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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

4خیلی مهم زوال عقل و سندرم های فراموشی

دمانس

ــدون  ــای شــناختی ب ــالل حافظــه و فعالیت ه ــای اخت ــه معن ــل، ب ــا زوال عق ــس ی دمان

 ــا تغییــر ســطح هوشــیاری اســت کــه چهــار نــوع دارد گیجــی ی

1- دژنراتیـو که اکثراً ناشـی از بیماری های دژنراتیو مغز اسـت، مثـل: آلزایمر، هانتینگتون، 

پارکینسـون، فلج فوق هسـته  ای پیشـرونده، بیماری پیک و دمانس با اجسـام لویی.

2- عروقی

3- عفونی

4- متابولیک

علل دمانس به دو دسته ی برگشت پذیر و برگشت ناپذیر تقسیم می شود. 

 دمانس با علل برگشت نا پذیر

�� آلزایمــر   اختــالل حافظــه ی اخیــر اولیــن عالمــت آلزایمــر اســت کــه پــس از 

آن تکلــم، شــمارش و بعــد فعالیت هــای اجرایــی مختــل می شــود. ایــن بیمــاری یــک 

اختــالل پیشــرونده بــا ســیر آهســته اســت و شــروع آن می توانــد بــه صــورت اختــالالت 

ــم جســمانی )گیجــی و ســردرد(  ــا عالئ هیجانــی )پرخاشــگری، تهاجــم و بی قــراری( ی

ــود.  ــرگ منجــر می ش ــل و م ــی کام ــه ناتوان ــا ب ــد و در انته ــررس باش ــا تشــنج دی و ی

ــل  ــوزادی، در مراح ــای دوره ی ن ــت؛ رفلکس ه ــی اس ــب طبیع ــی اغل ــه ی عصب معاین

ــزی،  کشــیده شــدن  ــی، برادی کین پیشــرفته و تظاهــرات اکســتراپیرامیدال مثــل رژیدیت

پاهــا روی زمیــن هنــگام راه رفتــن، راه رفتــن بــا قدم هــای کوتــاه و تغییــر در وضعیــت 

ــد. ــی رخ می ده ــل انتهای ــدن در مراح ب

 ویژگــی پاراکلینیــک در آلزایمــر: در تصویر بــرداری معمــواًل اتســاع بطن هــای 

طرفــی و آتروفــی کورتیــکال و در پاتولــوژی، آتروفــی منتشــر مغــز همــراه بــا تخریــب 

نورون هــا، پالک هــای ســنی  و کالف هــای نوروفیبریــالری می بینیــم.

 معیار هــای تشــخیص آلزایمــر رو یــاد بگیــر  بیمــاری دارای ویژگی هــای زیــر 

ــل ســکته، پارکینســون و  ــوارد مث ــوم و ســایر م ــه ی دلیری ــا در زمین ــن ویژگی ه ــه ای ک

غیــره نباشــد: 1- اختــالل حافظــه، 2- داشــتن حداقــل یکــی از مــوارد آفــازی، آپراکســی 

ــزی و  ــل برنامه ری ــی مث ــالل در عملکــرد اجرای ــت شــناختی، 4- اخت ــوزی، 3- اف و آگن

حفــظ ترتیــب امــور و غیــره، 5- ســیر پیشــرفت تدریجــی.

1 اولیــن عالمــت بیمــاری آلزایمــر   معمــوالً کدامیــک  

ــز(   ــب تبری ــفند ۹۵- قط ــی اس ــت؟   ) پره انترن اس

الف Recent  اختالل در حافظه ی اخیر  

ب  دیس اوریانتاسیون زمان و مکان

ج  اختالل در محاسبه

د  اختالل در تکلم به صورت آفازی انومیک

بانه
طبی

نشر 
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  کنترل آلزایمر  1- اول باید محیطی آرام، آشنا و خالی از استرس برای بیمار 

فراهم کنیم. 2- دارو درمانی را با شرایط خاص شروع می کنیم: برای مثال برای درمان 

اختالل شناختی، داروهای آنتاگونیست گلوتامات مثل ممانتین )درمان ارجح( و مهارکننده ی 

استیل کولین استراز )دونپزیل، رواستیگمین و گاالنتامین( تجویز می کنیم و برای رفع اختالل 

رفتاری، داروهای آنتی سایکوتیک )هالوپریدول، ریسپریدون و کوئی تیاپین(، ضد افسردگی 

)سیتالوپرام، سرترالین و...( یا ضد اضطراب )کاربامازپین( تجویز می کنیم.

�� دمانس فرونتوتمپورال یا بیماری پیک  ناشی از دژنرسانس لوب های فرونتال و 

تمپورال قدامی است که باعث ایجاد یک زوال عقلی پیشرونده  می شود. سن شروع زودتر و 

اختالل رفتاری بارزتر از اختالل شناختی، نسبت به آلزایمر دارد.

