ABOUT DEMENTIA
WHAT IS DEMENTIA?

ื่ ม
เกีย
่ วก ับภาวะสมองเสอ

่ื ม คืออะไร?
ภาวะสมองเสอ
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ื่ ม ผู ้ทีเ่ ป็ นโรคนี้ และรูปแบบทีพ
เอกสารให ้ข ้อมูลฉบับนี้ อธิบายเกีย
่ วกับภาวะสมองเสอ
่ บ
ั ญาณเริม
ื่ ม
มากทีส
่ ด
ุ โดยเอกสารฉบับนีจ
้ ะระบุสญ
่ แรกบางอย่างของภาวะสมองเสอ
และเน ้นย�้ำถึงความส�ำคัญของการวินจ
ิ ฉั ยโรคอย่างทันท่วงที

่ ม คือ กลุม
ภาวะสมองเสือ
่ อาการทีเ่ กิดจากความผิดปกติตา่ งๆ
ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อสมอง มันไม่ใช่เป็ นโรคใดโรคหนึง่ โดยเฉพาะ
่ มส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรม และความ
ภาวะสมองเสือ
สามารถในการปฏิบต
ั งิ านในชีวต
ิ ประจ�ำวัน การท�ำงานของสมอง
ี่
ได ้รับผลกระทบเพียงพอทีจะส่
งผลกระทบต่อชีวต
ิ สังคมหรือชีวต
ิ
่ ม คือ
การท�ำงานปกติของบุคคล ลักษณะเด่นของภาวะสมองเสือ
ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวต
ิ ประจ�ำวันได ้ ซึง่ เป็ นผลจาก
การทีค
่ วามสามารถในการรู ้คิดลดลง
่ ม หากส่วนการรู ้คิด
แพทย์จะวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นโรคภาวะสมองเสือ
สองส่วนหรือมากกว่านัน
้ มีความบกพร่องอย่างรุนแรง ส่วนการ
รู ้คิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบนัน
้ อาจได ้แก่ ความจ�ำ ทักษะทางภาษา
ั พันธ์
ความรู ้ความเข ้าใจข ้อมูลข่าวสาร ทักษะด ้านมิตส
ิ ม
่ มอาจ
การตัดสินใจ และความใส่ใจ บุคคลทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
ประสบความยากล�ำบากในการแก ้ปั ญหาและควบคุมอารมณ์
ของพวกเขา นอกจากนัน
้ พวกเขายังอาจประสบกับความ
ั ต่างๆ ทีเ่ กิดกับ
เปลีย
่ นแปลง ทางบุคลิกภาพ อาการทีแ
่ น่ชด
่ มนัน
คนทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีข
่ องสมองทีไ่ ด ้รับ
่ ม
ความเสียหายจากโรคทีท
่ �ำให ้เกิดภาวะสมองเสือ
่ มหลายประเภท มีเซลล์ประสาทบางเซลล์
ภาวะสมองเสือ
่ มต่อกับ
ในสมองหยุดการท�ำงาน อีกทัง้ สูญเสียการเชือ
่ มจะร ้ายแรงขึน
เซลล์อน
ื่ ๆ และตาย โดยปกติภาวะสมองเสือ
้
ซึง่ หมายความว่า โรคนีค
้ อ
่ ยๆ แพร่กระจายทัว่ สมอง และ
อาการของบุคคลนัน
้ ๆ จะทรุดลงตามเวลา

