آيا مي دانيد ميزان ابتال به آلزايمر در ايران چيست و رو به افزايش است؟
آيا مي دانيد چه غذا ها و عواملي خطر ابتال به آلزايمر را کاهش مي دهند؟
دکتر تقي قفقازي :استاد فارماکولوژي -عضو هيئت علمي شرکت گل دارو
بيماري آلزايمر ،مهمترين شکل دي منشياء (زوال عقل) يک بيماري پيش رونده است که با از بين رفتن وسيع نرون
هاي مغزي ،رسوب پروتئين بتا اميلوئيد در عروق مغزي ،تشکيل پالک ها و حضور نرون هاي ظريف عصبي در هم
پيچيده مشخص مي شود .اين تغييرات در قسمت هاي ارتباطي قشر مغز ،هيپوکامپ ،لب هاي مياني و طرفي مغز همراه
با کاهش ميزان استيل کولين ديده مي شود .ضمنًا کمبود غلظت مواد آنتي اکسيدان در مغز موجب پيشرفت بيماري
آلزايمر مي شود .طبق آمار موجود در ايران حدود  %8/7جمعيت مبتال به آلزايمر هستند.
با افزايش سن بعد از  56سالگي کارايي سلول هاي مغزي به تدريج کاهش مي يابد و ضايعات سلول هاي مغز باعث
افزايش فراموشي ،اختالل تکلم ،مشکالت رفتاري ،اغتشاش رواني ،و ناتواني در انجام کليه فعاليت هاي روزمره زندگي
مانند لباس پوشيدن ،خوردن ،استحمام و غيره شده و ادراک مختل مي گردد.
از عوامل خطر ساز در ايجاد آلزايمر مي توان عواملي چون سن را ذکر نمود .بيشتر موارد آلزايمر بعد از  56سالگي شروع
مي شود .ژن خاصي نيز به نام اپوليپوپروتئين Eبه نظر مي رسد ،در ايجاد آلزايمر نقش داشته باشد.
اين سه نوع اين ژن عبارتند از APOE4 ،APOE3 ،APOE2 :و به طور تخميني  %56افراد مبتال به آلزايمر داراي
ژن  APOE4بوده و ژن ديگري به نام  TOMM40به مقدار قابل مالحظه اي امکان ابتالء به آلزايمر را همراه با
عوامل ديگري به خصوص حضور  APOE4زياد مي نمايد .ضمنًا در سال هاي اخير تعداد ديگري از ژن هاي موثر در
اين مورد کشف شده اند.
از عوامل خطرساز بالقوه ديگر در ايجاد آلزايمر بيماري هاي قلبي و عروقي ،سکته قلبي ،فشار خون باال ،غلظت کلسترول
زياد در خون را مي توان ذکـر نمود .فشار خون باال جـدار عـروق مغـزي را آسـيب رسانده و تصـلب شرائيـن را تـشديد
مــي کند و در نتيجه تنگي عروق خون رساني به مغز به خصوص در مواضعي که در تصميم گيري فرد ،حافظه و
مهارت صحبت کردن موثر هستند ،را کاهش مي دهد .کلسترول زياد خون مانع خروج پروتئين هاي مضر خون از مغز
مي شود.
ديابت نوع دوم :شواهد فزاينده اي ارتباط بيماري الزايمر با ديابت نوع دوم را به اثبات رسانيده اند .در ديابت  5انسولين
به طور موثر کارا نبوده و در نتيجه گلوکز براي توليد انرژي وارد سلول هاي مغزي نمي شود .اين مسئله موجب افزايش
غلظت انسولين خون شده که همراه با گلوکز زياد باعث توليد ضايعاتي در مغز و پيشرفت آلزايمر مي شود.
ضايعات اکسيداتيو :راديکال هاي آزاد مولکول هاي ناپايداري مي باشند که از واکنش هاي داخل سلولي حاصل مي
شوند و در آسيب نورون هاي مغزي در بيماري آلزايمر نقش دارند .پديده التهاب در توسعه آلزايمر نقش دارد .آسيب
هاي مغزي ناشي از ضربات مغزي ،کم سوادي ،تماس مکرر با ويروس سرماخوردگي به علت التهاب سلول هاي مغزي،
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خطر اختالالت نروني را افرايش ميدهد .بيماري آلزايمر ممکن است به علت واکنش هاي ايمني روي مغز يا در نتيجه
يک ويروس پديد آيد.
دانشمندان استراليايي سمي را تعيين هويت کرده اند که موجب ايجاد آلزايمر مي شود .اين سم به نام اسيد کينولينيک
 quinolinic acidناميده مي شود .اين سم موجب مرگ نرون هاي مغزي شده و باعث اختالل اعمال مغزي مي گردد.
البته اسيد کينولينيک ممکن است به تنهايي عامل اصلي ايجاد کننده آلزايمر نباشد ولي در پيشرفت آن نقش دارد.