 �� هانتینگتون  بیماری نورودژنراتیو پیشرونده ارثی در بالغین، با توارث اتوزوم 

غالب که با مجموعه ای از عالئم اختالالت حرکتی مثل کره، سندرم آکینتیک- رژید و 

دیستونی، اختالالت رفتاری و شناختی، اختالل بلع و تکلم نیز همراه است. این بیماری 

با تریاد حرکات غیر طبیعی کره، زوال عقلی پیشرونده  و ارثی بودن مشخص می شود. در 

MRI، آتروفی و درگیری ساختمان های ساب کورتیکال مثل هسته ی پوتامن دیده  می شود. 

هانتینگتون درمان ندارد، اما برای کنترل عالئم می توانیم از سه گروه دارو استفاده کنیم: 

1- بلوکر دوپامین مثل هالوپریدول که پروگنوز را بد می کند.

SSRI  -2

3- آنتی سایکوتیک آتیپیک 

 �� فلج فوق هسـته  ای پیشـرونده  عالمت اصلی آن، فلـج حرکات هماهنگ 

عمـودی چشم هاسـت؛ ابتـدا نـگاه بـه پاییـن و سـپس سـایر جهـات محـدود می شـود. 

رفلکس هـای اکولوسـفالیک و اکولووسـتیبولر نسـبتا سـالم می ماننـد. عالوه بـر آن فلـج 

کاذب عضالت عصب دهی شـده توسـط مدوال )سـودوبولبار پالسـی( به صورت دیزآرتری 

و دیسـفاژی، رژیدیتـی دیسـتونیک عضـالت باالی تنه و گردن )کشـیده شـدن گردن به 

عقـب( با یا بـدون رژیدیتی اکسـتراپیرامیدال اندام   ها، آکینزی و رژیدیتـی آگزیال، افزایش 

رفلکس هـای وتـری، بابنسـکی مثبـت، درگیری مخچـه ای، اختالل gate، سـقوط مکرر، 

اختـالل شـناختی، شـکایت های بینایی و بلفارواسپاسـم نیـز دیده می شـود. عالئم دمانس 

بـه صـورت کنـدی فکـر، فقـدان حافظـه، تغییـرات شـخصیت و نقـص فرآینـد تشـکیل 

اطالعـات بینایـی نیز گاهاً مشـاهده می شـود. درMRI آتروفی میدبریـن و در پاتولوژی، از 

بیـن رفتن نـورون و گلیـوز در نواحی سـاب کورتیکال مخصوصـاً پالیدوم، هسـته ی قرمز، 

هسـته ی سـاب تاالمیک، شـبکه ی مشـبک مغز میانی و جسـم سیاه قابل مشـاهده است. 

2 آقای 7۰ ساله ای با اختالل حافظه ی نزدیک پیشرونده 

از سه سال قبل و بدون اختالل حرکتی مراجعه کرده است  . 

همه ی  ندارد  .  دیگری  نکته ی  آتروفی  بجز  مغزی   MRI

بجز:  دارند،  کاربرد  بیماری  این  درمان  در  زیر  داروهای 

)پره انترنی شهریور ۹۵- قطب تهران( 

الف گاالنتامین  

ب دانپزیل

ج ترازودون

د ممانتین

3 آقای 4۰ ساله ای را با شکایت اختالل حافظه نزد شما 

نامنظم  و  ناگهانی  بیمار حرکات  آورده اند. در مشاهده ی 

سالگی   4۵ سن  در  بیمار  پدر  دارند.  دست ها  و  صورت 

با تابلوی مشابه فوت نموده اند. در ام آر ای مغزی آتروفی 

هسته های کودیت و پوتامن مشاهده می شود. کدام بیماری 

محتمل تر است؟ ) پره انترنی اسفند ۹۶- قطب آزاد(  

الف  بیماری کروتزجاکوب  

ب  بیماری  هانتینگتون

ج  دژنرسانس کورتیکوبازال

د  دمانس فرونتوتمپورال 

4 آقای ۶۰ ساله ای با اختالل شناختی و حرکتی و حمالت 

افتادن مکرر از ۶ ماه قبل به درمانگاه آورده شده است. 

در معاینه کندی تفکر و تغییرات شناختی دارد. همچنین 

دیزآرتری و دیستونی عضالت باالی تنه و گردن و اختالل در 

حرکات عمودی چشم ها دیده می شود. کدام تشخیص جهت 

ایشان محتمل تر است؟ )پره انترنی شهریور ۹۸- قطب اهواز(

Vascular Dementia الف  

 Lewy body Dementia  ب

Parkinson Disease ج

Progressive supranuclear palsy د

بانه
طبی

نشر 
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 �� بیماری هانتینگتون و فلج پیشرونده ی فوق هسته ای، دمانس ساب کورتیکال و 

بیماری های مثل آلزایمر و پیک، دمانس کورتیکال نامیده می شوند. تفاوت این دو دمانس رو 

یاد بگیر: 1- در دمانس ساب کورتیکال، کندی حرکات و اختالل توجه و انگیزه، بی تفاوتی 

و افسردگی بیش تر است 2- اختالل شناختی در انواع کورتیکال، از عالئم اصلی است، در 

حالی که در انواع ساب کورتیکال، اصاًل اختالل شناختی نداریم.

