
 آلشایوز

کٌذ. ثِ  گیشد ٍ گبّی ّن ثش اشخبص رَاًتش حولِ هی دسطذ اشخبص هؼي سا دسثش هی 5تب  2ثیوبسی آلضایوش 

سػذ کِ ثیوبسی آلضایوش دس احش فبػذ شذى ػلَلْبی هٌطقِ ّیپَ کبهپ کِ هعوَال هقذاس  ًظش هی

اًذ پالکْبیی  ًشًٍْبیی کِ آػیت دیذُآیذ. ػلَلْبی هغضی یب  کٌٌذ ثَرَد هی تَلیذ هی اػتیل کَلیي صیبدی

بطشات رذیذ ٍ اػتیل کَلیي دس تشکیل خ هغض هیشًذ. هٌطقِ آػیت دیذُ کٌٌذ ٍ ثِ تعذاد صیبدی هی روع هی

ّبی اطلی ثیوبسی آلضایوش عذم تَاًبیی دس تحکین یک  شًَذ ثِ ّویي دلیل یکی اص ًشبًِ ٍاسد عول هی

یبثی اػت. اهب خبطشات سٍیذادّبی دٍس هعوَال  یبدگیشی تبصُ )هخل یبدآٍسی آدسع تبصُ( ٍ دشَاسی دس رْت

 . ثیٌٌذ کوتش آػیت هی

 

 
 

 علت بیوبری

ػبل ، صٍال عقل داسًذ ٍ حذٍد ًیوی عقل  61دسطذ افشاد ثبالی  01تقشیجب 

ثبشٌذ. آلضایوش ًَعی ثیوبسی ًبّوگي اص ًظش  داسًذ اص آًْب هجتال ثِ آلضایوش هی

دسطذ ثیوبساى دچبس  5شَد.  طًتیکی اػت کِ دس توبم ًظادّب دیذُ هی

بس ثیوبسی دسطذ دچ 25 - 05ثیوبسی خبًَادگی ثب تظبّش صٍد ٌّگبم ، 

ثبشٌذ.  دسطذ هجتال ثِ ثیوبسی تک گیش هی 75خبًَادگی ثب تظبّش دیشسع ، 

دسطذ هَاسد آلضایوش خبًَادگی ، تَاسث اتَصٍهی غبلت ٍ ثقیِ چٌذ عبهلی  01

 .دٌّذ سا ًشبى هی

 
غض ای پپتیذ ثتبآهیلَییذ تبٍ دس ه ّبی شٌبختی ثیوبسی آلضایوش ، سػَة دٍ پشٍتئیي سشتِ هْوتشیي یبفتِ

ثِ  طًْبی هؼتعذ کٌٌذُ کِ اص پشٍتئیي سهض گشداًی شذُ تَػط یکی اص پپتید بتبآهیلویید. ثبشٌذ هی

هجتالیبى  فضبی خبسد ػلَلی هخ آیذ، دس پالکْبی آهیلَییذ یب پیشی دس ثیوبسی آلضایوش خبًَادگی ثَرَد هی

شٌذ. اص رولِ ثب شَد. پالکْبی آهیلَییذ ، حبٍی پشٍتئیٌْبی دیگش عالٍُ ثش ثتبآهیلَییذ هی ثِ آلضایوش یبفت هی

 .شَد سهض گشداًی هی  (APOE)کِ ایي ّن تَػط ًَعی طى هؼتعذ کٌٌذُ ثِ آلضایوش  Eآپَلیپَ پشٍتئیي

دٌّذ کِ ثشخالف  ، کالفْبی ًَسٍ فیجشیالسی سا تشکیل هی (Tau) پزوتئیي تبو اشکبل ّیپش فؼفشیلِ

یک پشٍتئیي هشتجط ثب هیکشٍ تَثَلْبػت کِ  شًَذ. تبٍ پالکْبی آهیلَییذ دس داخل ًَسًٍْبی آلضایوش یبفت هی

سا کِ ثش احش  هیکشٍتَثَلْب یبثذ. ایي پشٍتئیي ، تزوع ٍ پبیذاسی ثطَس ٍافشی دس ًَسًٍْبی هغض ثشٍص هی

