ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР
КОГА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ PET-СКЕНЕР НА МОЗЪКА И КОГА НЕ?

Нормално е да забравяте някои неща с възрастта. Но много възрастни хора
се притесняват, че са се разболяли от болест на Алцхаймер, когато те не
могат да си спомнят нещо.
Ново вещество, използвано с РЕТ-скенер на мозъка, може да помогне за
диагнозата на Болестта на Алцхаймер. Но преди да направите това
изследване, трябва да преминете през цялостен медицински преглед. Ако
при прегледа се установи сериозна загуба на паметта и вашият лекар не
може да открие причината за това, то трябва да направите изследването. В
останалите случаи резултатите могат да бъдат заблуждаващи и вие не
трябва да правите РЕТ-скенера. Ето защо:

Скенерът не доказва, че вие имате Болест на
Алцхаймер.
Болестта на Алцхаймер може да бъде открита в мозъка, защото при нея
има патологични струпвания на клетки. Тези струпвания се наричат плаки.
РЕТ-скенер – което е изобразително изследване – може да покаже тези
плаки чрез използването на радиоактивно вещество. По време на
изследването веществото се инжектира във вашето тяло, където се
натрупва в плаките. След това се правят снимки на вашия мозък.
Лекарството подчертава плаките и те могат да бъдат видяни на снимката.
Ако скенерът не покаже никакви плаки в мозъка ви, то е много малко
вероятно да имате Болест на Алцхаймер. Но може да имате плаки в
мозъка и да нямате Болест на Алцхаймер. За хората, които имат плаки,
няма данни, че ще развият Болест на Алцхаймер в бъдеще.
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Болестта на Алцхаймер не е единствената
причина за забравяне
Болестта на Алцхаймер е водещата причина за загуба на паметта и
проблеми с мисленето сред възрастните хора. Но много други състояния,
като инсулт, заболявания на щитовидната жлеза, лекарствени
взаимодействия, алкохолизъм, витаминен дефицит, травма, могат да
причинят същите симптоми. За разлика от Болестта на Алцхаймер, някои
от тях могат да бъдат лечими.
Някои медикаменти също могат да причинят загуба на паметта и
проблеми с мисленето. Ако имате симптоми, важно е да се открие каква е
причината за това.

Откриването
на
медицински преглед
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започва

с

Лекар, който работи с възрастни хора и е експерт в диагностиката и
лечението на деменциите, трябва да ви прегледа. Лекарят ще ви разпита
за медицинската история, ще направи преглед на вашето тяло, ще
назначи изследвания, за да види колко добре можете да си спомните
нещата и как решавате проблемите. Може освен това да се нуждаете от
изследвания на кръвта, за да се изключат други състояния, които могат да
причинят загуба на паметта.
Лекарят ще се интересува от всички медикаменти, които вземате,
включително лекарствата без лекарско предписание и хранителните
добавки. Някои от тях могат да увредят паметта и мисленето. Може да се
наложи да направите ядрено-магнитен резонанс или скенер, за да се
изключат други причини, които имат сходни прояви с Болестта на
Алцхаймер, като мозъчен инсулт или вътречерепен кръвоизлив.
Ако вашият преглед и изследванията покажат, че страдате от загуба на
паметта и вашият лекар все още не може да открие причината за това,
тогава РЕТ-скенерът може да помогне за диагнозата на вашето състояние.
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Новото изследване може да бъде рисково
Ако РЕТ-скенерът се направи преди да е извършен пълен медицински
преглед и покаже плаки в мозъка, това може да е причина за ненужно
безпокойство. Освен това може да доведе до грешна диагноза. Вашият
лекар може да приеме, че имате Болест на Алцхаймер и да не търси други
причини, които биха могли да бъдат лечими.
РЕТ-скенерът ви излага на малко количество радиация. Понякога
изследването се комбинира с компютърна томография на мозъка (скенер),
което увеличата радиационната експозиция. Вредните ефекти от
радиацията се кумулират през целия живот, така че е по-добре да се
избягва радиацията, когато е възможно.

Изследването може да бъде скъпо.
РЕТ-скенерът на мозъка струва няколко хиляди долара (б.пр. – в САЩ; в
България – 2500-3000 лв). Осигурителите не винаги заплащат за
изследването, макар че това може да се промени в бъдеще.

Кога трябва да направите изследването?
Ако ви е направен цялостен медицински преглед без да се намери
причината за вашата загуба на памет, РЕТ-скенерът може да бъде
следваща стъпка. Когато всички останали причини са отхвърлени,
наличието на плаки в мозъка може да помогне на вашия лекар да
диагностицира Болестта на Алцхаймер.
Ако научите, че имате ранен стадий на Болестта на Алцхаймер, това може
да ви помогне. Бихте могли да направите план за бъдещето. Освен това
има лекарства за Болестта на Алцхаймер, които може би ще имате
желание да опитате. Но повечето от тях няма да отстранят симптомите или
да забавят прогресията на заболяването
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СЪВЕТИТЕ НА CONSOMER REPORTS
Как да запазим паметта си?
Контролирайте рисковите фактори. Направете изследване на
холестерола в кръвта си, артериалното налягане, кръвната захар.
Високите нива могат да увредят артериите и да намалят оросяването
на мозъка. Ако вашите рискови фактори са високи, поговорете с
лекаря си за промяна на начина ви на хранене и на вземане на
медикаментите.
Движете се редовно. Редовната физическа активност може да
помогне за узряването на новите мозъчни клетки. Освен това може да
помогне да се контролират високият холестерол, високото
артериално налягане и диабета. Опитайте умерена физическа
активност, като ходене или каране на велосипед, за 30 минути всеки
ден, 5 дни седмично.
Останете активен между хората. Когато сте между хората, това
поддържа вашият мозък здрав. Посещавайте приятели на
семейството, съседи или религиозни общности.
Предизвиквайте вашия ум. Здрав мозък е работещият мозък.
Занимавайте се с неща, които предизвикват мислене – като
подреждане на пъзели, участие в самодеен театър, лекции, игри на
маса (шах, табла, монополи, игри на думи и с числа и др.), учете езици
или танцови стъпки или свирете на музикален инструмент.
Спете достатъчно. Сънят помага да мислите по-ясно, да
реагирате по-бързо, да помните повече. Опитайте се всяка нощ да
имате 7 до 8 часа сън. Ще спите по-добре, ако си лягате и ставате по
едно и също време всеки ден. Ограничете дрямките и избягвайте
алкохол и кофеин след вечеря.
Как да използвате тази информация
Тази статия е написана, за да ви помогне в разговора с вашия лекар. Тя не е подходяща за медицински съвет и
лечение. Използването ѝ е на ваш собствен риск.
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