داروهاي بيهوش کننده در جراحي هاي دراز مدت مانند ايزوفلوران و هالوتان مي تواند علت ديگري براي ايجاد آلزايمر
باشند .تجارب باليني دانشمندان نشان داده است که تماس  03 -03ساعت با ايزوفلوران موجب تراکم پپتيدي مغزي
مي شود.
محققين با تحقيقات زياد يک رژيم غذايي خاصي به نام رژيم مغز ( )Mindابداع کرده اند که ممکن است امکان ابتال به
آلزايمر را به نصف تقليل دهد .در افراد مصرف کننده اين رژيم معلوم شده است که با بکار بردن اين رژيم غذايي امکان
ابتال  %60کاهش مي يابد و حتي به کارگيري متوسط آن امکان ابتال را به يک سوم تقليل مي دهد.
محققين مرکز پزشکي دانشگاه  RUSHدر شيکاگو شيوه خوراک بيشتر از  033نفر بين سنين  68 - 08ساله را همراه
با اعمال مغزي آنها مطالعه کرده اند .افرادي که از رژيم غذايي بسيار نزديک به اين رژيم غذايي استفاده کرده اند ،اعمال
ادراکي مغزشان برابر اعمال مغزي افراد  7/6سال جوان تر بوده است .اين مقاله که حاصل  0سال کار محققين است ،در
مجله  Alzheimer Dementiaبه چاپ رسيده است .بکار بردن رژيم غذايي «مغز» شخص را در مقابل زوال عقل
( )dementiaمحافظت کرده وکمک زيادي به جلوگيري از کاهش ادراک در اين بيماران مي نمايد.
رژيم غذايي «مغز» تلفيقي از رژيم غذايي مديترانه اي و رژيم  DASHاست که اين دو رژيم در پيشگيري بيماري هاي
قلبي و عروقي موثر واقع شده اند.
رژيم غذايي «مغز» موثرتر از هر کدام از دو رژيم غذايي فوق در کاهش امکان ابتال به بيماري آلزايمر مي باشد.
گروه محققين در شيکاگو رژيم غذايي «مغز» را پس از سال ها مطالعه و تحقيق و تجسس ابداع نموده اند و ثابت کرده
اند که اين رژيم غذايي روي اعمال مغزي تاثير بسزايي دارد.
آقاي پروفسور  Morrisمتذکر مي شود که بکارگيري رژيم غذايي «مغز» آسان تر از رژيم غذايي مديترانه اي است که
مصرف ماهي را هر روز همراه با مصرف  4 – 0نوبت ميوه جات و سبزيجات توصيه مي کند.
در رژيم غذايي «مغز» ده غذا توصيه شده و در مقابل مصرف  6نوع مواد غذائي را بايد پرهيز کرده ،يا مصرف آن را کم
نمود بکارگيري اين رژيم غذايي را هر چه زودتر شروع کنيد اثربخشي آن بيشتر مي شود .افرادي که در طي سال هاي
زيادي اين رژيم غذايي را مصرف مي کنند نتيجه مثبتي در پيشگيري از فراموشي و زوال عقل به دست مي آورند.
غذاهاي مناسب براي سالمتي مغز عبارتند از:
نان سبوس دار گندم ،سبزيجات با برگ هاي سبز ،مغز ميوه جات و آجيل ،لوبيا و حبوبات ،توت و تمشک ،ذغال اخته،
ماهي ،مرغ ،روغن زيتون و مکمل هاي غذايي.
سبزيجات مانند بروکلي ،اسفناج ،کلم و کلم پيچ و کاهو ،جعفري و سبزيجات بهاره ،شش نوبت در هفته و حتي دو نوبت
در هفته براي مغز مفيد است .محققين نشان داده اند که سبزيجات برگ دار به خصوص در مقابله با آلزايمر بسيار مفيد
هستند.
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لوبيا و حبوبات موجب تيزهوشي مي شوند .حبوبات داراي فيبر زياد و پروتئين مي باشد و چربي و کالري آن ها بسيار
کم است .آجيل و مغز ميوه جات داراي فيبر زياد ،آنتي اکسيدان و چربي هاي مناسب بوده و کلسترول آنها کم است.
رژيم مغز توصيه مي کند  6نوبت در هفته از مغز ميوه جات و آجيل به عنوان خوراک مختصر و ته بندي استفاده شود.
ماهي و مرغ حداقل دوبار در هفته استفاده گردد.
ميوه جات از گروه  Berriesبه خصوص تنها ميوه جاتي هستند که فراموشي را کاهش مي دهند .از اين ميان نوع
بلوبري (ذغال اخته) محافظ قدرتمند مغز مي باشد .همچنين توت فرنگي در اين ارتباط مفيد است .روغن زيتون به
مراتب بهترين روغن براي پخت و پز است .محققين دريافته اند که در افرادي که آن را عمده جهت پخت غذا ،بکار مي
گيرند در آن ها محافظت مغزي بيشتري در پيشگيري از نزول اعمال مغزي به وجود مي آيد.
