلزایمر نیستند ولی اختالل حافظه دارند
معموال خودشان مشکل را متوجه میشوند و به
پزشک مراجعه میکنند .وقتی فرد خودش متوجه
میشود که ذهنش خوب کار نمیکند و مسایلی
که در طول روز برایش اتفاق افتاده است را به یاد
نمیآورد ،این افراد معموال آلزایمر ندارند .خیلی کم

پیش میآید فرد مبتال به آلزایمر خودش متوجه
مشکل فراموشیاش شود،معموال اطرافیان متوجه
میشوند .پس در افراد معمولی و حتی افرادی که
مشکل افسردگی دارند چون تمرکز ندارند حافظه
اخیروحافظهفوریشاندرستعملنمیکند.پس
بنابراین هر اختالل حافظهای هم بیانگر دمانس از
هر نوعاش نیست.
 مهمترین عالمت بیماری آلزایمر
اختاللحافظهاست
دکتر مفیدی مهمترین عالمت بیماری آلزایمر
یداند و میگوید«:فردی که
را اختالل حافظه م 
حافظهاش خوب کار نمیکند حوادث را خوب بیاد
نمیآورد پس کالفه میشود و زندگیاش مختل.
حتی ارتباطهای بین فردیاش مختل میشود

 ۲۵درصد انسانها پس از  ۸۰سالگی دچار آلزایمر میشوند

ادامه داد ۲۵ :درصد انسانها پس از سن  ۸۰سالگی به آلزایمر دچار
میشوند این بیماری در سنین زیر ۶۰سال تقریبا شیوعی ندارد به طور
کلی درمورد شیوع بیماری آلزایمر در کشورمان آمار دقیقی نداریم ولی
با آمارهای کشورهای پیشرفته هم تفاوت چندانی نداریم .امینیهرندی
با بیان اینکه  ۸۵درصد از اختالفات حافظه در سنین باال مربوط به
آلزایمر است ،اظهار کرد :نو ع ژنتیک ی بیماری آلزایمر در سنین پایین
میتواند بروز پیدا کند؛ بیشتر اختالالت حافظه در سنین پایین به علت
اختالل در یکی از بخشهای حافظه ایجاد میشوند؛ حافظه سه بخش

اصلی دارد بخشی که اطالعات از طریق آن وارد مغز میشود سپس این
اطالعات کدگذاری شده و در نهایت ذخیره میشوند که میتوانیم در
مواقع نیاز از این اطالعات ذخیره شده استفاده کنیم؛ اگر در هر یک از
این سه مرحله اختالل ایجاد شود فرآیند حافظه مختل میشود؛ علت
اختالل حافظه در سنین پایین بیشتر تمرکز نداشتن و اضطراب است.
امینیهرندی درباره روشهای پیشگیری از اختالل آلزایمر گفت:
داشتن سبک زندگی سالم و دوری از مصرف مواد سمی و فلزات
سنگین مانند آلومینیوم و افزایش سطح آمادگی ذهنی و مغزی به

و شروع به بدبینی میکند» .وی
میافزاید«:در اثر اشکال در حافظه
فرد دچار بدبینی میشود مثال یک
چیزی گم کرده است فکر میکند
کسی او را برداشته است یا مثال فردی
یک چیزی گفته است و فرد بیمار
به صورت دیگری بیادش میآورد و
برداشتش این میشود که میخواسته
چیز بدی به او بگوید یا منظور و
غرضی دارد .بعضی مواقع وقتی آلزایمر
پیشرفتمیکندبدبینیحالتخیلی
شدیدی پیدا میکند» .دکتر مفیدی
اختالل در خواب،بیقراری و در مراحل
پیشرفته بیماری بیاختیاری ادراررا
یداند و
از دیگر عالیم این بیماری م 
میگوید«:حتی در گفتار و رفتار بیمار
تغییرات زیادی پیدا میشود و ممکن
است شخصیتش هم عوض شود .به
طور مثال فردی که تحصیلکرده و با
فرهنگ بوده است ممکن است هر
حرف و هر شوخی را بیان کند که
متضاد با شخصیت اصلیاش بوده
است .اینها همه به دلیل آلزایمر است .حتی ممکن
است دچار توهم شود چیزهایی را ببیند و یا بشنود
که وجود ندارند».
 راههایپیشگیریازآلزایمر
به بیان دکتر علی مفیدی علت بیماری آلزایمر
هنوز ناشناخته است .وراثت و سن در بروز آلزایمر
موثر هستند .از لحاظ آماری افراد باالی  68سال
 20درصد و افراد باالی  80سال نزدیک به 40
تا  50درصدشان امکان ابتال به این بیماری را دارا
هستند .در خانوادههایی که نسل قبلشان دچار این
بیماریبودنداحتمالبیماریبیشتراست .چوناین
بیماری جنبه وراثتی و ژنتیکی دارد معموال به طور
قطعی نمیتوان از آن پیشگیری کرد ولی یکسری
اقدامات تاثیرگذار هستند که روند پیشرفت بیماری

