
Vasküler Demans

Vasküler Demans, beyindeki kan dolaşımı 
bozukluğundan dolayı beyin dokularının hasar 
görmesi ve ölmesinden oluşan demansın ortak 
adıdır . Vasküler Demans, yani damar 
hastalığına bağlı demans, Alzheimer tipi 
demanstan sonra en sık görülen demans tipidir.

Hastalık belirtileri ve süreci
Vasküler demans genellikle 65-75 yaş arasında 
başlar, fakat daha genç yaşta da ortaya çıkabilir. 
Hastalık erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. 
Belirtiler beyinin neresinde hasar olduğuna 
bağlıdır. 
Ruh hali dalgalanmaları, ciddi depresyon, yürüyüş 
bozuklukları, sesin kısık çıkması ya da epileptik 
nöbetlere yol açan motorik bozukluklar ortaya 
çıkabilir. Bazen özellikle uyuşukluk, dikkat ve 
konsantrasyon sorunları  ve ilgisizlik ile 
kombinasyon halinde olabiliyor. Bazende hasta 
konuşma ve dili anlamada sorun yaşar (afazi) ve 
hiçbirseyi aklında tutamaz. Vasküler demans olan 
bir kişi, uzun bir süre neler olup bittiğini ve 
hastalığını fark eder. Bu da hüzüne ve depresyona 
neden olabilir.

Vasküler demansın, multi-enfarkt demans olarak 
bilinen tipi küçük ya da ‘sessiz’ inmelerden oluşur. 
Bu demans tipin karekteristik belirtileri, aniden 
başlaması ve adım adım illerlemesidir. Arada geçiçi 
iyileşmeler olabilir. Vasküler demansın diğer 
çeşitlerinde illerleme sinsi ve yavas bir şekilde olur. 

Fiziksel muayene yapıldığında genellikle yüksek 
tansiyon (hipertansiyon) , kalp üfürüm (yani, kanın 
kalpte veya büyük damarlarda dolaşırken 
oluşturduğu titreşimler sonucu duyulan sestir)  ya 
da kaslarda gerilme görülür. Çoğu zaman vasküler 
demans olan kişiler zaten evvelce baş gösteren 
yüksek tansiyondan dolayı kontrol ve tedavi altında 
tutulmaktadırlar. 

Beyinde neler oluyor?
Beyin bol enerji ve oksijen tüketir. Enerji ve oksijen 
atardamar ve küçük kan damarcıkları yoluyla 
beyinin tüm bölgelerine aktarılır.  Bu aktarmada 
sorun çıktığında beyin hücreleri gereken oksijeni 
almadığından dolayı ölür. Bu sorunlar emboli, 
tromboz veya kireçlenme sonucu damarlardaki 
sertleşmeden dolayı ortaya çıkar.

Ak madde de sapmalar
Ak madde de sapmalar olduğunda serebral 
korteks (yani, beyinin dış tabakası) içinde bulunan 
sinir liflerindeki kan akışında bozukluk olur. Sinir 
liflerin önemli bir görevi vardır. Beyinin derin 
kısımlarına nörotransmitter (yani, bilgi ileticiler) 
aracılığıyla bilgiler aktarır. Sapmalar değişik 
hastalık sebeplerinden oluşabilir, örneğin 
Binswanger hastalığı veya CADASIL’den dolayı. 

Kalıtım (Genetik)  
Kronik yüksek tansiyon ve damar sertliğinden 
dolayı vasküler demans gibi,diğer türlerden 
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demans olma riski de artar. Kalp ve damar 
hastalıkları kalıtsal (genetik) olabilir. 

Tedavi imkanları
Vasküler demansdan dolayı beyin dokuları ölür. 
Beyin hücreleri kendilerini onaramazlar ve 
öldükten sonra yerleri doldurulamaz. Bu yüzden 
ruhsal gerileme durdurulamaz ve demans 
hastalığını durduracak hiç bir tedavi yoktur. 
Mevcut ilaç tedavileri ise genellikle kalp ve damar 
sorunlarına faydalı olabilir. Bu şekilde beyine 
verilen zarar belki bir şekilde önlenebilir. 

Bir kaç  faktör, yüksek tansiyon  ve sigara dahil 
olmak üzere vasküler demans riskini artırır. 
Sigarayı bırakma, kilo verme, bedensel hareketlilik 
ve az alkol tüketimi kalp ve damar hastalıklarının 
ilerlemesini önleyebilir. 
Bazen yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak 
için ilaç gereklidir. Bazende kan inceltici ilaçlar 
yeniden enfarktüs olma riskini azaltabilir.

Bazı kalp rahatsızlıkları emboli (kan pıhtısı) 
oluşmasına yol açabilir. Bu tür durumlarda 
antikoagülanlar (kanı sulandıran ilaçlar) yardımcı 
olabilir. Boyunda daralan atardamar (arter) 
ameliyat ile temizlenebilir. Bazı yağ metabolizması 
bozukluğunda diyet yardımcı olabilir. Ancak, tüm 
bu önlemlerin etkisinin henüz net bir şekilde belli 
olmadığını vurgulamak zorundayız.
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