ื่ มได้บา้ ง?
ใครสามารถเป็นโรคสมองเสอ
่ มสามารถเกิดขึน
่ งจะ
ภาวะสมองเสือ
้ ได ้กับใครก็ได ้ แต่ความเสีย
่ มเป็ นผู ้สูงอายุ
เพิม
่ ขึน
้ ตามอายุ คนส่วนใหญ่ทเี่ ป็ นโรคสมองเสือ
แต่มน
ั เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ
่ ะต ้องจ�ำไว ้ว่า ผู ้สูงอายุสว่ นใหญ่นัน
้
่ ม โรคนีไ
ไม่ได ้เป็ นโรคสมองเสือ
้ ม่ได ้เกิดจากการมีอายุมากขึน
้
แต่มน
ั เกิดจากโรคทางสมอง ไม่บอ
่ ยนักทีค
่ นทีม
่ อ
ี ายุต�ำ่ กว่า
่ ม ซึง่ เรียกว่า ‘โรคอัลไซเมอร์ชนิด
65 ปี จะเป็ นโรคสมองเสือ
เกิดเร็ว (younger onset dementia)’
่ มทีเ่ กิดจากพันธุกรรมนัน
ภาวะสมองเสือ
้ มีรป
ู แบบน ้อยมาก
ซึง่ ทราบกันว่าการกลายพันธุใ์ นระดับยีนท�ำให ้เกิดโรคนี้
่ มนัน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีสว่ นใหญ่ของภาวะสมองเสือ
้
ไม่ได ้เกีย
่ วข ้องกับยีนเหล่านี้ แต่คนทีม
่ ป
ี ระวัตใิ นครอบครัว
่ ม ก็มค
่ งมากขึน
เกีย
่ วกับภาวะสมองเสือ
ี วามเสีย
้ ทีจ
่ ะเป็ นโรคนี้
ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูทเี่ อกสารข ้อมูลฉบับนีใ้ นหัวข ้อ
่ ม 10 : พันธุศาสตร์ของภาวะสมองเสือ
่ ม
ภาวะสมองเสือ
ปั จจัยด ้านสุขภาพและรูปแบบการใช ้ชีวต
ิ บางอย่างนัน
้ ยังมีสว่ น
่ งเป็ นโรคสมองเสือ
่ ม บุคคลทีม
่ ง
ท�ำให ้เกิดความเสีย
่ ป
ี ั จจัยเสีย
จากโรคหลอดเลือดทีไ่ ม่ได ้รับการรักษา รวมถึง มีความดันเลือด

National Dementia Helpline 1800 100 500
การแปลเอกสารข้อมูลฉบับนีไ
้ ด้รบ
ั ทุนจากกระทรวงบริการครอบครัวและชุมชน
รัฐนิวเซาท์เวลส์ และได้ใช้เอกสารข้อมูลทีไ
่ ด้รบ
ั ทุนจากกระทรวงสาธารณสุ
ขของรัฐบาลออสเตรเลียเป็นพืน
้ ฐาน

่ งในการเป็ นโรคสมองเสือ
่ มมากขึน
สูงนัน
้ ก็มค
ี วามเสีย
้
เช่นเดียวกับผู ้ทีม
่ ค
ี วามกระตือรือร ้นทางร่างกายและจิตใจน ้อย
่ งในการเป็ นโรคสมองเสือ
่ มนัน
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับปั จจัยเสีย
้
อ่านได ้ทีเ่ ว็บไซต์ yourbrainmatters.org.au.