ما کمک میکند که از ابتال به آلزایمر در امان باشیم .این متخصص
مغز و اعصاب درباره طول عمر افرادی که دچار آلزایمر میشوند ،افزود:
طول عمر این بیماران به طور متوسط  ۸سال بوده این اختالل سیر
پیش رونده دارد و خیلی نمیتوانیم مانع از پیشرفت آن شویم بنابراین
داروهایی که برای درمان این عارضه استفاده میشوند تنها میتواند
عالیم بیمار را در مراحل خفیف و متوسط کنترل کنند؛ ما امروز
میتوانیم با روشهای تصویربرداری پیشرفته تا  ۱۰سال پیش از آن
که عالیم در فرد بروز پیدا کند وجود آلزایمر را در او تشخیص دهیم.

را به تاخیر میاندازند یا کند میکنند .استفاده از
حافظه بیشتر مثل مطالعه.تغدیه مناسب هم تاثیر
دارد ،هر چه قدر تغذیه طبیعیتر باشد بهتر است.
ورزش کردن ،حتی داشتن یک روحیه شاد ،خالق و
فعال در پیشگیری از این بیماری تاثیر دارد ولی هیچ
کدامشانقطعینیستند.
 با افراد آلزایمری چگونه رفتار کنیم؟
به بیان این روانپزشک بیماری آلزایمر
تشخیصشهرچهزودتراتفاقبیفتدبیشترمیشود
به بیمار کمک کرد.در خانوادههایی که فرد سالمند
باالی  60سال دارند افراد خانواده وقتی احساس
کردند اشکالی در حافظه فرد مسن ایجاد شده
است مثال در نماز خواندن زیاد اشتباه میکند یا
مثال فراموش میکند دیروز چه کسی را دیده است،
فرد را برای ویزیت به نزد پزشک بیاورند .مراجعه
زود هنگام خیلی به کند کردن روند بیماری کمک
کننده است .اگر دمانس ثانویه باشد علت برطرف
شود بیماری هم برطرف میشود .نکته مهم دیگر
پذیرشبیماریاست.مثالپدرخانوادهکهخیلیآدم
موثری بوده است و به همه کمک میکرده وقتی
دچار این بیماری میشود طبعا عملکردش کاهش
پیدامیکند.اطرافیانبایدبیماریپدرشانرابپذیرند
و قبول کنند که این مشکل پیش آمده است و دیگر
انتظاراتی را که قبال از او داشتهاند ،نداشته باشند و
به او فشار نیاورند .به بیمار کمک کنند تا اختالل
حافظهاش به حداقل برسد تا اینکه بخواهند ایراد
بگیرند و سرکوفت بزنند که تو دوباره یادت رفت.
پس اطرافیان بیمار باید انتظاراتشان را پایین
بیاورند .فشارهای روانی را کم کنند.فرد را تشویق
کنند که فعالیتهایش را تا آنجا که امکان دارد انجام
دهد ،حاالیا با کمک یا بدون کمک و نگذارند فرد
کنارهگیری کند و گوشهگیر شود.در مراحل آخر
ممکن است فرد بیمار نیاز به مراقبت زیادی داشته
باشد.دکتر مفیدی در ادامه میافزاید« :مخصوصا
در هنگامی که فرد بیمار دچار بدبینی میشود
خانوادهها شروع به جبههگیری میکنند و با بیمار
بحثومجادلهمیکنندتااثباتکنندکهدارداشتباه
میکند .مراجعه به پزشک باعث میشود تا حدودی
ازبدبینیبیمارکاستهشود.پسبابیمارنبایدمقابله
کنند و فشار بیشتری به او وارد نسازند».
 مادری کردن برای مادر
رسولباکاسهایپرازسیبگالبوآلوچهنشسته
کنار مادر .ربابخانم به روی پسرش میخندد« :کجا
رفته بودی مادر؟ منو خونهی غریبهها تنها نگذار».
چشمان رسول پر از غم است« :هیچ جا نمیرم.
همین جام .ولت نمیکنم» .بعد دست مادر را
میگیرد« :نترس .برات سیگار روشن کنم؟»

