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Demans hakkında birçok yanlış bilgi var. Yaşlı bir 
kişi birşeyi unuttuğunda, insanlar bunun 
genellikle demansın başlangıcı olduğunu 
düşünürler. Halbuki, demans doğal yaşlanmanın 
bir parçası değildir; demans bir hastalıktır. 

Aşağıdaki sorular Alzheimer Nederland’a sıkça 
sorulur:

Demans nedir?
Demans beyindeki bilgi işleminin bozulmasıdır. Bu 
genellikle hafıza kaybı ile başlar. Bir sonraki aşamada, 
günlük yapılan faaliyetler ve konuşma yeteneği 
zorlaşır. Zaman duygusu yok olur. Davranış ve 
karakterde değişiklikler olabilir. Tüm bu sorunlar 
günlük yaşamı ciddi olarak etkilediğinde demans 
hastalığından bahsedebiliriz.

Çok unutkanım, demans mı oluyorum?
Demans normal unutkanlıktan ve dikkat 
dağınıklığından açıkca farklıdır. Demans hastalığında 
genellikle kısa zaman önce söylenen veya olan şeyler 
unutulur. Sadece ayrıntılar unutulmaz, olayın ana 
hatları ve hatta tamamı unutulur. Demans 
hastalığına sahip olmayan insanlar da hafıza 
sorunları yaşayabilir, ama bu başka tanımlamalar ile 
izah edilebilir. Örneğin, depresyon, bazı ilaçların yan 
etkisi, stress ya da konsantrasyon (dikkat) eksikliği. 
Demanstan söz edebilmek için aynı anda bir çok 

açıdan sorunların yaşanması gerekmektedir. 

Alzheimer hastalığı ve demans arasındaki fark 
nedir?
Demans çeşitli sebeplerden oluşabilir. Öksürmeyi 
örnek alabilirsiniz. Öksürmenin de çeşitli sebepleri 
olabilir. Demans olan kişilerin yüzde 70’inde 
semptomların sebebi Alzheimer hastalığıdır. 
Demans olan kişilerin yüzde 16‘ında ise  
semptomların sebebi beyine giden kan akışındaki 
bozukluklardır. Buna vasküler demans denir. 
Demansın oluşması için bunun gibi pek çok diğer 
olası nedenler vardır.

‘Yaşlılık demansı’ nedir?
Bu terim genellikle Alzheimer hastalığı veya vasküler 
demans için kullanılmaktadır. Fakat demans 
otomatikman yaşlılıkla birlikte gelen bir hastalık 
değildir. Yaşlandıkça, demans olma riski artar. 65 ile 
69 yaş arasındaki kişilerin yaklaşık yüzde1,5’unda 
demans hastalığı görülmektedir. 80 yaş ve 
üzerindeki kişilerde ise bu oran yüzde 20’ye kadar 
çıkmaktadır.

Kaç kişi demans hastalığından muzdarip?
Hollanda da şu an yaklaşık 250.000 kişide demans 
(hafıza kaybı) var. Bu kişilerin yarısından biraz 
fazlasında ise herhangi bir teşhis konulmamıştır. 65 
yaş üstü insanların yüzde 10’undan fazlasında 
demansa rastlanmaktadır. Yaklaşık 12.000 demans 
hastasının 65 yaşın altında olduğu görülmektedir.
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Demans teşhisi nasıl konur?
Aile doktorunuza gittiğinizde ve doktorunuz 
demans belirtileri bulduğunda, durumu iyice 
netleştirmeye çalışacaktır. Hormon bozukluğu, 
vitamin eksikliği, beyin tümörü, ilaçları yanlış 
kullanma veya depresyon, demans hastalığında öne 
çıkan belirtilere benzer belirtilere neden olabilir. Aile 
doktorunuz hafızanızı kontrol etmek için basit 
sorular sorabilir. Belirtiler gittikçe ciddi ve kalıcı 
boyutlarda seyir ediyorsa, demans hastalığı şüphesi 
doğrulanır. Bu durumda aile doktorunuz sizi 
genellikle bir uzmana sevk edecektir. Uzman 
hastanın hangi tür demans olduğunu belirleyecektir. 

Alzheimer hastalığını önleyebilirmiyim?
Henüz Alzheimer hastalığı ve diğer demans 
türlerinin oluşumu hakkında yeterince bilgi yok. 
Çapraz bulmacaları çözmek, yeterli hareket etmek 
veya bol vitaminli yemek yemek demans olmanızı 
önleyemez. Fakat kalp ve kan damarlarının 
kondisyonu kötü olduğunda, vasküler demans ve 
Alzheimer hastası olma riski artar. Bol çeşitli ve 
yağsız yemekler yemek, az alkol kullanmak, sigara 
içmemek ve düzenli hareket etmek demans hastası 
olma riskini azaltır.  