ื่ มเกิดจากอะไร?
ภาวะสมองเสอ
่ ม
มีโรคต่างๆ มากมายทีท
่ �ำให ้เกิดภาวะสมองเสือ
ในกรณีสว่ นใหญ่กย
็ งั ไม่ทราบว่า ท�ำไมคนถึงเป็ นโรคเหล่านี้
่ มทีพ
รูปแบบของภาวะสมองเสือ
่ บมากทีส
่ ด
ุ ได ้แก่
โรคอ ัลไซเมอร์
่ มทีพ
โรคอัลไซเมอร์ เป็ นรูปแบบของภาวะสมองเสือ
่ บมากทีส
่ ด
ุ
โดยคิดเป็ นสองในสามของกรณี มันท�ำให ้ความสามารถด ้าน
่ มถอยทีละน ้อย โดยมักจะเริม
การรู ้คิดเกิดความเสือ
่ จากการ
สูญเสียความทรงจ�ำ
ี ก
ั ษณะเฉพาะ คือ มีความผิดปกติสองอย่าง
โรคอัลไซเมอร์มล
ในสมอง ได ้แก่ แอมีลอยด์พลาก (amyloid plaques) และ
นิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (neurofibrillary tangles)
พลาก (plaques) คือ โปรตีนทีเ่ รียกว่า เบตาแอมีลอยด์ (beta
amyloid) จับกันเป็ นก ้อนมากผิดปกติ แทงเกิล (tangles) คือ
กลุม
่ เส ้นใยของโปรตีนทีเ่ รียกว่า เทา (tau) พันกันยุง่ โดยพลาก
่ สารระหว่างเซลล์ประสาท และท�ำให ้
และแทงเกิลหยุดการสือ
เซลล์เหล่านัน
้ ตาย ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูทเี่ อกสาร
่ ม 13 : โรคอัลไซเมอร์
ข ้อมูลฉบับนีใ้ นหัวข ้อ ภาวะสมองเสือ
ื่ มจากโรคหลอดเลือด
ภาวะสมองเสอ
่
ภาวะสมองเสือมจากโรคหลอดเลือดเป็ นความบกพร่องด ้าน
การรู ้คิด ซึง่ เกิดจากการท�ำลายหลอดเลือดในสมอง และ
มันอาจเกิดจากการอุดตันครัง้ หนึง่ หรือหลายๆ ครัง้ ทีเ่ กิดขึน
้
เมือ
่ เวลาผ่านไป
่ มจากโรคหลอดเลือดจะถูกวินจ
ภาวะสมองเสือ
ิ ฉั ยได ้ เมือ
่ มี
หลักฐานของโรคหลอดเลือดในสมอง และส่วนการรู ้คิดบกพร่อง
ซึง่ รบกวนการใช ้ชีวต
ิ ประจ�ำวัน โดยอาการต่างๆ ของภาวะสมอง
่ มจากโรคหลอดเลือดอาจเกิดขึน
เสือ
้ ได ้ทันทีหลังจากทีม
่ ก
ี าร
อุดตัน หรืออาจเกิดขึน
้ ทีละน ้อยในขณะทีโ่ รคหลอดเลือดรุนแรง
มากขึน
้ อาการต่างๆ อาจแปรปรวนไปตามต�ำแหน่งและขนาด
ของความเสียหายในสมอง มันอาจส่งผลกระทบต่อส่วนการรู ้คิด
่ มจากโรคหลอด
เพียงหนึง่ สอง หรือสามอย่างภาวะสมองเสือ
เลือดอาจเกิดขึน
้ คล ้ายกับโรคอัลไซเมอร์ และการเป็ นโรค
่ มจากโรคหลอดเลือด
อัลไซเมอร์พร ้อมกับภาวะสมองเสือ
่ เติม โปรดดูทเี่ อกสารข ้อมูล
ถือเป็ นเรือ
่ งปกติ ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ ม 16 : ภาวะสมองเสือ
่ มจาก
ฉบับนีใ้ นหัวข ้อ ภาวะสมองเสือ
โรคหลอดเลือด
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ื่ ม
เกีย
่ วก ับภาวะสมองเสอ

โรคเลวี บอดี (Lewy body disease)
โรคเลวี บอดี (Lewy body disease) มีลก
ั ษณะเด่น คือ การมี
เลวี บอดี (Lewy bodies) ในสมอง ซึง่ เลวี บอดี คือ โปรตีน
แอลฟา-ไซนิวคลีอน
ิ ทีจ
่ ับกันเป็ นก ้อนมากผิดปกติ ซึง่ จะลุกลาม
ในเซลล์ประสาท ความผิดปกติเหล่านีเ้ กิดขึน
้ ในบางพืน
้ ทีข
่ อง
สมอง ท�ำให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงในการเคลือ
่ นไหว ความคิด
และพฤติกรรม บุคคลทีเ่ ป็ นโรคเลวี บอดี อาจประสบกับความ
ผันผวนอย่างมากในด ้านการใส่ใจและการคิด พวกเขาอาจ
แสดงอาการให ้เห็นได ้ตัง้ แต่ พฤติกรรมทีเ่ กือบปกติ ไปจนถึง
้ ๆ การเห็นภาพหลอน
ความสับสนทีร่ น
ุ แรงภายในระยะเวลาสัน
(Visual hallucinations) ก็เป็ นอาการปกติของโรคนี้
ความผิดปกติสามอย่างทีท
่ บ
ั ซ ้อนกัน ซึง่ สามารถเกิดได ้ใน
โรคเลวี บอดี ได ้แก่
่ มจากโรคเลวี บอดี
• ภาวะสมองเสือ

