अल्झायमर रोग
अल्झायमर रोग म्हणजे काय?
अल्झायमर हा मेंदचू ा विकार आहे ज्यामळ
ु े कालाांतराने स्मरणशक्ती कमी होते. मेंदचू ा काही भाग
मरतो आवण मेंदच्ू या रसायनाचां ी सामान्य पातळी बनि ू शकत नाहीत. यामळ
ु े विचार करण्याच्या,
िागण्याच्या आवण गोष्टी लक्षात ठे िण्याच्या पद्धतीमध्ये समस्या वनमााण होतात. हा आजार
साधारणपणे ६५ ते ७० िर्ाांच्या ियात सरू
ु होतो पण तो लिकर सरू
ु होऊ शकतो. अल्झायमरचे
नेमके कारण मावहत नाही..
अल्झायमरचा धोका कशामुळे वाढतो? ियानसु ार अल्झायमरचा धोका िाढतो, परांतु
िृद्धत्िाचा हा सामान्य भाग नाही.
• अल्झायमरचा कौटुांवबक इवतहास
• ApoE नािाचे प्रविन, जे सामान्यतः रक्तामध्ये कोलेस्टेरॉलचे िहन करते
• मधमु ेह वकांिा डाउन वसांड्रोम
• उच्च कोलेस्टेरॉल वकांिा कॅ रोटीड धमनी रोग
• हृदयविकाराचा झटका, डोक्याला दख
ु ापत वकांिा नैराश्य
• वसगारे ट ओढणे
सुरवातीची अल्झायमरची लक्षणे काय आहेत? अल्झायमरची सुरुिातीची लक्षणे सौम्य असू शकतात आवण 1 ते 3 िर्ाांपयांत वटकू शकतात.








िर्ाापूिी काय घडले ते आठिते पण काल काय घडले ते आठित नाही
सामान्य गोष्टी वकांिा लोकाांची नािे विसरणे
कोणता मवहना वकांिा ऋतू याबाबत सांभ्रम आहे
दात घासणे वकांिा कांगिा के स विसरणे
घर वकांिा आविाक काळजी घेणे वकांिा वनणाय घेण्यात अडचण
सामान्य वियाकलापाांमध्ये रस कमी होणे
बदलाांबद्दल िाईट िाटणे, राग येणे वकांिा गोंधळून जाणे

मध्यम अल्झायमरची चचन्हे आचण लक्षणे काय आहेत?










पररधान करण्यासाठी कपडे वनिडण्यात, साध्या नोकऱ्या करण्यात वकांिा स्ित:ची काळजी घेण्यात समस्या
ओळखीचे लोक ओळखत नाहीत
तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते साांगण्यासाठी वकांिा सामान्य िाक्याांमध्ये बोलण्यासाठी वकांिा समजण्यास कठीण असलेले भार्ण शोधण्यात
समस्या
रात्रीच्या िेळी वचांताग्रस्त, अस्िस्ि आवण अस्िस्ि िाटणे आवण उदास वकांिा वचांताग्रस्त वदसणे
भािनाांिर वनयत्रां ण ठे िण्यात अडचण येते आवण मोठ् याने, वहांसक आवण वनयवां त्रत करणे कठीण होते
गोंधळून जाणे आवण भटकणे वकांिा िेगिान होणे
वियाकलापाांचे वनयोजन आवण अनुसरण करण्यास सक्षम नसणे
एखादी गोष्ट असली तरी ती सत्य आहे असा विचार करणे वकांिा प्रत्यक्षात नसलेल्या गोष्टी पाहणे
जेव्हा तम्ु ही लघिी करता वकांिा आतड् याची हालचाल होते तेव्हा वनयवां त्रत करण्यात अडचण येते

गंभीर अल्झायमरची चचन्हे आचण लक्षणे काय आहेत?







स्मृती पणू ापणे नष्ट होणे
सपां णू ा बोलणे कमी होणे
मूत्राशय आवण आतड् यािां रील वनयत्रां ण कमी होणे
चालताना त्रास होतो
रागािणे आवण वनयत्रां णाबाहेर होणे वकांिा आिमक होणे आवण गोष्टी नष्ट करणे
स्ितःची काळजी घेण्यास सक्षम नसणे आवण काळजी घेण्यासाठी कोणीतरी आिश्यक आहे

अल्झायमरचे चिदाि कसे के ले जाते?