Sağlıklı bir yaşam tarzının Alzheimer hastalığı ve 
diğer demans türlerinin başlamasını ertelediğine 
dair kanıtlar var. Sağlıklı beslenme ve düzenli 
egzersizin yanı sıra sosyal aktif kalmakta, faaliyetlerle 
beyinin sürekli olarak uyarılmasını sağlar.

Alzheimer hastalığı iyileşir mi?
Bazı bilimsel araştırmaların cesaret verici sonuçlarına 
rağmen, Alzheimer hastalığını tamamen ortadan 
kaldıracak bir ilaç henüz yoktur. Ancak bazı 
hastalarda geçici olarak hastalık sürecinin 
ilerlemesini yavaşlatan ilaçlar geliştirilmiştir. Yakın bir 
gelecekte Alzheimer hastalığını ya da diğer demans 
türlerini önleyecek, durduracak veya iyileştirecek bir 
tedavi beklememek gerekir. 

Alzheimer hastalığı öldürücümüdür?
Alzheimer hastalığının kendisi genellikle ölüme yol 
açmaz, ama yutkunma bozuklukları ve vücut 
direncinde düşüş gibi komplikasyonlar nedeniyle 
hasta ölebilir. Yetersiz su içildiğinde, böbrekler 
kandaki atıkları yeterince filtreleyemez. Vücut 
direncinde azalma ve yutma bozuklukları genellikle 
akciğer iltihabına (yani zatürreye) sebep olur ve 
ölümü beraberinde getirebilir. 

Alzheimer hastalığı kalıtsalmıdır?
Demansın kalıtsal çeşitleri nadir görülür. Fakat 
apoE4 adlı gen kişinin Alzheimer hastalığına 
yakalanma riskini daha da artırır. Bu gene sahip olan 
bir kişinin mutlaka Alzheimer hastalığına 
yakalanacağı anlamına gelmez. Bu nedenle genetik 
bir test yapılması faydalı değildir.  

Genel olarak, eğer ebeveynlerden biri bu hastalığı 
yaşamışsa, Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı 
biraz daha yüksektir. Küçük çapta, ailelerde hastalık 
genç yaşta cereyan ederse, hastalığın oluşumunun 
sebebi genetik materyaldeki bir bozukluktur. Bu gibi 
nadir durumlarda, hastalık oldukça kalıtsaldır (yani 
genetiktir). Çoğunlukla, hastalığın ortaya çıkması 
ancak bir ‘tesadüftür’. 

Alzheimer hastalığı damar sertliği ile aynı mıdır?
Hayır. Alzheimer hastalığında beynin belirli 
bölgelerinde,bilinmeyen bir nedenle, beyin 
hücrelerinde birtakım protein birikmesi (plaques) ve 
protein arapsaçı (tangles) oluşur. Bu durum beyinde 
haberleşmeyi sağlayan sinir hücrelerinin hasar 
görmesine yol açar. Beyindeki kan damarları ile ilgili 
sorunlar Alzheimer hastalığının oluşma riskini artırır. 

Örneğin, kan damarlarının daralması sonucu 
beyindeki zayıf kan dolaşımı  vasküler demansa yol 
açabilir. Vasküler demans ve Alzheimer hastalığı 
arasında fark vardır. Vasküler demansta hafıza 
(bellek) sorunları daha az ön planda olur ve 
hastalığın gidişatı aniden ve kademeli değildir. 

Kişinin kendisi demans olduğunu fark eder mi? 
Evet, en azından hastalığın başlangıcında. Demanslı 
kişi ilk başta belki tam olarak ne olduğunu 
bilemeyebilir, ancak bazı şeylerin çok yanlış 
gittiğinin farkındadır. Kişi yavaş yavaş yaşam 
kontrolünü kaybeder. Hastalık sürecinde, sonraki 
aşamalarda kişi hasta olduğu bilincini kaybeder. 

Vasküler demansta ise, kişi hasta olduğunun daha 
uzun bir süre farkındadır. Bu farkındalık, ve bazen 
‘tıpkı büyükannem gibi oluyorum’ korkusu, hastada 
bir sürü  güvensizlik, belirsizlik, korku, üzüntü ve 
isyan gibi hisleri beraberinde getirmektedir.
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