
İlaç semptomları hafifletebilir
Bilişsel (kognitif) hastalıklar olarak da adlandırılan 
bunama hastalıkları beyinde çeşitli hasarlara yol 
açar. Hafızayı, düşünme yeteneğini, dili ve biliş-
sel işlevler denilen diğer fonksiyonları etkilerler. Bu 
nedenle basit görevlerin gerçekleştirilmesi daha zor 
hale gelir ve yavaş yavaş günlük yaşamınızla başa 
çıkmak için daha fazla yardıma ihtiyacınız olur.

Günümüzde bunamanın tedavisi yoktur. Bununla 
birlikte, birçok durumda, en yaygın demans hasta-
lığı Alzheimer hastalığının semptomlarını hafiflete-
bilen ilaçlar vardır. Bazıları ayrıca Lewy cisim adlı 
bunama ve Parkinson hastalıklı bunama durumun-
da da iyi bir etkiye sahip olabilir.

Dört aktif madde
Semptomları etkileyebilecek dört aktif madde var-
dır. Eczanede farklı isimler altında satılan çeşitli 
ilaçlara dahildirler. Aktif maddelerden üçü topluca 
kolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılır ve bu-
namada erken reçete edilir. 

• Donepezil
• Galantamin
• Rivastigmin

Üçü de beyindeki bir sinyal maddesi olan asetilkoli-
nin parçalanmasını geciktirir. Üçü de beyindeki bir 
sinyal maddesi olan asetilkolinin ayrışmasını gecik-
tirir. Bu, hafıza, öğrenme, konsantrasyon ve dil ye-
teneğinin bir süre daha iyi çalışabileceği ve böylece 
çeşitli günlük aktivitelerin kolaylaştırılmasına kat-
kıda bulunabileceği anlamına gelir.

Daha sonra, bu hastalıkta
Memantin dördüncü aktif maddedir. Bazen ko-
linesteraz inhibitörlerine ek olarak reçete edilir 
(yukarıya bakın), ancak hastalıkta biraz daha sonra 
da etki gösterebilir.
   Memantin, beyindeki belirli sinir sinyallerinin 
iletimini iyileştirdiği için, biraz daha iyi hareket 
edebilirsiniz. Davranışsal semptomlar da hafifle-
tilebilir. Bununla birlikte, etkiler kişiden kişiye 

değişebilir, bu dört aktif mad-
denin tümü için geçerlidir.

Yan etkiler oluşabilir
Bulantı, baş ağrısı ve iştah 
azalması gibi yan etkiler görü-
lebilir. Çoğu zaman geçicidirler. 
Aksi takdirde, doktorunuz veya 
hemşirenizle iletişime geçin.

İlaç tedavinizin takibinin yapılması önemlidir. 
Doktorunuzun dozu ayarlaması veya başka bir 
ilaca geçmesi gerekebilir. Doktor ayrıca tedavinin 
faydasını da değerlendirmelidir

Eczane tavsiyede bulunur
Eczane bazen doktorun reçete ettiğinden farklı bir 
ilaç önerir. Bu durumda aynı etken maddeyi içeren 
ve dolayısıyla aynı etkiye sahip bir ilaç olmalıdır. 
Eczanede ayrıca yan etkiler ve ilacın nasıl alınması 
gerektiğine dair bilgi alabilirsiniz.
   Doz paketleri için doktorunuza danışmaktan 
çekinmeyin, ilaçların düzenli alınmasını 
kolaylaştırırlar.
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İsveç Demans Merkezi'nin web sitesinden farklı  
dillerde daha fazla bilgi formu yazdırılabilir:  

demenscentrum.se/Faktablad

Doktorum bu aktif maddeyi reçete etti::

Eczanede şu adla ilaç olarak bulunur:

Läkemedel och demenssjukdom•faktablad på Turkiska 


