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چکیده  -تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر ،می تواند به کاهش ناتوانایی ها کمک کرده ،کیفیت زندگی را افزایش داده و به آزمایش های بالینی
یاری رساند .این پروژه روش های مختلفی برای تشخیص زود رس بیماری آلزایمر را ارائه می دهد .روش اول :روشی است برای تشخیص زودهنگام
بیمای آلزایمر ،که روشی غیر تهاجمی و کم هزینه است .این روش تجزیه و تحلیل اتوماتیک گفتار خود به خودی و حرارت(هیجان) عاطفی و
احساسی است .روش دوم :از آن جایی که بافت بویایی عمدتا به غشای بویایی مجاور نگاشت می کند ،بیماران مبتال به آلزایمر ممکن است یک
کاهش نامتقارن ( در سمت چپ بیشتر از راست) در حس تشخیص بو نشان دهند .این پروژه ،به یک آزمون بویایی سریع که ممکن است به
تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر کمک کند ،دست یافته است .روش سوم  :در این روش رابطه ی بین دوپامین ( )DAبه عنوان نرخ پلک زدن
چشم ( ) EBRو عملکرد شناختی در بزرگساالن دارای اختالل شناختی خفیف ( )MCIو افراد سالم را اندازه گیری کردند .با این حال برخی از
اطالعات نشان می دهد که با افزایش سن  ،قشر مغز قابلیت تحریک پایین ،در مراحل بسیار اولیه از بیماری دارد که ممکن است به تدریج به
بیماری آلزایمر منجر شود .شرکت کنندگان با  MCIنشان دادند که  EBRآنها به طور قابل توجهی از گروه سالم باالتر بود.
کليد واژه -روشهای ،تشخيص ،زودهنگام ،بيماری آلزایمر.

 -1مقدمه
بررسي کامل خون ،تست تصویر برداری میزیغسي تي اس کنییا
 MRIاس ت .ب رای تش خيص زودرس بيم اری از روش ه ای
عکسبرداری نيز استفاده مي شود ،اگرچه این تش خيص زودرس،
کار پر مسئوليتي است ،اما بر اساس اطالعاتي که توس بررس ي
های دقيق پزشکي بدست متخصصان صورت گرفته ،بدست آم ده
است .البته در چند سال اخير از آزمایش اتي مث ل تص ویربرداری
عصبي شامل عملکرد تصویربرداری همراه با گس يل ت ف فوت ون
سي تي اسکن که نت ای مثب ت روی تیيي رات متم ولي بيم اری
آلزایمر داشته است ،برای تشخيص بيماری استفاده مي شود].[1
تجزیه و تحليل از تصویر میز دشوار است .به دليل اینکه یف
الگوی فضایي از اف ت می زی در بيم اران آلزایم ر و MCIاس ت،
بنابراین پيچيده است .در نتيج ه چن دین ت الش ب رای س اختن
ابزارهای خودکار توسته یافته که به تجزیه و تحليل حساس ت ر و
سازگارتر هستند ،انجام شد .در این کار از روش مقطع نگ اری ب ا

بيماری آلزایمر یکي از شایع ترین علت های زوال عقلي در اف راد
مسن است ،بنابراین انتظار مي رود به دليل پي ر ش دن جمتي ت،
افزایش پيدا کند و بيش از سي ميليون نف ر در سراس ر جه ان را
مورد تاثير قرار دهد .مشخصه ی باليني و اولين نش انه ی بيم ای
آلزایمر ،اختالل در حافظه است که ش امل عالم ر روح ي-روان ي
مثل بي عاطفگي ،زودرنجي ،اضطراب ،نگراني ،توهر ،پرخاشگری،
رفتار حرکتي نا به جا و همچنين ش امل تیييرات ي در خ وردن و
خوابيدن است .این عالمر منجر ب ه اخ تالل در فتالي ت روزم ره،
فتالي ت اجتماعيغشیليیميش ود .اداره ی سرش ماری امریک ا
تخمين مي زند که جمتي ت اف راد  65س ال و مس ن ت ر ،در 20
سال آینده دو براب ر ش ده و ب ه  75ميلي ون نف ر خواه د رس يد.
مطالتات نشان مي دهد که تتداد افراد مبتال ب ه آلزایم ر ب ه ازای
هر فاصله ی زماني  5س اله بت د از  65س ال ،دوبراب ر م ي ش ود.
تشخيص این بيماری بر اساس عالمر باليني ،سابقه ی بيماری،
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