ّبی ٍ ًَسٍ فیجشیالصی تبٍ ظبّشا یکی اص علل  کٌذ. تشکیل کالفِ یبثذ، تقَیت هی فؼفَسیالػیَى کبّش هی

 . اػتحبلِ ًَسًٍی دس ثیوبسی آلضایوش اػت

 عالئن بیوبری

کٌذ.  ػبل ثِ تذسیذ سشذ هی 21تب  8دس اکخش هَاسد ، ثیوبسی آلضایوش دس اشخبص هؼي ٍ دس فبطلِ صهبًی 

کٌذ ٍ اغلت گن شذى حتی دس خبًِ خَد ثیوبس ًیض پیش  قشثبًی ایي ثیوبسی ، اثتذا افت حبفظِ پیذا هی
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بص ٍ حتی اعضبی خبًَادُ دّذ، اشخ یبثی خَد سا ثِ شذت اص دػت هی آیذ. ثِ هشٍس صهبى ، ثیوبس رْت هی

 . آیذ دّذ ٍ اص عْذُ ًظبفت خَد ٍ لجبع پَشیذى ثش ًوی شٌبػذ، ّیزبًْبی کَدکبًِ ًشبى هی خَد سا ًوی

 پیشگیزی هقدم بز درهبى

تَاًٌذ عبدات خَد سا اًطجبق  ثشًذ، هی ای ػجک سًذ هی ػبلوٌذاًی کِ اص ثیوبسی آلضایوش یب اص اختاللْبی حبفظِ

تَاًین یک دفتشچِ یبدداشت ٍ یک هذاد دس ریت خَد یب دس کٌبس تلفي داشتِ  پیش ٍ رَاى هی دٌّذ. ّوِ هب ،

تَاًین یک تقَین ثِ ّوشاُ داشتِ ثبشین ٍ  ثبشین ٍ پیبهْبی خَد سا خیلی ساحت دس آى ثٌَیؼین. هب حتی هی

 .ثیٌی شذُ ، حتی کبسّبی سٍصهشُ سا دس آى ثٌَیؼین سٍیذادّبی پیش

 
تَاًٌذ اص  شَد خط ثکشٌذ. هی تَاًٌذ سٍی سٍصّبیی کِ ػپشی هی ثشًذ، هی سًذ هی افت حبفظِ اشخبطی کِ اص

داسٍّبیی اػتفبدُ کٌٌذ کِ هقذاس آًْب ثشای ّش سٍص اص ّفتِ ٍ هبُ هشخض شذُ اػت. ثشقشاسی ًظن سٍصاًِ ٍ 

تبصُ سا ًذاسًذ اص کوک گشفتي اص ٍػبیل کوک حبفظِ ثؼیبسی اص ػبلوٌذاًی سا کِ تَاًبیی تشکیل خبطشات 

 . دشَاسیْبی حبد ًزبت دّذ

 
 

  درهبى

 سا   خبًِ  خَد ًگیشیذ. هحیط  آًْب سا ثِ  خظَهت  ، حبلت اػت  ثیوبسی  دچبس ایي  خبًَادُ  اص اعضبی  اگش یکی

 .ًشَد  ثذًی  فشد ثیوبس دچبس آػیت  تغییش دّیذ کِ  طَسی

 کوک  دسخَاػت  داسیذ، اص دیگشاى  عْذُ  سا ثِ  اػت  ثیوبسی  دچبس ایي  کِ  خبًَادُ  اص اعضبی  اص یکی  اگش هشاقجت  

  ًکٌیذ حتی  گٌبُ  داسیذ احؼبع  ٍ فشاغت  اػتشاحت  ًیبص ثِ  دّیذ. اص ایٌکِ  خَد اػتشاحت  کٌیذ تب ثتَاًیذ ثِ

 .ثبشذ  ًذاشتِ  سضبیت  احؼبع  هؼألِ  اگش ثیوبس اص ایي

 ٍُایزبد آى  ثپیًَذیذ ٍ اگش ٍرَد ًذاسد ثِ  آى  آلضایوش ٍرَد داسد ثِ  ثیوبساى  خبًَادُ  ثشای  حوبیتی  اگش گش  

