




ΟΡΙΣΜΟΣ

� Η Νόσος Alzheimer ή γεροντική άνοια είναι 
µια χρόνια νευροεκφυλιστική ασθένεια του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, που 
χαρακτηρίζεται στην ήπια µορφή της από 
σταδιακή απώλεια της µνήµης και σταδιακή απώλεια της µνήµης και 
περιορισµό των υπόλοιπων νοητικών 
λειτουργιών του εγκεφάλου. Είναι µια νόσος 
της «τρίτης ηλικίας», παρόλο που σποραδικά 
συναντώνται περιστατικά και σε µικρότερες 
των 65 ετών ηλικίες.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

� Αρχικά συµπτώµατα:
Είναι η ήπια έκπτωση µνήµης και άλλων 
νοητικών λειτουργιών που συχνά περνούν 
απαρατήρητα, τόσο από τον ασθενή όσο και 
από τα µέλη της οικογένειάς του. Όσο η νόσος 
εξελίσσεται, επηρεάζονται σταδιακά και οι εξελίσσεται, επηρεάζονται σταδιακά και οι 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής, δηλαδή 
οι κοινωνικές σχέσεις, η διαχείριση των 
οικονοµικών, η φροντίδα του εαυτού, η 
οδήγηση κλπ. Με την πάροδο του χρόνου οι 
δυσκολίες αυτές γίνονται τόσο σοβαρές, ώστε 
ο ασθενής να εξαρτάται ολοκληρωτικά από 
τους άλλους. 



ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

� ∆ιαταραχές της µνήµης
� ∆ιαταραχές προσανατολισµού
� ∆υσκολία στην εκτέλεση καθηµερινών 
εργασιώνεργασιών

� ∆ιαταραχές κριτικής ικανότητας
� ∆ιαταραχές της ικανότητας κατανόησης 
και έκφρασης του λόγου



Τα Εξελικτικά Στάδια Της Νόσου

�Πρώιµο στάδιο
�Μεσαίο στάδιο
�Τελικό στάδιο 



Πρώιµο στάδιο
� Έχει σταδιακά αυξανόµενη σύγχυση σχετικά µε το πού 
βρίσκεται, ενώ παρουσιάζει επίσης την τάση να χάνεται 
εύκολα.

� Χάνει την ικανότητα να ξεκινάει δραστηριότητες µε δική του 
πρωτοβουλία και χωρίς καθοδήγηση.

� Αποφεύγει να αντιµετωπίσει νέες, µη οικείες καταστάσεις, 
όπως να κάνει ένα ταξίδι.

� Παρουσιάζει καθυστερηµένες αντιδράσεις και µειωµένη � Παρουσιάζει καθυστερηµένες αντιδράσεις και µειωµένη 
ικανότητα εκµάθησης.

� Αρχίζει να µιλά µε πολύ αργότερο ρυθµό σε σχέση µε το 
παρελθόν.

� ∆υσκολεύεται να διαχειριστεί τα οικονοµικά του και να 
τακτοποιήσει τους λογαριασµούς του.

� Παρουσιάζει «φτωχή» κριτική ικανότητα και λαµβάνει 
λανθασµένες αποφάσεις.

� Μπορεί να είναι κυκλοθυµικό και να έχει ενδείξεις 
κατάθλιψης, ενόχλησης και νευρικότητας.



Μεσαίο στάδιο
� ∆υσκολεύεται να αναγνωρίσει στενούς 
φίλους, ακόµη και µέλη της οικογένειάς του.

� Είναι ανήσυχος και περιπλανιέται.
� ∆υσκολεύεται να ντυθεί.
� Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη.� Χρειάζεται συνεχή επίβλεψη.
� Χάνει την αίσθηση του χρόνου
� Νευριάζει εύκολα, ενώ µπορεί να γίνει 
εχθρικό και µη διαθέσιµο για συνεργασία



Τελικό στάδιο
� ∆εν µπορεί πλέον να κάνει µόνος του 
µπάνιο, να φάει, να ντυθεί ή να πάει 
τουαλέτα.

� Ενδέχεται να καθηλωθεί στο κρεβάτι ή σε 
αναπηρικό καροτσάκι.

