
دارو می توانند عالئم بیماری را خفیف کند
بیماری های زوال عقل )دمانس( که اختالالت شناختی نیز نامیده می شوند، 

منجر به آسیب های مختلف مغزی می شوند. این بیماری ها بر حافظه، 

توانایی تفکر، زبان و دیگر کارکرد های به اصطالح شناختی تأثیر می گذارند. 

از اینرو انجام کارهای ساده برای بیمار دشوارتر می شود و به تدریج برای 

گذران زندگی روزمره خود به کمک بیش از پیش بیشتری نیاز دارد.

در حال حاضر هیچ عالجی برای بیماری های زوال عقل وجود ندارد. با این 

حال داروهایی وجود دارد که در بسیاری از موارد می توانند عالئم بیماری 

آلزایمر که شایع ترین بیماری زوال عقل است را کاهش دهند. برخی از این 

دارو همچنین می توانند بر روی دمانس »لوی تن« و بیماری پارکینسون 

همراه با زوال عقل اثر خوبی داشته باشند.

چهار ماده فعال
چهار ماده فعال وجود دارد که می توانند روی عالئم بیماری تاثیر بگذارند. 

این چهار ماده در داروهای مختلف وجود دارند که در داروخانه ها با نام های 

مختلف به فروش می رسند. سه ماده فعال اول با نام کلی  مهار کننده های 

کولین استراس ارائه شده و در اوایل بروز زوال عقل تجویز می شوند. 

• دونپسیل

• گاالنتامین

• ریواس تیگمین

هر سه ماده زوال استیل کولینکه یک ماده سیگنالی در مغز است را به تأخیر 

می اندازند. این سه ماده از این طریق کاهش تولید استیل کولین که بیماری 

آلزایمر به آن منجر می شود را جبران می کنند. این امر باعث می شود 

حافظه، یادگیری، تمرکز حواس و مهارت های زبانی بتوانند مدتی بهتر کار 

کنند و به این ترتیب به تسهیل فعالیت های مختلف روزانه کمک کنند.

آینده بیماری
ممانتین چهارمین ماده فعال است. این دارو گاهی اوقات بعنوان مکمل مهار 

کننده های کولین استراس )به مطالب باال رجوع شود( تجویز می شود ولی 

ممکن است مدتی پس از بروز بیماری نیز تجویز شود.

    از آنجا که ممانتین مخابره برخی سیگنال های عصب در مغز را بهینه 

می کند کارآیی فرد ممکن است بهتر شود . عالئم رفتاری بیماری نیز 

می توانند کاهش یابند. البتهتأثیرات هر چهار ماده فعال ممکن است 

درهرفردیمتفاوت باشد.

عوارض جانبی ممکن 
است بروز کنند

 عوارض جانبی مانند تهوع، سردرد و 

 کاهش اشتها ممکن است بروز کنند. 

 این عوارض جانبی اغلب گذرا هستند. 

 در غیر این صورت با پزشک یا پرستار 

خود تماس بگیرید.

مهم است که درمان دارویی پیگیری شود. 

ممکن است الزم باشد پزشک شما دوز دارو را تنظیم یا دارو را عوض کند. 

دکتر همچنین نیاز دارد فایده درمان داروئی را نیز ارزشیابی کند.

داروخانه مشاوره می دهد
داروخانه گاهی داروی متفاوتی را نسبت به آنچه پزشک تجویز کرده پیشنهاد 

می کند. در اینصورت بایستی دارو حاوی همان ماده فعال و در نتیجه اثر 

یکسان داشته باشد. داروخانه می تواند در مورد عوارض جانبی و چگونگی 

مصرف دارو اطالع رسانی کند.

   ترجیحاً از دکتر خود دوز بسته بندی شده درخواست کنید، اینگونه بسته 

ها نظارت بر دارو را آسانتر می کنند.
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برگه های اطالعات علمی بیشتری به زبان های مختلف را 
 می توان از وبسایت مرکز زوال عقل سوئد چاپ کرد:

demenscentrum.se/Faktablad 

دکتر من این ماده فعال را تجویز کرده است:

این ماده فعال با نام زیر در داروخانه وجود دارد:

Läkemedel och demenssjukdom•faktablad på Persiska  