• โรคพาร์กน
ิ สัน
่ มในโรคพาร์กน
• ภาวะสมองเสือ
ิ สัน
เมือ
่ อาการด ้านการเคลือ
่ นไหวปรากฏขึน
้ ก่อน มักได ้รับการ
วินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นโรคพาร์กน
ิ สัน ในขณะทีโ่ รคพาร์กน
ิ สันก�ำลัง
่ มมากยิง่ ขึน
ลุกลามผู ้คนส่วนใหญ่กม
็ อ
ี าการของภาวะสมองเสือ
้
หากเมือ
่ อาการด ้านการรู ้คิดปรากฏขึน
้ ก่อน จะได ้รับการวินจ
ิ ฉั ย
่ มจากโรคเลวี บอดี
ว่าเป็ นภาวะสมองเสือ
บางครัง้ โรคเลวี บอดี เกิดขึน
้ พร ้อมกันกับโรคอัลไซเมอร์ และ/
่ มจากโรคหลอดเลือด ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
หรือภาวะสมองเสือ
่ เติม
โปรดดูทเี่ อกสารข ้อมูลฉบับนีใ้ นหัวข ้อโรคเลวี บอดี (Lewy
body disease)
ื่ มบริเวณสมองสว่ นหน้า
ภาวะสมองเสอ
่ มบริเวณสมองส่วนหน ้า คือ ความเสียหาย
ภาวะสมองเสือ
ทีร่ ้ายแรงมากต่อสมองกลีบหน ้าและ/หรือสมองกลีบขมับ
โดยอาการต่างๆ มักจะเริม
่ ในคนอายุ 50 หรือ 60 ปี และบางครัง้
่ มบริเวณสมอง
อาจเกิดในคนทีม
่ อ
ี ายุต�ำ่ กว่านัน
้ ภาวะสมองเสือ
ส่วนหน ้ามีลก
ั ษณะเด่นสองอย่าง ได ้แก่ - ส่วนหน ้า (เกีย
่ วข ้อง
กับอาการด ้านพฤติกรรมและความเปลีย
่ นแปลงด ้านบุคลิกภาพ)
และส่วนขมับ (เกีย
่ วข ้องกับความบกพร่องทางภาษา)
อย่างไรก็ตาม อาการทัง้ สองอย่างนีม
้ ก
ั เกิดทับซ ้อนกัน
เนือ
่ งจากสมองกลีบหน ้าควบคุมการตัดสินใจและพฤติกรรม
่ มบริเวณสมองส่วนหน ้า
ทางสังคม บุคคลทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
มักจะมีปัญหาในการแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมทางสังคม
พวกเขาอาจจะหยาบคาย เพิกเฉยต่อหน ้าทีป
่ กติ ชอบบังคับ
ท�ำอะไรซ�้ำๆ ก ้าวร ้าว แสดงให ้เห็นถึงการขาดความยับยัง้
หรือกระท�ำการด ้วยอารมณ์ววู่ าม
่ ม
สมองกลีบขมับ หรือตัวแปรด ้านภาษาของภาวะสมองเสือ
่ มทาง
บริเวณสมองส่วนหน ้า มีสองรูปแบบหลัก ภาวะสมองเสือ
ความหมาย (Semantic dementia) คือ การสูญเสียความสามารถ
ในด ้านความหมายของค�ำทีละน ้อย มีปัญหาในการหาค�ำ และ
่ คน รวมถึงมีปัญหาในการเข ้าใจภาษา ส่วนการสูญเสีย
การจ�ำชือ
่ ความอย่างร ้ายแรงนัน
ทักษะในการสือ
้ พบได ้น ้อย และส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่ว

