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Alzheimer Nedir? 

Alzheimer hastalığı, 1906 yılında Alman Doktor Aloes Alzheimer tarafından adlandırılmış 

nörodejeneratif bir bilişsel bozukluktur (Topçu ve Kuşman, 2014). Alzheimer hastalığı kişide 

- genelde 65 yaş sonrası - hafıza kaybı, basit görevlerde zorluk yaşama, konuşamama gibi 

bilişsel işlevlerin azalmasına hatta yıkımına neden olur (Topçu ve Kuşman, 2014). 

Alzheimer hastalığı, görülen demans hastalıkların %50’sinden fazlasını kapsar (Akdemir, 

Cangöz, Örsel ve Selekler, 2007). Alzheimer hastalığı kadınlarda daha fazla görülmekle 

birlikte yaş arttıkça Alzheimer hastalığının görülme yaygınlığı da artmaktadır (Köroğlu, 

2007). Alzheimer hastalığının belirleyicileri açısından alt tipleri vardır. Bunlar Alzheimer 

hastalığının davranış bozuklukların oluşup oluşmamasına ve hastalık başlangıcının yaşına 

göre değişkenlik gösterir (Köroğlu, 2007). Alzheimer hastalığını hafif, orta ve ağır olmak 

üzere üç evrede incelemek mümkündür (Yılmaz ve Turan, 2007). Hafif unutkanlık ile 

başlayan hastalığın ilk evresinde bireyin davranışlarında anksiyete, içe kapanma, irritabilite 

(aşırı tepki verme) gözlemlenebilir. İkinci aşama olan orta evrede ise kişi artık bellek kaybının 

farkında değildir, bellek kaybını inkâr eder. Alzheimer hastası olan bireylerde bu aşamada 

afazi, apraksi, sanrılar hatta kişilik değişiklikleri gözlemlenebilir. Hastalığın son evresi ise 

bireyde neredeyse tüm işlevsel yetileri kaybolmuştur. Hastalığın bu evresinde bireyler kendi 

ihtiyaçlarını göremezler (Yılmaz ve Turan, 2007). 

 

Beyindeki Hangi Fonksiyonel Bozukluktan Dolayı Alzheimer Oluşur? 

Alzheimer’ın oluşmasında biyolojik etkenlere baktığımızda doğrudan etken bulunamamıştır 

(Topçu ve Kuşman, 2014).  Alzheimer hastalarına bakıldığı zaman çoğunda beyin atrofisi 

olduğu görülmüştür. Normal bir yaşlanma süreci ele alındığı zaman kortikal sulkuslar, 

serebral ventriküller beklenenden daha geniş ve büyüktür. Bunlar çeşitli yöntemler ile 

gözlemlenebilir (Köroğlu, 2007). Alzheimer’ın ortaya çıkmasında diğer etkenler ise beyindeki 

enzimlerin oranlarının değişmesi, genetik faktörler, doğal vitaminler hakkında çalışmalar 
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yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar kesin bir sonuç vermekte yeterli olamamıştır (Topçu ve 

Kuşman, 2014). 

 

Tedavisi Yönünde Gelişmeler Mevcut Mu? 

Alzheimer hastalığı ilerleyici süregelen bir hastalık olduğu için hastalığı durdurabilecek bir 

tedavi henüz bulunmamaktadır. Fakat hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak bir takım ilaçlı ve 

ilaçsız tedaviler mevcuttur. İlaçlı tedaviler beyindeki farklı bölgelere etki ederek hastalığın 

ilerlemesini yavaşlatmakta ve hastalık sürecinde bireyde ortaya çıkan kişilik değişikliklerini 

yatıştırmaktadır (Yüksel, 2000; Uluğoğlu ve Güney, 2010). İlaçlar hastalık evrelerine göre 

değişkenlik gösterir (Uluğoğlu ve Güney, 2010). Literatür incelendiğinde Alzheimer üzerine 

farmakolojik çalışmalar mevcuttur. İlaçsız tedavi yöntemleri için psikoterapi, iyi beslenme, 

egzersizler ve sosyal aktivitelerin yardımcı olduğu görülmektedir. 

 

Konu Üzerinde Hangi Laboratuvarlar Çalışma Yapmaktadır? 

Türkiye’de konu üzerine çalışan laboratuvarları incelediğimizde İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Nörogenetik Laboratuvarı ve Beyin ve 

Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı, Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Laboratuvarı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - 

Nörokimya Laboratuvarı, Koç Üniversitesi Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı karşımıza 

çıkmaktadır. Bu laboratuvarların bir kısmı kendi sayfalarında belirttikleri üzere psikiyatrik 

hastalıklar üzerine çalışmalar sürdürürken bir kısmı ise sinir sistemi üzerine çalışmaktadırlar. 

 

Dünya ve Türkiye Çapındaki Sivil Toplum Örgütleri Var Mıdır? 

Dünya çapında ilk olarak 1980 yılında kurulmuş The Alzheimer’s Association (Alzheimer 

Derneği) karşımıza çıkmaktadır. Alzheimer Derneği etkinliklerini bakım ve destek, araştırma, 
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savunma olarak 3 başlıkta ele almaktadır. İkinci olarak Alzheimer's Disease International 

(ADI) karşımıza çıkmaktadır. ADI, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 120 ülkedeki Alzheimer 

derneklerinin Alzheimer’a karşı verilen mücadelede, Londra merkezli etkin bir çatı kurumdur. 

Bu kurum diğer derneklerdeki gibi faaliyetleri amaç edinmiş ve uluslararası konferanslar 

düzenlemektedir. Şu ana kadar 33.sü yapılan konferans her sene farklı bir ülkede 

yapılmaktadır. Bu konferans 2005’te ülkemizde olmuştur. ADI aynı zamanda dünyanın birçok 

ülkesinde 1988’den bu yana 40’ı aşkın Alzheimer Üniversitesi adı altında atölyeler 

kurmuştur. Bu atölyelerde dernek görevlileri ve gönüllüleri ile hem hastalara yardım hem de 

toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir. 

Türkiye’de Türkiye Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı karşımıza çıkmaktadır. Türkiye 

Alzheimer Derneği Türkiye genelinde 13 şubesiyle Türkiye’nin farklı alanlarında faaliyet 

göstermedir. Dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda birçok kurum ile iletişim halindedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na raporlar hazırlamıştır. Temel amaç ve faaliyetleri 

açısından dernek ve vakıf halkı bilinçlendirmek, Alzheimer hastalarının teşhis, 1tedavi 

konularında yardımcı olmak, Alzheimer hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama, çeşitli 

kurumlarda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek gibi adımları gerçekleştirmektedir. 

 

Konu Üzerine Öneri Dizi/Film 

Burada önerilmiş filmler konuyu daha iyi anlamak adına yardımcı olabilir. Filmlerin bir kısmı 

gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiş veya direk bir biyografiyi ele almıştır. Bir diğer 

kısmı ise belgesel niteliği taşımaktadır. Film listesi;  

Still Alice  

Glen Campbell: I’ll Be Me 

Away from Her  

Iris  
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The Savages  

Alive Inside  

The Iron Lady  

Unutursam Fısılda 
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