
שהוא, יאיר למפל' פרופ, שלום לאורח הראשון שלי: רפי קרסו 

,מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים וולפסון

מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים, יאיר למפל' פרופ

.שלום לך: וולפסון 

?למפל' מה היא מחלת אלצהיימר פרופ. שלום לך: רפי קרסו 

מחלת אלצהיימר היא מחלה שבמהותה היא אחת: יאיר למפל 

ולכן אנחנו גם נדבר, המחלות המדכאות והפסימיות עד עתה

היא מחלה שבהם כתוצאה משינויים. הפסימיות ביותר, בהמשך

המוח מתנוון במובן, שקיעות של חומרים לא רצויים במוח, מוחיים

למעשה, שהתפקודים הקוגניטיביים וההתנהגותיים שלו, הזה

,משתנים

כלומר התפקודים הקוגניטיביים כלומר תפקודי המוח: רפי קרסו 

.קיי. או, היותר גבוהים

חיים בריא
25/03/2014

11:03:21
10ערוץ 

מנהל המחלקה, יאיר למפל' פרופ
מחלת- ח וולפסון "הנוירולוגית בביה

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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.כל הדברים הללו, הזכירה, ההתמצאות, ההבנה: יאיר למפל 

יש אנשים שמבלבלים בין מה, אנחנו, עכשיו. נפגעים: רפי קרסו 

.שנקרא דמנציה למה שנקרא אלצהיימר

.נכון: יאיר למפל 

.בוא תעשה לנו קצת סדר: רפי קרסו 

דמנציה הוא בעצם מצב שבו. דמנציה היא תופעה: יאיר למפל 

,תפקודי זיכרון התמצאות, אנו נפגעים באותם תפקודים קוגניטיביים

,הסיבה היא בחלק גדול מהמקרים. זה המצב. אבל זאת לא סיבה

ישנן מחלות ניווניות.  אחוז ממחלת אלצהיימר60-אנחנו מדברים ב

אבל יש למשל אנחנו מכירים אנשים שעברו אירועים, אחרות

בסיכומו של דבר הבן אדם לא, מוחיים חוזרים קטנים קטנים

,אלא הבן אדם פתאום לא זוכר מי ומה, משותק

אנחנו מדברים, כלומר כשאנחנו מדברים על דמנציה: רפי קרסו 

.על מצב שבו ישנה ירידה קוגניטיבית

,נכון: יאיר למפל 

שהשכיחה ביותר, והירידה יכולה להיות מסיבות שונות: רפי קרסו 

.היא מחלת אלצהיימר

.אלצהיימר: יאיר למפל 

?מה גורם למחלת אלצהיימר: רפי קרסו 

מחלת אלצהיימר נגרמת על ידי תהליך של שקיעת: יאיר למפל 
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או שהתוצר של החומר. העמילואיד יכולה להיגרם משני דברים

אותם חומרים שמפרקים את, חסרים אנזימים, הוא לא נכון

ויכול להיות, ולכן החלבון שנשאר במוח הוא כבד מדי, החלבונים

,שהיכולת של המוח להוציא את אותם חלבונים, מצב וזה לרוב

.ולכן הוא שוקע בתאים, עם השנים הוא כושל, הוא נמוך מדי

?מה שכיחות המחלה: רפי קרסו 

דבר, המחלה אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. או: יאיר למפל 

כרגע אנחנו. ראשון הוא מתנהג כרגע כמו איזה שהיא מגיפה

, מיליון איש37, 35מדברים בעולם על 

. מיליון איש עם אלצהיימר37: רפי קרסו 

אנו מצפים, 30- שנה בשנות ה20תוך . אלצהיימר: ...יאיר למפל 

זאת, 2050בשנת . הוא מכפיל את עצמו.  מיליון70- ל65לבין 

 שנה20כל .  מיליון120-אנחנו מצפים בערך ל,  שנה30אומרת כל 

.הוא מכפיל את עצמו

. כולנו נהיה עם אלצהיימר200כלומר בעוד : רפי קרסו 

. שנה לא נדע מה לעשות200בעוד : יאיר למפל 
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