่ มบริเวณสมองส่วนหน ้า บางครัง้ เรียกว่า
ภาวะสมองเสือ
่ มของสมองกลีบหน ้า (FTLD) หรือโรคพิค (Pick’s
การเสือ
disease) ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูทเี่ อกสารข ้อมูลฉบับนี้
่ ม 17 : ภาวะสมองเสือ
่ มบริเวณสมอง
ในหัวข ้อ ภาวะสมองเสือ
้ แนวหน ้าได ้ทีเ่ ว็บไซต์
ส่วนหน ้า หรือเยีย
่ มชมกลุม
่ งานวิจัยชัน
neura.edu.au

ื่ ม ใชห
่ รือไม่?
ม ันคือภาวะสมองเสอ
มีลก
ั ษณะของการเจ็บป่ วยมายมายทีท
่ �ำให ้เกิดอาการคล ้ายกับ
่ ม ซึง่ อาการเหล่านีม
ภาวะสมองเสือ
้ ก
ั ได ้รับการรักษา
อาการเหล่านีไ
้ ด ้แก่ ภาวะการขาดวิตามินและฮอร์โมน อาการ
้ และโรคเนือ
ซึมเศร ้า ผลกระทบจากการใช ้ยา การติดเชือ
้ งอก
ในสมอง
มันเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีป
่ ระชาชนควรได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยโรคในระยะ
แรกเริม
่ เมือ
่ อาการปรากฏขึน
้ ครัง้ แรก เพือ
่ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
คนทีม
่ อ
ี าการทีส
่ ามารถรักษาได ้นัน
้ ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษา
่ ม
อย่างถูกต ้อง หากอาการต่างๆ เกิดขึน
้ จากภาวะสมองเสือ
มีการวินจ
ิ ฉั ยโรคตัง้ แต่เนิน
่ ๆ นั่นหมายถึง ผู ้ป่ วยจะได ้รับการ
ช่วยเหลือด ้านข ้อมูลข่าวสารและยารักษาได ้ก่อน

ั
ื่ ม
สญญาณแรกที
บ
่ ง
่ บอกว่ามีภาวะสมองเสอ
คืออะไร?
่ มนัน
สัญญาณแรกทีบ
่ ง่ บอกถึงอาการของภาวะสมองเสือ
้
ั เจน และอาจไม่ปรากฏให ้เห็นชัดเจน
มองเห็นได ้ยากมาก ไม่ชด
ในทันที อาการปกติบางอย่างทีพ
่ บอาจได ้แก่

• การสูญเสียความจ�ำทีร่ น
ุ แรงขึน
้ และเกิดขึน
้ บ่อยครัง้
• ความสับสน
• ความเปลีย
่ นแปลงทางบุคลิกภาพ
• ความไม่สนใจและการถอยหนี
• การสูญเสียความสามารถในการท�ำงานในชีวต
ิ ประจ�ำวัน
่ ยเหลือ?
สามารถท�ำอะไรได้บา้ งเพือ
่ ชว
่ มในรูปแบบ
ในปั จจุบน
ั ยังไม่มวี ธิ รี ักษากับภาวะสมองเสือ
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มียาบางประเภททีพ
่ บว่า ช่วยบรรเทา
อาการต่างๆ ได ้ การสนับสนุน คือสิง่ ทีส
่ �ำคัญส�ำหรับคนทีม
่ ภ
ี าวะ
่ ม และความช่วยเหลือจากครอบครัว เพือ
สมองเสือ
่ น และผู ้ดูแล
ก็สามารถสร ้างความแตกต่างเชิงบวกในการจัดการกับโรคนีไ
้ ด้