مغز نيازمند به سوخت مناسب براي عمل صحيح اش يعني ايجاد حافظه بهتر ،پيشگيري از آلزايمر و فراموشي مي باشد
و سوخت مناسب مي تواند روي پيشگيري از بيماري آلزايمر اثر داشته و همه اين عوامل وابسته به شيوه زندگي است.
انتخاب رژيم غذايي مناسب براي سالمت مغز بسيار ضروري است ،با انتخاب رژيم غذايي مناسب آلزايمر مي توان روي
سالمت ژن ها تاثير گذاشت .پيشگيري از ابتال به آلزايمر ميسر بوده و با انتخاب رژيم غذايي مناسب مي توان آن را به
دست آورد.
حفظ بدن در حقيقت حفظ مغز است .با کاهش موارد خطرساز مانند فشار خون باال ،عدم استعمال دخانيات ،پيشگيري
از چاقي و انجام فعاليت جسمي مي توان ميليون ها موارد ابتال به آلزايمر را در دنيا پيشگيري نمود .مطالعه اي صورت
گرفته که نشان مي دهد مهمترين عاملي که در پيشگيري اين عارضه موثر است تعليم و تربيت و آموزش است .به
همين علت ميزان ابتال به آلزايمر در افراد بي سواد به مراتب بيشتر است زيرا بي سوادي روي فعاليت مغز اثر منفي
شديدي داشته و اين افراد تغذيه صحيح نيز ندارند.
مصرف دخانيات دومين عامل در پيدايش آلزايمر است .عدم فعاليت بدني نيز تاثير منفي بسزايي دارد.
افسردگي عامل مهم ديگري در پيدايش آلزايمر است)0( .
در مجله نرولوژي النست نشان داده شده است که تغييرات در شيوه زندگي شامل رژيم ،فعاليت بدني و مطالعه تاثير به
سزايي دارد .در سال هاي آينده تعداد مبتاليان به آلزايمر چندين برابر مي شود و بايستي ريسک هاي مربوط به شيوه
زندگي را برطرف نمود.
خانم دکتر بارنر شش عامل مهم در ايجاد آلزايمر را به ترتيب اهميت تنظيم کرده است که عبارتند از :مطالعه کم( ،بي
سوادي) ،مصرف دخانيات ،ورزش نکردن ،افسردگي ،هيپرتاسيون در ميانسالي ،ديابت و چاقي .تغيير کوچکي در شيوه
زندگي مانند افزايش فعاليت بدني و ترک دخانيات اثر مهمي در پيشگيري از آلزايمر دارد.
دانشمندان مدت و ميزان شدت فعاليت هاي ورزشي و بدني را روي نارسايي ادراک که شروع از بين رفتن حافظه است
مقايسه نموده اند .حداقل روزانه  03دقيقه پياده روي تند موجب کاهش خطر ضايعات ادراکي است .در مطالعات گروهي
گزارش شده است که مصرف آنتي اکسيدان ها مانند ،ويتامين Eو ويتامين  ،Cاسيدهاي چرب غير اشباع که از طرق
مصرف رژيم غذايي مخصوص يا مصرف مکمل ها تامين شوند ،داراي اثر مثبت روي عملکرد مسائل ادراکي است.
محققين نشان داده اند که در ناقلين ژن ،APOE4که چربي هاي اشباع شده را زياد مصرف مي کنند ،خطر ابتال به
آلزايمر به شدت افزايش مي يابد .با اجتناب از رژيم غذايي حاوي چربي هاي اشباع شده و ترانس که در گوشت قرمز
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يافت مي شود مي توان به سالمت مغز کمک نمود .اين چربي ها با ايجاد راديکال هاي آزاد موجب التهاب مي شوند.
همان طور که ثابت شده است راديکال هاي آزاد حاصل متابوليسم بوده و با مقدار زياد مي توانند موجب نابودي سلول
هاي مغزي شوند .بنابراين با مصرف غذاهاي محتوي مواد آنتي اکسيدان زياد مانند ويتامين  Cو  Eمي توان به طور
طبيعي راديکال هاي آزاد را خنثي نمود.
درمان هاي طبيعي مفيد براي آلزايمر
دانشمندان بر اين اعتقادند که مصرف فراوان ميوه جات و سبزيجات و ماهي که پر از امگا 0است و پروتئين هاي گياهي
مانند سويا ،عدس و لوبيا مانع کم شدن حافظه مي شوند .نوشيدن آب سبزيجات که پر از مواد آنتي اکسيدان است و
فروکتوز کمتري دارد ،مفيد است .ويتامين هاي گروه  Bمانند  ،B6اسيد فوليک و ويتامين  B12که غلظت
هموسيستئين را در خون کاهش مي دهند ،بسيار ارزشمند است .غلظت باالي هموسيستئين در مغز موجب ضايعات
نروني و پيشرفت آلزايمر مي شود.
