
Demans nedir?

Demans bir semptomlar kombinasyonu (bir 
sendrom) adıdır, bu durumda beyindeki bilgi 
işlemi bozulmuştur. Demans hastalığı 
ilerleyici bir süreçtir; zaman geçtikçe yeni 
semptom ve bulgular eklenebilir. Bu yüzden 
hasta kendi bakımı  için başkalarının 
yardımına ihtiyaç duyar. Demans her beş 
kişiden birinde  oluşmaktadır. Alzheimer 
hastalığı ise en çok görülen demans çeşididir. 

Demans elliden fazla hastalık türü için kullanılan 
ortak bir terimdir. Demansın en yaygın türleri 
Alzheimer hastalığı, vasküler demans, 
frontotemporal demans (FTD) ve Lewy Body 
demansıdır.

Sinir hücrelerinde azalma
Beyinde bulunan sinir hücreleri ve/veya sinir 
hücreleri arasındaki bağlantılar giderek azalıp, 
yok olmaktadır. Bu yüzden beyin artık düzgün 
çalışamaz, işlev göremez. Beyindeki 
bozukluklardan dolayı kişi kendine bakamaz ve 
bakım için yavaş yavaş tamamen başkalarına 
bağımlı olur. Bazı kişilerde hastalık çok hızlı bir 
şekilde gelişir, bazı kişilerde yavaş gelişir ve 
bundan dolayı uzun yıllar daha normal bir hayat 
sürdürebilmeleri mümkündür.
Sonunda vücudun direnme gücü oldukça azalır 
ve hasta başka bir hastalık veya enfeksiyondan 
(akciğer iltihabı) ya da yutamamaktan dolayı 
yaşamını yitirir.

Bellek sorunları
Hastalığın başlangıcında, genellikle bellek 
bozuklukları ön plana çıkar. Daha sonra, kişinin 
düşünme ve konuşma yeteneklerinde sorunlar 
ortaya çıkar. Ayrıca, kişinin karekterinde ve 
davranışlarında değişiklikler olması mümkündür. 
Hastalık illerledikçe, kişi yaşam kontrolünü 
kaybeder: günlük eylemlerinde zorluklar yaşar ve 
kendi bakımı için başkalarının yardımına ihtiyaç 
duyar.

Demans olma riski
Hayatı boyunca kişinin demans olma şansı yüzde 
20’dir. Kadınlar için bu oran yüzde 30’dur. Kişi 
yaşlandıkça demans olma riski de yükselir. 90 yaş 
üzerinde bu risk yüzde 40’a kadar çıkar. Demansın 
oluşmasında diğer risk faktörleri denilen kalıtsal 
(genetik) faktörler veya sigara gibi bazı alışkanlıklar 
rol oynayabilmektedir.

Demansa ait rakamlar
Hollanda’da şu an yaklaşık 260.000 demanslı kişi 
vardır. Yaşlanan nüfus ve gelecekte nüfusun 
gittikçe yaşlanması ile bu sayı patlayarak artacaktır.  
2040 yılında, yarım milyondan fazla kişinin demans 
hastası olacağı beklenmektedir. İnsanlar genç 
yaşta da demans olabilir. Hollanda’da 65 yaş 
altında olan yaklaşık 12.000 demans hastası vardır.

Tedaviler 
Halihazırda Alzheimer hastalığı ve diğer demans 
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türlerini tamamen ortadan kaldıracak ilaçlar 
yoktur. Ancak belli bir süre hastalığın ilerleme 
hızını durduracak ya da yavaşlatacak bazı ilaç ve 
yeni tedavi olanakları bulunmaktadır. Tüm 
dünyada demansın nedenleri, önlenebilmesi ve 
tedavisi hakkında araştırmalar yapılmaktadır. 
Hollanda’da Alzheimer Merkezleri tarafındanda 
yapılmakta olan bir çok araştırma mevcuttur.
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