ข้อมูลเพิม
่ เติม

Dementia Australia ให ้ความช่วยเหลือ ข ้อมูล ความรู ้ และ
่ ม
ค�ำปรึกษา โปรดติดต่อบริการให ้ความช่วยเหลือภาวะสมองเสือ
แห่งชาติ (National Dementia Helpline) ทีห
่ มายเลข
500 100 1800 หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ของเราทีเ่ ว็บไซต์
dementia.org.au
ส�ำหรับความช่วยเหลือด ้านภาษา โปรดโทรศัพท์
ไปทีห
่ น่วยบริการแปลและล่าม ทีห
่ มายเลข
450 131

สิง่ พิมพ์นี้ เผยแพร่เนือ
้ หาสรุปทัว่ ไปของประเด็นทีค
่ รอบคลุมเท่านัน
้
ประชาชนควรขอรับค�ำแนะน� ำเฉพาะทางเกีย
่ วกับกรณีเฉพาะของพวกเขา Dementia Australia
ไม่ขอรับผิดชอบต่อคว ามผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ ในสิง่ พิมพ์นี้
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What is dementia?
This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its
most common forms. It describes some early signs of dementia
and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Dementia describes a collection of symptoms that
are caused by disorders affecting the brain. It is not
one specific disease.
Dementia affects thinking, behaviour and the ability to
perform everyday tasks. Brain function is affected
enough to interfere with the person’s normal social or
working life. The hallmark of dementia is the inability
to carry out everyday activities as a consequence of
diminished cognitive ability.
Doctors diagnose dementia if two or more cognitive
functions are significantly impaired. The cognitive
functions affected can include memory, language
skills, understanding information, spatial skills,
judgement and attention. People with dementia
may have difficulty solving problems and controlling
their emotions. They may also experience
personality changes. The exact symptoms
experienced by a person with dementia depend on
the areas of the brain that are damaged by the
disease causing the dementia.
With many types of dementia, some of the nerve
cells in the brain stop functioning, lose connections
with other cells, and die. Dementia is usually
progressive. This means that the disease gradually
spreads through the brain and the person’s
symptoms get worse over time.

Who gets dementia?
Dementia can happen to anybody, but the risk
increases with age. Most people with dementia are
older, but it is important to remember that most older
people do not get dementia. It is not a normal part of
ageing, but is caused by brain disease. Less
commonly, people under the age of 65 years develop
dementia and this is called ‘younger onset dementia’.
There are a few very rare forms of inherited
dementia, where a specific gene mutation is known
to cause the disease. In most cases of dementia
however, these genes are not involved, but people
with a family history of dementia do have an
increased risk. For more information see the Help
Sheet About Dementia 10: Genetics of dementia.
Certain health and lifestyle factors also appear to play
a role in a person’s risk of dementia. People with

National Dementia Helpline 1800 100 500
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untreated vascular risk factors including high blood
pressure have an increased risk, as do those who are
less physically and mentally active. Detailed
information about dementia risk factors is available at
yourbrainmatters.org.au.
What causes dementia?
There are many different diseases that cause
dementia. In most cases, why people develop these
diseases is unknown. Some of the most common
forms of dementia are:
Alzheimer’s disease
Alzheimer’s disease is the most common form of
dementia, accounting for around two-thirds of cases.
It causes a gradual decline in cognitive abilities, often
beginning with memory loss.
Alzheimer’s disease is characterised by two
abnormalities in the brain – amyloid plaques and
neurofibrillary tangles. The plaques are abnormal
clumps of a protein called beta amyloid. The tangles
are bundles of twisted filaments made up of a protein
called tau. Plaques and tangles stop communication
between nerve cells and cause them to die. For more
information see the Help Sheet on About Dementia
13: Alzheimer’s disease.
Vascular dementia
Vascular dementia is cognitive impairment caused by
damage to the blood vessels in the brain. It can be
caused by a single stroke, or by several strokes
occurring over time.
Vascular dementia is diagnosed when there is
evidence of blood vessel disease in the brain and
impaired cognitive function that interferes with daily
living. The symptoms of vascular dementia can begin
suddenly after a stroke, or may begin gradually as
blood vessel disease worsens. The symptoms vary
depending on the location and size of brain damage.
It may affect just one or a few specific cognitive
functions. Vascular dementia may appear similar to
Alzheimer’s disease, and a mixture of Alzheimer’s
disease and vascular dementia is fairly common. For
more information see the Help Sheet on About
Dementia 16: Vascular dementia.
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Lewy body disease
Lewy body disease is characterised by the presence
of Lewy bodies in the brain. Lewy bodies are
abnormal clumps of the protein alpha-synuclein that
develop inside nerve cells. These abnormalities
occur in specific areas of the brain, causing changes
in movement, thinking and behaviour. People with
Lewy body disease may experience large fluctuations
in attention and thinking. They can go from
almost normal performance to severe confusion
within short periods. Visual hallucinations are also a
common symptom.
Three overlapping disorders can be included with
Lewy body disease:
• Dementia with Lewy bodies
• Parkinson’s disease
• Parkinson’s disease dementia

