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મગજનો અભ્યાસ કરવો એક જર્મન ચિકીત્સક “Alois Alzheimer” છે, તેણે પહેલીવાર ૧૯૦૬માં Alzheimer's એક
મગજના વિકારનો રોગ છે તેવુ નામ આપ્યુ. આજે આપણને ખબર છે કે Alzheimer's એક પ્રગતિશીલ અને જીવલેણ મગજનો રોગ
છે, જે મગજનાં બદલાવ માટે કારણભુત છે. Alzheimer's નો રોગ ધીમેધીમે વિચારશક્તિ, યાદશક્તિ અને શીખવાની શક્તિની આવડતાનો
નાશ કરે છે. તે વયક્સર લોકોના સૌમ્ય ભુલકણાપણુ કરતા જુદો છે. તે ધીમો રોગ છે, જેને લીધે યાદશક્તિની સમસ્યાઓને કારણભુત છે
અને ગંભીર માનસિક હાનિમાં પુરો થાય છે. Alzheimer's નો રોગ એક સાધારણ ઉમર વધવાને લીધે નથી થતો અને તે કદાચ તમારી જતી
જીંદગીના સમયમાં પણ નહી થાય. આ બિમારીના સમયમાં Alzheimer's નો રોગવાળા લોકો હવેથી પોતાને અથવા આજુબાજુની દુનિયાને
પણ ઓળખી શકતા નથી. Alzheimer's નો રોગવાળા લોકોની ઉમર ૬૫ વર્ષ હોય છે અથવા તેનાથી વધારે. જેમ એક વ્યક્તિ મોટો થતો
જાય છે તેવી રીતે Alzheimer's નો રોગ થવાના જોગ વધતા જાય છે. આ રોગ કુંટુંબમાં ચાલતો દેખાય છે. Alzheimer's નો રોગ જેવી
રીતે સમય વીતે છે તે પ્રમાણે વધતો જાય છે, પણ તે કેટલી જલ્દી વધે છે, તે બદલતો રહે છે. કેટલાક લોકો રોજની પ્રવૃતિઓ, જેવી કે ઓળખ
બહુ જ વ્હેલી ઉમરમાં ગુમાવે છે. બીજા લોકોમાં આ રોગ બહુ સારી રીતે રહે છે, જ્યાં સુધી ઘણીવાર પછી તે રોગને સારી રીતે કરી શકે.
માનસિક ક્ષમતામાં એક પ્રગતિશીલ ઘટાડો તેના મગજના કોષોની અધોગતિને લીધે.
- ઉમર : પુખ્ત વયનાઓમાં સામાન્યપણે તે સાદુ.
- મુળનુ: કોઇકવાર તે કુંટુંબમાં દોડે છે.
- લિંગ, જીવનશૈલી : નોંધપાત્ર ઘટકો નહી.
ઉમર વધતા થોડા ભુલકણુ થઈ જવુ એ સામાન્ય છે, પણ તીવ્ર અલ્પકાલીન યાદશક્તિમાં ઘટાડો એ Alzheimer's ના રોગનુ
નિશાન છે. આવા વિકારોમાં મગજના કોષો ધીમેધીમે વણસી જાય છે અને મગજમાં પ્રોટીનની અનિયમિત જમાવટ થવા લાગે છે. પરિણામે
મગજના કોષો સંકોચાય છે અને ત્યાં માનસિક બુદ્ધીશક્તિની પ્રગતિશીલ ઓછપ જણાય છે જેને ગાંડપણ કહેવાય છે.
Alzheimer's નો રોગ ગાંડપણનુ સામાન્ય કારણ છે. કોઇકવાર જુવાન લોકો આ રોગથી પ્રભાવિત થાય છે, કોષોના નુકશાનનુ
અંદરનુ કારણ હજી સુધી ઓળખાયુ નથી, તે છતા મુળના ભાગો કદાચ જટિલ હોય.
Alzheimerr's અને ગાંડપણ
Alzheimer's એક પ્રજનનને અડથણ લાવવાવાળો મગજનો ગાંડપણનો રોગ છે, જે ગાંડપણમાં ફેરવાઇ જાય છે.
Alzheimer's અને ગાંડપણ આ શબ્દો વારંવાર એકબીજાની જગ્યાએ વપરાય છે, પણ આ બંને વચ્ચે વિશિષ્ટ પ્રકારના મતભેદો
છે. Alzheimer's એ ગાંડપણનુ સૌથી સાધારણ કારણ છે, સાચુ કહીએ તો લગભગ બે ત્રીતીયાંસ ગાંડપણના કિસ્સાઓ
Alzheimer's ના રોગનુ કારણ છે. Alzheimer's નો રોગનુ સૌથી સાધારણ કારણ માનસિક ઘટાડો અથવા ગાંડપણ છે, પણ
ગાંડપણના બીજા ઘણા કારણો છે.
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Alzheimer's એ ગાંડપણની સરખામણીમાં એક વ્યાપક શબ્દ છે, જે ઘણા બધા મગજના દેખાતા લક્ષણો છે, જેનુ પરિણામ
યાદશક્તિમાં, અનુસ્થાપનમાં, ચુકાદામાં, વહીવટથી ધંધો ચલાવવામાં અને સંચારમાં સમસ્યાઓ લાવે છે. તે છતા કેટલીક જાતની યાદશક્તિની
ખોટ સાધારણ ઉમર વધતા થાય છે, આ બદલાવ એટલો ગંભીર નથી જે કામ કરતી વખતે નડતર લાવે.
ગાંડપણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના રોગમાં એકીસાથે દેખાતા લક્ષણો છે:
- ૧. સ્મરણશક્તિમાં ન્યુનતા.
- ૨. બીજા વિસ્તારોમાં એવા વિચારો જેવા કે વિચારશક્તિની હોશિયારી, વિચારોને ઓળખવા, ભાષાને વાપરવાની આવડત અથવા
ચક્ષુગમ્ય જગતને બરોબર રીતે જોવુ.
આ દરદીઓના નુકશાનો સામાન્ય કામકાજ કરવાના સ્તર ઉપર બહુ ગંભીર પ્રમાણમાં
કારણભુત છે.
કોઇકવાર ગાંડપણ બહુવિધ વૈદ્યકીય સ્થિતીને લીધે થાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં તે ઘણીવાર "મિશ્રિત ગાંડપણ" તરીકે ઓળખાય ચે.
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