
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

Εργασία στο μάθημα Βιολογία Α’ Λυκείου



Αλτσχάιμερ

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας. Είναι μια ασθένεια 

μη θεραπεύσιμη, εκφυλιστική και θανατηφόρα η οποία περιγράφηκε 

αρχικά από το Γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλοΐσιο

Αλτσχάιμερ το 1906 (εξ ού και το όνομα).



Συμπτώματα

� Τα πιο πρόωρα αισθητά συμπτώματα της ασθένειας συχνά δεν 

διαγιγνώσκονται ως Αλτσχάιμερ αλλά ως κάτι διαφορετικό, π.χ. στρες ή 

άλλες ψυχολογικές διαταραχές. 

� Στα πρώτα στάδια, το συνηθέστερο αναγνωρισμένο σύμπτωμα είναι 

η απώλεια μνήμης, όπως και η δυσκολία στην επαναφορά στην μνήμη 

πρόσφατων γεγονότων. 

η απώλεια μνήμης, όπως και η δυσκολία στην επαναφορά στην μνήμη 

πρόσφατων γεγονότων. 

� Με την πρόοδο της ασθένειας, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 

σύγχυση, οξυθυμία, επιθετικότητα, ταλάντευση διάθεσης, διακοπή 

ομιλίας, απώλεια της μακροπρόθεσμης μνήμης, και τη γενική κοινωνική 

απόσυρση του πάσχοντος καθώς οι αισθήσεις του μειώνονται.



Διάγνωση

Η διερεύνηση για διάγνωση Αλτσχάιμερ σε πιθανούς ασθενείς 

επιβεβαιώνεται συνήθως με διανοητικές αξιολογήσεις και γνωστικές 

δοκιμές, που ακολουθούνται συχνά από ακτινογραφίες κτλ του 

εγκεφάλου. Η πρόγνωση είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, καθώς η διάρκεια 

της ασθένειας ποικίλλει. 

Φυσιολογικός εγκέφαλος στα αριστερά και με Αλτσχάιμερ στα δεξιά



Αιτία

Οι νευρώνες του εγκεφάλου καταστρέφονται και σταδιακά μειώνονται σε 

αριθμό στη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι νευρώνες που σχηματίζουν τις 

λειτουργικές δομές στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου που ελέγχουν και 

οργανώνουν την μνήμη, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις καταστροφικές 

αλλοιώσεις που παρατηρούνται στην νόσο Αλτσχάιμερ. Πολλοί ειδικοί  

πιστεύουν σήμερα ότι ο θάνατος των νευρώνων του εγκεφάλου, πιστεύουν σήμερα ότι ο θάνατος των νευρώνων του εγκεφάλου, 

σχετίζεται με την δημιουργία στον εγκέφαλο των πλακών της 

αμυλοειδούς πρωτεΐνης. Οι πλάκες αυτές που είναι συσσωρεύσεις της 

αμυλοειδούς πρωτεΐνης, παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά από τον γιατρό 

Alzheimer που περιέγραψε την πάθηση για πρώτη φορά.



Θεραπεία

Δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για τη νόσο αλτσχάιμερ και τις άλλες μορφές 

άνοιας, όμως σήμερα υπάρχουν φάρμακα που ανακόπτουν την εξέλιξη 

της και αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα. 



Πρόληψη

Οι βασικοί κανόνες πρόληψης σύμφωνα με τις νέες μελέτες είναι:

1. Η άσκηση 

2. Η διατροφή, ειδικά η μεσογειακή διατροφή που είναι πλούσια σε 

ελαιόλαδο.ελαιόλαδο.



Ποσοστά

Ηλικία Κρούσματα ανά 1000 άτομα

65-69 3

70-74 6

75-79 9

80-84 23

85-89 40

90 69



Μελλοντικές προβλέψεις

Ο αριθμός των ατόμων με αλτχάιμερ σε 

όλο τον κόσμο ανά χρόνο

2010

2030

2050
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Ποσοστά ηλικίας
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άτομα τα οποία εμφανίζουν συμτώματα 

της νόσου σε ηλικία των 75-84 ετων

άτομα τα οποια εμφανίζουν συμτώματα 

της νόσου σε ηλικία των 85 ετων και άνω



Ομάδα εργασίας

� Θανάσης Περουλιός

� Δημήτρης Συλλιγάρδος

� Μαρία Σουλαδάκη

� Γιώργος ΤζιρβελάκηςΓιώργος Τζιρβελάκης

� Στοΐνεβα Τένκα


