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یک بیماری نسبتا َ جدید

اهمیت تشخیص بیماری در مراحل اولیه

اصطالح "اختالل ذهنی" یا " ِدمِنس" به بیماریهایی گفته میشود که اختالالتی
را در زمینه ی تفکر ،برنامه ریزی و امکان ایجاد ارتباط بیمار با محیط
اطراف به وجود می آورد .دلیل بروز این بیماری ها صدمات مغزی و
همچنین بیماریهای مربوط به مغز می باشد.
به عنوان یکی از عادی ترین این بیماریها میتوان از بیماری "لِوی ِدمِنس"
( )Lewykroppsdemensیا ( )Lewybodydemensنام برد .این
بیماری را میتوان جزء بیماریهای نسبتا َ جدید در این زمینه دانست که معموال
افراد باالی سن  65سال به آن مبتال میگردند .این بیماری به دلیل تجمع
مراکز پروتئین در مغز که به عنوان "مراکز لِوی" نامیده میشوند و باعث
بروز این بیماری میگردند ،بیماری "لِوی ِدمِنس"( (�Lewykroppsde
 )mensنامگذاری شده است.

وجود بیماری "لِوی ِدمِنس" ( )Lewykroppsdemensرا نمیتوان با یک
آزمایش ساده تشخیص داد .تشخیص بیماری نیاز به انجام یک سری معاینات،
آزمایشات و گفتگو با بستگان بیمار دارد و
معموال بین چهار تا شش هفته به طول می
انجامد .پروسه ی انجام معاینات و آزمایشات
باید هرچه سریع تر آغاز گردد تا امکان
تشخیص هر چه زودتر بیماری و ارائه ی
کمک های الزم به بیمار بوجود آید .در حال
حاضر امکان بهبود این بیماری وجود ندارد
ولی به طرق مختلف میتوان عوارض ناشی
از بیماری را کاهش داد.

عوارض عادی بیماری

طرق مختلف کاهش عوارض
بیماری

بیماری "لِوی ِدمِنس" ( )Lewykroppsdemensمیتواند باعث "تصور
دیدن افراد و اشیاء که وجود خارجی ندارند" و یا ()Synhallucination
گردد .در این بیماری ممکن است گاهی فرد بیمار ،افراد و یا اشخاصی  -که
وجود خارجی ندارند  -را مشاهده کند .همچنین یکی دیگر از عالمات این
بیماری این است که فرد بیمارقدرت تشخیص فاصله و دید سه بعدی خود را
از دست می دهد.
امری که باعث تضعیف حس جهت یابی و انجام امور روزانه میگردد.
زندگی روزانه ی فرد بیمار به دلیل خشک شدن ماهیچه ها و حرکات کند
بدن مختل میگردد و عوارض جسمی که در مراحل اولیه ی بیماری میتواند با
عوارض بیماری پارکینسون اشتباه گرفته شود ،بروز مینماید.

یکی از عالئم بیماری اختالل خواب شبانه می باشد
بیماری "لِوی ِدمِنس" ( )Lewykroppsdemensبه آرامی بروز مینماید
و یکی از اولین عالمات این بیماری بروز اختالل در خواب شبانه است.
فرد بیمار در خواب مضطرب است ،فریاد میزند و دست و پای خود را به
شدت تکان میدهد .همچنین فرد بیمار ظاهراَ بدون دلیل خاصی خود را گیج و
سردرگم حس میکند .در بیماری "لِوی ِدمِنس" ()Lewykroppsdemens
پدیده ی فراموشی و اشکال در قدرت تکلم ،که معموال در بیماریهای "اختالل
ذهنی" یا " ِدمِنس" خود را نشان میدهد ،کمتر دیده میشود.

نکته ی خاصی که در مورد بیماری بیماری "لِوی ِدمِنس"( (�Lewy
 )kroppsdemensباید به آن توجه داشت این است که استفاده از داروهای
مخصوص مغز و اعصاب ( )Neuroleptikaکه معموال در رابطه با
بیماریهای توام با ( )Synhallucinationیا "تصور دیدن افراد و اشیاء
که وجود خارجی ندارند" تجویز میگردد ،میتواند عوارض جانبی شدیدی
را برای فرد بیمار ایجاد کند .به همین دلیل باید از مصرف اینگونه داروها
اجتناب نموده و در مقابل از داروهایی که برای بیماری آلزایمر و پارکینسون
استفاده میشود و مخصوصا َ در درمراحل اولیه ی بیماری دارای تاثیرات
مثبتی است ،استفاده نمود.
بیماران مبتال به بیماری بیماری "لِوی ِدمِنس" ()Lewykroppsdemens
به شدت نیازمند دریافت کمک هستند .در اختیار گذاشتن وسائل و ابزار کمکی
و همچنین ارائه ی سایر کمک های الزم میتواند در امر تسهیل زندگی روزانه
موثر باشد .همچنین توضیح عوارض بیماری برای بیمار جهت امکان برنامه
ریزی و ایجاد یک زندگی نرمال و در حد ممکن ،ضروری است .با تشدید
بیماری ،نیاز بیمار به دریافت حمایت و کمک از مراکزخدمات درمانی افزایش
می یابد.
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وضعیت بیمار میتواند شدیداَ تغییر کند
به تدریج عوارض ناشی از بیماری شدیدتر شده و وضعیت جسمی و روانی
بیمار تغییر می یابد .فرد بیمار اغلب احساس خستگی میکند و میتواند ساعات
طوالنی و حتی در طول روز به خواب رود .همچنین بیماری میتواند باعث
کاهش قدرت تمرکز و توجه گردد .یکی دیگر از عوارض مخصوص بیماری
"لِوی ِدمِنس" ( )Lewykroppsdemensاین است که وضعیت فرد بیمار
به شدت متغیر میباشد .حتی شدت فشار خون بیمار که معموال در حالت افت
قرار دارد میتواند بدون دلیل خاصی باال و پایین رود.

اطالعیه های "مرکز مطالعات بیماریهای مربوط به اختالل ذهنی سوئد" به
زبانهای دیگر نیز وجود دارد .ب رای مطالعه ی آنها میتوانید به سایت این
مرکز به آدرس ذیل م راجعه نمایید:
www.demenscentrum.se/Faktablad
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