मानवसक काया चाचणी रुग्ण वकती चाांगले विचार करतात आवण समस्या सोडितात हे तपासते. रुग्णाला फे स क्लॉक काढण्यास साांवगतले जाऊ
शकते. घड् याळाला वदिसाची ठराविक िेळ दाखिािी लागेल. सध्या कोणता मवहना आहे वकांिा शहर विचारले जाऊ शकते. इतर चाचण्या रुग्णाचां े
लक्ष, भार्ा कौशल्ये वकांिा िस्तू कशा अांतरािर आहेत हे पाहण्याची क्षमता तपासण्यासाठी िापरली जाऊ शकतात.
मेमरी चाचणी वनयवमतपणे के ली जाईल जेणेकरुन हेल्िके अर प्रदाते िेळेनसु ार मेमरी बदलाांचे वनरीक्षण करू शकतील. रुग्णाला भूतकाळातील वकती
आठिण आहे याबद्दल प्रश्न विचारून डॉक्टर दीघाकालीन स्मरणशक्ती तपासतील. रुग्णाला निीन तथ्ये लक्षात ठे िण्यास साांगून ते रुग्णाच्या
अल्पकालीन स्मरणशक्तीची चाचणी देखील करतील.
लक्षणे उद्भिू शकतील अशा इतर कोणत्याही पररवस्िती नाकारण्यासाठी रक्त चाचण्याचां ा िापर के ला जाऊ शकतो. काही तात्परु त्या पररवस्िती
अल्झायमर सारख्या असू शकतात परांतु उपचार के ले जाऊ शकतात.
रुग्णाच्या मेंदचू ी एमआरआय वकांिा सीटी छायावचत्रे घेतली जाऊ शकतात.
मेंदतू ील रसायनाांची विया रेकॉडा करण्यासाठी पाळीि प्राण्याचे स्कॅ न िापरले जाऊ शकते.

अल्झायमरचा उपचार कसा के ला जातो? अल्झायमर बरा होऊ शकत नाही, परांतु तो व्यिस्िावपत के ला जाऊ शकतो. उपचारामां ध्ये शक्य वततक्या
काळासाठी जीिनाचा दजाा चाांगला ठे िणे समाविष्ट आहे




तुमह् ाला चाांगले विचार करण्यासाठी वकांिा मेंदच्ू या पेशींचा मृत्यू कमी करण्यासाठी और्धे वदली जाऊ शकतात. तुम्हाला कमी उदासीनता,
वचतां ाग्रस्त, राग वकांिा अस्िस्ि िाटण्यासाठी रुग्णाला और्धाचां ी देखील आिश्यकता असू शकते. या और्धामां ुळे रुग्णाला चागां ली झोप येते.
और्धे मूत्राशय आवण आतड् याांिरील वनयत्रां ण वकांिा भ्रम (खोट् या समजुती) आवण भ्रम वनयवां त्रत करण्यासाठी देखील मदत करू शकतात.
समपु देशन (टॉक िेरपी) रुग्णाला अल्झायमरचा सामना करण्याचे मागा शोधण्यात मदत करू शकते. रुग्ण फक्त सल्लागार वकांिा अल्झायमर
असलेल्या कुटुांबातील सदस्यासां ह वकांिा इतरासां ोबत काम करू शकतो. समपु देशन रुग्णाला भािनाबां द्दल बोलण्यास मदत करू शकते.

अल्झायमरचे व्यवस्थापि करण्यासाठी आपण काय करू शकतो?


घड् याळे आवण वदनदवशाका वजिे रुग्ण पाहू शकतील वतिे ठे िा.




दैनांवदन वियाकलाप समान ठे िा.
जेिणाच्या िेळा दररोज एकाच िेळी ठे िा.



बािरूमचे िेळापत्रक तयार करा.



सांध्याकाळच्या िेळी रुग्णाला द्रि वपण्याचे प्रमाण मयाावदत करा.



रुग्णाचे मन आवण शरीर सविय ठे िा.
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