 .ٍسصیذ  اّتوبم

 دٌّذ. هبًٌذ   کبسّب کبّش  ثعضی  ثیوبس سا ثب ارشای  اص هشکالت  تَاًٌذ ثشخی اص ثیوبس هی  کٌٌذُ افشاد هشاقجت

کِ   دّی ثبشذ. ٍ اطویٌبى  کٌٌذُ هکشس کوک  بیذ یبدآٍسیداسًذ ش  دس حبفظِ  هشکلی  کِ  ثیوبساًی  تکشاس ، ثشای

  کٌذ. ٍ هٌحشف  سا آسام  یب آشفتِ  تَاًذ ثیوبس هضطشة هی  قَی  حبل  هختظش ٍ دس عیي  طویوبًِ  گفتگَی  یک

 .ثبشذ  کٌٌذُ کوک  صهیٌِ  تَاًذ دس ایي ثب ثیوبس هی  صدى  ثیوبس ، کِ قذم  رّي  کشدى

 داروهب

  آلَدگی یب خَاة  گیزی  تَاًٌذ ثبعج گیشًذ هی قشاس هی  دیگش هَسد اػتفبدُ  هشکالت  ثشای  کِ  ٍّبییاص داس  خیلی

  ّؼتٌذ. ثعضی  ثشسػی  تحت  صیبد دیگشی  داسٍّبی  اکٌَى کشد. ّن  قطع  االهکبى داسٍّب سا ثبیذ حتی  شًَذ. ایي

  شًَذ هوکي تزَیض هی  پضشک  ثب ًؼخِ  کِ  رذیذی  هفیذ ّؼتٌذ. داسٍّبی  آشفتگی  عالین  کٌتشل  اص آًْب ثشای

 . تأخیش اًذاصد  ثِ  اص ثیوبساى  سا دس ثعضی  ثیوبسی  پیششفت  اػت
 



  فعبلیت و رصین غذایی

  ، ًْبیتب توبهی ثیوبسی  کٌذ. ثب پیششفت  خَد سا حفظ  ثبیذ فعبلیت  داسد ثیوبس آلضایوشی  اهکبى  کِ  تب حذی

 .  خَاٌّذ داشت  ًظبست  فعبلیتْب ًیبص ثِ

 .  ًیبص خَاّذ داشت  کوک  ثِ  غزا خَسدى  . ًْبیتبً ثیوبس ثشای عبدی  غزایی  سطین

 
 
 

 
 

 آیب ایي بیوبری حبلت ارثی هن دارد؟

، هْوتشیي  ػٌذسم داٍى ػي ثبال ، ػبثقِ خبًَادگی ، رٌغ هًَج ثَدى ٍ

عَاهل خطش ػبص ثشای آلضایوش ّؼتٌذ. دس روعیتْبی غشثی ، خطش تزشثی 

دسطذ اػت. اگش ثیوبساى ، خَیشبًٍذ دسرِ اٍلی  5آلضایوش دس ػشتبػش عوش ، 

ػبلگی ثشٍص کشدُ ثبشذ، خطش  65داشتِ ثبشٌذ کِ آلضایوش دس اٍ پغ اص 

ثیوبساى خَاّش یب ثشادسی  یبثذ. اگش ثشاثش ، افضایش هی 6 - 3ًؼجی اثتالی آًْب 

ػبلگی ٍ ًیض یک ٍالذ هجتال ثبشٌذ، خطش ًؼجی  61هجتال ثِ آلضایوش پیش اص 

 .شَد ثشاثش هی 9 - 7آًْب 

 

ًَعی آصهبیش تشخیظی کوکی اػت ٍ ًجبیذ ثشای پیش ثیٌی آلضایوش دس  A آسهبیش آپولیپوپزوتئیي

دٌّذ.  داٍى ، افضایش خطش اثتال ثِ آلضایوش سا ًشبى هیعالهت اػتفبدُ شَد. هجتالیبى ثِ ػٌذسم  ثیوبساى ثی

ّبی آػیت شٌبختی عظجی آلضایوش سا داسًذ ٍ  ػبلگی ، هجتالیبى ثِ ػٌذسم داٍى ، ّوَاسُ یبفتِ 41پغ اص 

 . شًَذ دسطذ آًْب ، دچبس افت شٌبختی هی 51تقشیجب 

 