� Χάνει την ικανότητα µάσησης της τροφής.
� Χάνει εύκολα την ισορροπία του και µπορεί 
να πέφτει συχνά.

� Παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη σύγχυση κατά 
τις βραδινές ώρες και έχει αϋπνίες.

� Έχει ακράτεια ούρων.



� ΠΡΟΛΗΨΗ:
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες αν η νόσος εντοπιστεί 
εγκαίρως τότε υπάρχει η πιθανότητα της φαρµακευτικής 
παρέµβασης. Όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση του 
Αλτσχάιµερ τόσο πιθανότερη είναι η επιβράδυνση ή η 
αναχαίτιση της εξέλιξης της νόσου. Οι µέθοδοι 
διάγνωσης που υπάρχουν σήµερα είναι δαπανηρές και 
οι επιστήµονες σε ολόκληρο τον κόσµο αναζητούν 
φθηνότερες και ευκολότερες µεθόδους. Οι ερευνητές του φθηνότερες και ευκολότερες µεθόδους. Οι ερευνητές του 
πανεπιστηµίου του Newcastle υποστηρίζουν ότι 
πραγµατοποιούν πρόοδο στην εξεύρεση µιας εξέτασης 
αίµατος που θα συµπληρώνει την εγκεφαλική 
απεικόνιση.



� ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Η καθηµερινή άσκηση του εγκεφάλου 
επιβεβαιώνεται άλλη µία φορά, µέσω 
ερευνών, ότι είναι το Α και το Ω για την υγεία 
του και την πρόληψη της άνοιας και του 
Αλτσχάιµερ. Η δίωρη καθηµερινή 
ενασχόληση µε παζλ, µπόουλινγκ, ενασχόληση µε παζλ, µπόουλινγκ, 
κηπουρική, ακόµα και η συµµετοχή σε 
χορωδία, µπορούν να προάγουν την 
εγκεφαλική λειτουργία.



� ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
H άνοια παρουσιάζεται και σε άτοµα 
νεώτερης ηλικίας; Η άνοια εκδηλώνεται 
συνήθως σε άτοµα ηλικίας άνω των 60 
ετών. Υπάρχει ωστόσο µια µικρή οµάδα 
ασθενών που εµφανίζουν συµπτώµατα 
άνοιας πριν από την ηλικία των 60 ετών.



� Θεραπεύεται η άνοια; Παρά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να 
σταµατήσουµε την εξέλιξη της 
ασθένειας, τα τελευταία χρόνια 
χρησιµοποιούνται φαρµακευτικές ουσίες 
οι οποίες επιβραδύνουν την εξέλιξη της 
νόσου και ελέγχουν τα συµπτώµατά της.νόσου και ελέγχουν τα συµπτώµατά της.



Το Το Το Το ΑλτσχάιµερΑλτσχάιµερΑλτσχάιµερΑλτσχάιµερ µπορεί να προκαλείται σε µπορεί να προκαλείται σε µπορεί να προκαλείται σε µπορεί να προκαλείται σε 

ορισµένες περιπτώσεις από µια µεταδοτική ορισµένες περιπτώσεις από µια µεταδοτική ορισµένες περιπτώσεις από µια µεταδοτική ορισµένες περιπτώσεις από µια µεταδοτική 

λοίµωξηλοίµωξηλοίµωξηλοίµωξη

� Η νόσος Αλτσχάιµερ θα µπορούσε σε µερικές 
περιπτώσεις να προκαλείται από µία λοίµωξη, η 
οποία µάλιστα µπορεί να είναι µεταδοτική, 
ισχυρίζονται αµερικανοί επιστήµονες. Όπως λένε, 
οι χαρακτηριστικές βλάβες στον εγκέφαλο που 
σηµατοδοτούν το Αλτσχάιµερ είναι παρόµοιες µε 
αυτές που προκαλούν λοιµώδη νοσήµατα όπως η 
νόσος των τρελών αγελάδων και η ανθρώπινη 
µορφή της νόσου Κρόιτσφελντ-Γιάκοµπ





http://www.alzheimerathens.gr/
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Καµαράτου Μιχαέλα

Μίχο Τότεσα