 �� دمانس همراه با لوی بادی  عالئم در دمانس لوی بادی به صورت افت قوای 

شناختی بدون فراموشی واضح اولیه، توانایی شناختی نوسان دار، توهمات بینایی همراه با 

عالئم پارکینسونیسم شامل رژیدیتی و برادی کینزی یا عالئم اکستراپیرامیدال بروز می کند. 

در داخل نورون های کورتکس و ساقه ی مغز، انکلوزیون های گرد ائوزینوفیلیک )اجسام لویی( 

دیده می شود. درمان با داروهای آنتی کولین استراز است. محبوب ترین مریض دمانس لوی، 

بابا پنج علی تو پایتخته که هم مدل راه رفتنش مثل پارکینسونیا گشاد گشاده هم ِهی توهم 

لیال زن قبلیشو داشت و هم چیزای مختلف یادش می رفت! ��

�� پارکینســون  اشــکال در نامیــدن اشــیاء و روانــی کالم و نقــص حافظــه در مــورد 

اطالعــات گذشــته بــدون تغییــرات شــناختی، از ویژگی هــای آن اســت.

 دمانس با علل برگشت پذیر

ــل  ــال، عل ــزی نرم ــل مغ ــار داخ ــا فش ــفالی ب ــد از: هیدروس ــت پذیر عبارتن ــل برگش عل

ــره. ــه ای و غی ــمی، تغذی ــورال، س ــن، توم ــون، اندوکری ــک، اتوایمی ــی، متابولی عفون

�� هیدروسفالی با فشار نرمال ) )NPH نوعی دمانس  قابل درمان که در آن اتساع 

اختالالت  تریاد  با   NPH عالئم  می شود.  دیده    ICP افزایش  بدون  جانبی  بطن های 

حافظه و شناختی، آتاکسی )زودرس تر( و اختالل اسفنگتری مثل بی اختیاری ادرار شناخته 

 .)CSF می شود. سردرد ناشایع است و ادم پاپی وجود ندارد )به علت نداشتن فشار باالی

 با پیشرفت بیماری ممکن است عالئم گرفتاری لوب فرونتال و پیرامیدال بروز کند. درمان

NPH ،LP های مکرر است که اگر عالئم بهتر شد بیمار کاندید شنت  می شود.

��  بیماری کروتز فلدجاکوب  عامل این بیماری ذره  ای پروتئینی به نام پریون است 

که باعث دمانس پیشرونده همراه با میوکلونوس و عالئم گرفتاری راه های اکستراپیرامیدال 

می شود. در نوار مغزی، امواج شارپ دوره ای وجود دارد.

�� بیماری های تغذیه ای  کمبود نیاسین و ویتامین B12 سبب اختالل شناختی و کمبود 

تیامین )سندرم ورنیکه کورساکف( باعث نقص شدید حافظه ی کوتاه مدت می شود.

�� بیماری هـای اندوکرین  هایپوتیروئیدیسـم، هایپرتیروئیدیسـم، کـم کاری هیپوفیز، 

آدیسـون و کوشـینگ و اختـالل کبـدی می تواننـد اختالالت شـناختی ایجـاد کنند.
 تست تمرینی یادت نره.

۵۶7سؤال
دببپاسخ

۵ اختالل در کدام مورد زیر در بیماران مبتال به دمانس 

ساب کورتیکال  بیش تر  دمانس  با  مقایسه  در  کورتیکال 

است؟ )پره انترنی شهریور ۹۸- قطب کرمان(

ب توجه الف حرکات   

د افسردگی ج شناخت    

۶ بیمــاری بــا اختــالل قــوای شــناختی بــدون فراموشــی 

ــده، توهــم  ــی شــناختی نوســان کنن ــه واضــح، توانای اولی

ــه  ــم پارکینسونیســم مراجع ــه و عالئ ــی شــکل یافت بینای

ــر  ــرای وی محتمل ت ــخیص ب ــدام تش ــت. ک ــرده اس ک

ــوری(  ــفند ۹۹- کش ــی اس ــت؟ )پره انترن اس

الف بیماری هانتینگتون   

ب زوال عقل با اجسام لویی 

ج فلج پیش رونده فوق هسته ای 

د زوال عقل عروقی

ــت پذیر  ــر برگش ــل زی ــواع زوال عق ــک از ان 7 کدام ی

ــان دوره کشــوری(    ــی دی ۹۹- می اســت؟ )پره انترن

Progressive Supranuclear Palsy الف  

Pick Disease ب

Huntington Disease  ج

 Normal Pressure Hydrocephalus د

بانه
طبی

نشر 