Frontotemporal dementia is sometimes called
frontotemporal lobar degeneration (FTLD) or Pick’s
disease. For more information, see the Help Sheet on
About Dementia 17: Frontotemporal dementia, or visit
the Frontier research group website neura.edu.au

Is it dementia?
There are a number of conditions that produce
symptoms similar to dementia. These can often be
treated. They include some vitamin and hormone
deficiencies, depression, medication effects, infections
and brain tumours.
It is essential that a medical diagnosis is obtained at an
early stage when symptoms first appear to ensure that
a person who has a treatable condition is diagnosed
and treated correctly. If the symptoms are caused by
dementia, an early diagnosis will mean early access to
support, information and medication should it be
available.

When movement symptoms appear first, Parkinson’s
disease is often diagnosed. As Parkinson’s disease
progresses most people develop dementia. When
cognitive symptoms appear first, this is diagnosed as
dementia with Lewy bodies.

What are the early signs of dementia?

Lewy body disease sometimes co-occurs with
Alzheimer’s disease and/or vascular dementia.
For more information, see the Help Sheets on
Lewy body disease.

• Progressive and frequent memory loss

Frontotemporal dementia

• Apathy and withdrawal

Frontotemporal dementia involves progressive
damage to the frontal and/or temporal lobes of the
brain. Symptoms often begin when people are in
their 50s or 60s and sometimes earlier. There are
two main presentations of frontotemporal dementia
– frontal (involving behavioural symptoms and
personality changes) and temporal (involving
language impairments). However, the two often
overlap.

• Loss of ability to perform everyday tasks

The early signs of dementia can be very subtle, vague
and may not be immediately obvious. Some common
symptoms may include:
• Confusion
• Personality change

What can be done to help?
At present there is no cure for most forms of dementia.
However, some medications have been found to
reduce some symptoms. Support is vital for people
with dementia and the help of families, friends and
carers can make a positive difference to managing the
condition.

Because the frontal lobes of the brain control
judgement and social behaviour, people with
frontotemporal dementia often have problems
maintaining socially appropriate behaviour. They may
be rude, neglect normal responsibilities, be
compulsive or repetitive, be aggressive, show a lack
of inhibition or act impulsively.
There are two main forms of the temporal or
language variant of frontotemporal dementia.
Semantic dementia involves a gradual loss of the
meaning of words, problems finding words and
remembering people’s names, and difficulties
understanding language. Progressive non-fluent
aphasia is less common and affects the ability to
speak fluently.

FURTHER INFORMATION

Dementia Australia offers support, information,
education and counselling. Contact the National
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our
website at dementia.org.au

This publication provides a general summary only of the subject matter
covered. People should seek professional advice about their specific case.
Dementia Australia is not liable for any error or omission in this publication.

For language assistance phone the
Translating and Interpreting Service
on 131 450

Dementia Australia ©1999
Reviewed 2017