آنتي اکسيدان ويتامين Eدر کاهش شدت عالئم آلزايمر مفيد است .نوع  Tocopherolsو  Tocotrienolsاز انواع
ويتامين Eمي باشند که بکار گرفته مي شوند.
مصرف مقدار فارماکولوژيک ويتامين  Eدر بيماران مبتال به آلزايمر مانع کم شدن حافظه و تفکر شخص مي شود .آنتي
اکسيدان ديگري به نام اسيد آلفاليپوئيک با مقدار  03 – 53ميلي گرم چند نوبت در هفته بسيار مفيد است.
مصرف هر چه بيشتر اسيدهاي چرب امگا 0که در بسياري از انواع ماهي ها يافت مي شوند ،در بيماران مبتال به آلزايمر
مفيد است و گردش خون مغزي را افزايش مي دهند)5( .
زردچوبه و کورکومين
کورکومين موجب مهار بتااليگومرها و فيبريل ها شده و پيوند پالکت هاي عصبي گرديده و توليد بتااميلوئيد را کاهش
مي دهد .کورکومين ماده زردرنگ زردچوبه با ريشه هاي فنولي داراي اثر قدرتمند ضدالتهاب و ضداکسيدان بوده و مي
تواند ضايعات اکسيداتيو ،التهاب ،اختالالت ادراکي و تجمع بتا اميلوئيد را مهار نموده به بهبود و درمان آلزايمر کمک
نمايد.
دليل موثر بودن مصرف آنتي اکسيدان ها
هر چند وجود ژن بيماري آلزايمر در ايجاد اين بيماري نقش مهمي دارد ولي در بيشتر موارد بيماري نتيجه ضايعات
ناشي از اثر راديکال هاي آزاد روي سيستم اعصاب مرکزي است .مغز به طور خاصي نسبت به ضايعات اکسيداتيو
حساس است .انواعي از ضايعات نروني در سيستم اعصاب مرکزي همراه با فشار خون باال ،ديابت و ضربه هاي مغزي
ديده مي شود .اين ضايعات موجب آزاد شدن سيتوکين ها و توليد التهاب هاي موضعي در اعصاب مرکزي شده و منجر
به ظهور بيماري مي گردند .در  03سالگي ،تقريبًا بيشتر از نصف افراد مبتال به آلزايمر مي شوند .بنابراين مي توان با
تجويز روزمره آنتي اکسيدان هاي موثر پيشگيري يا تخفيف عالئم بيماري آلزايمر به دست آورد.
در نهايت انجام فعاليت بدني و انجام ورزش ،باغباني بعد از سن  56سالگي در پيشگيري و درمان آلزايمر بسيار موثر
است .فعاليت هاي مغزي همراه با فعاليت هاي جسمي مغز نيز بسيار کارساز مي باشد.
در شرکت گل دارو:
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 .0دارويي تحت نام کپسول فيتوآرتريت تهيه شده است که محتوي عصاره زردچوبه ،عصاره کندر ،عصاره زنجبيل
و عصاره پنجه گربه است .که در برطرف نمودن درد ،سختي و خشکي مفاصل ناشي از التهاب روماتيسمي بسيار
مفيد است .معهذا با توجه به نقش ذکر شده عوامل التهابي در ايجاد آلزايمر و وجود پروتئين بتااميلوئيد که
عامل پيشرفت بيماري آلزايمر است و اينکه زردچوبه و ماده موثره آن کورکومين داراي آثار قدرمند ضدالتهاب
بوده و از طرفي مانع ساخته شدن پروتئين بتااميلوئيد در مغز مي شود و آنزيم هاي موثر در سنتز آن را مهار
مي نمايد .بدين جهت کپسول فيتوآرتريت به منظور پيشگيري و تخفيف عالئم بيماري آلزايمر توصيه مي
گردد.
 .5کپسول ممورال که محتوي عصاره کندر و زنجبيل است عالوه بر افزايش قدرت حافظه به علت اثر ضدالتهابي
آن توصيه مي شود جهت پيشگيري و تخفيف عالئم آلزايمر به کار گرفته شود.
 .0با توجه به مقاالت تحقيقي جديد در مورد اثر عصاره مريم گلي در افزايش حافظه قرص گليکوگل که کاهنده
قند خون است و از عصاره مريم گلي و جين سين و عصاره تخم شنبليله تهيه شده است به عنوان يک داروي
کمکي در پيشگيري و تخفيف عالئم فراموشي توصيه مي گردد.
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