21.9. SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

Slabljenje spomina je značilno eden prvih znakov zmanjševanja spoznavnih funkcij in lahko
kaže na razvoj Alzheimerjeve bolezni. Nekateri ljudje z motnjami spomina imajo le blag
kognitivni upad. Ti ljudje imajo večje težave s spominom kot ostali iste starosti, vendar
njihovi znaki niso tako hudi, kot pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo. Ločimo 3 oblike
Alzheimerjeve bolezni
Blaga oblika Alzheimerjeve bolezni
Pri tej obliki bolezni se slabljenje spomina nadaljuje, bolniki se lahko na primer izgubijo in so
neorientirani, imajo težave pri rokovanju z denarjem in plačevanjem računov, ponavljajo
vprašanja, porabijo več časa za vsakodnevna opravila, njihova presoja je zmanjšana, lahko se
pojavijo spremembe razpoloženja in osebnosti, povečana tesnoba in/ali agresivnost. Pogosto
izgubljajo stvari ali jih založijo na neobičajnih mestih. Ker pozabljajo, kam so spravili svoje
stvari, postanejo sumničavi ali vznemirjeni, svojce pa pogosto obtožujejo kraje. Govor je
relativno ohranjen kljub zmanjšanemu besedišču. Med pogovorom težje najdejo posamezne
besede ali jih izpuščajo, težko sledijo dolgim zahtevnim pogovorom. Bolezen je pogosto
diagnosticirana v tem stadiju.
Zmerna oblika Alzheimerjeve bolezni
V tem stadiju pride do sprememb v področjih možganov, ki so odgovorni za nadzor govora,
sklepanje, razmišljanje, obdelavo senzoričnih informacij in zavestno mišljenje. Slabljenje
spomina napreduje, povečuje se tudi zmedenost. Ne spomnijo se več, kako priti na primer v
trgovino ali nazaj domov, zato se pogosteje izgubijo. Bolnik je izgubljen v času in prostoru.
Zmanjšana je pozornost, imajo težave pri urejanju misli in logičnem mišljenju. Lahko prihaja
do neustreznih izbruhov jeze. Bolniki imajo težave pri prepoznavanju družinskih članov in
prijateljev. Govor ni več koherenten, je vsebinsko prazen. Težave se pojavijo tudi pri branju,
pisanju in delu s številkami. Lahko ne zmorejo več opravljati kompleksnih nalog (na primer
oblačenje, priprava skodelice kave), niso se sposobni naučiti novih stvari, težko se spopadajo z
novimi situacijami. Lahko imajo halucinacije, blodnje in preganjavico ter so razdražljivi.
Popuščati jim začnejo naučene socialne zavore, lahko se vedejo impulzivno, kar se kaže kot
slačenje v neprimernih okoliščinah ali kot vulgarna govorica.
Težka oblika Alzheimerjeve bolezni
Bolniki s težko obliko Alzheimerjeve bolezni se ne morejo več sporazumevati in so povsem
odvisni od pomoči drugih. Družinskih članov ne prepoznajo več. Pogosti simptomi so izguba
telesne teže, okužbe kože, težave pri požiranju, stokanje, tarnanje, godrnjanje in motnje
spanja. Pride do skoraj popolne izgube intelektualnih funkcij, prisotna je inkontinenca,
Najpogostejši vzrok smrti pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo je aspiracijska pljučnica, do
katere pride zaradi motenj pri požiranju
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