
DEMENTSUS

Dementsus on 

 tavaliselt kroonilise

 või progresseeruva kuluga sündroom, mille põhjuseks on peaaju 
haigus. 

Dementsuse puhul on häiritud:

- mälu;

- mõtlemine;

- Orientatsioon;

- Arusaamine ja taiplikkus;

- arvestamine asjaoludega;

- õppimisvõime;

- Sõnavara;

- otsustusvõime. 
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Dementsuse levimus maailma andmetel on tõusev. Eestis on see 

sündroom aladiagnoositud, moodustades umbes 10 % tegelikest 

dementsusjuhtudest. 

Dementsuse diagnoosi levimus maailmas läbiviidud andmetele toetudes on ca 

6-8%  üle 65 aastaste populatsioonist (2,3). 

Kindlateks riskifaktoriteks sagedasemaile (50-75% juhtudest) dementsusega 

kulgevale haigusele, Alzheimeri tõve tüüpi dementsus (AD), on:

- vanus, 

- ApoE genotüüp 

- Alzheimeri juhud perekonnas.



DEMENTSUS - ALZHEIMERIST

 Alzheimeri tõbi on tundmatu etioloogiaga primaarne 

degeneratiivne ajuhaigus, spetsiifiliste neuroloogiliste ja 

neurokeemiliste muutustega. 

 Algus on tavaliselt hiiliv ja aeglaselt progresseeruv. 

 Haigus võib kesta tavaliselt kaks või kolm aastat, vahel ka 

tunduvalt kauem. 

 Algus võib olla keskmises täiskasvanueas või isegi varem 

(preseniilse algusega Alzheimeri tõbi). 

 Peaajus on iseloomulikud muutused: närvirakkude arv väheneb 

tunduvalt, eriti hipokampuses,



DEMENTSUS

Häiritud on igapäevased toimingud:

Pesemine,  riietumine, söömine, isiklik hügieen, tualeti kasutamine 
jne. 

Millisel kujul need kõrvalekalded avalduvad, sõltub:

- sotsiaalsest ja kultuurilisest keskkonnast, milles inimene on 
elanud

- sotsiaalse rolli täitmises, nagu võime säilitada või leida tööd

NB! Eri kultuurides ja uskudes on suured erinevused, samuti 
etendavad oma osa välised asjaolud, põhjustades muutusi nt. 
tööhõives, idamaades paljud naised ei käigi tööl jne.

NB! Teadvus ei ole hägunenud.
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Dementsuse korral võivad esineda:

- erinevad kognitiivsed häired, mis omakorda võivad põhjustada 
käitumis- ja psüühikahäireid

- tähelepanuhäire amneesia (mälu ebaloomulik halvenemine),

- agnoosia (suutmatust ära tunda asju, isikuid ja kohti, mida 
varem on hästi tuntud),

- afaasia (oskamatus kasutada kõnet või sellest aru saada 
juhtudel, kui kõnefunktsioon on olnud normaalselt arenenud),

- apraksia (võimetus eesmärgipärast ja varem osatud motoorset 
tegevust planeerida ning lõpule viia). 

- Kaasneda võivad ka kõne-, kirjutamis- ja lugemisvõime 
puudulikkus,

- ruumitaju ja orientatsioonihäired,

- järeldamis- ja arutlusoskuse vähenemine.  
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50%-75%-l haigestunutest võib kaasneda 

käitumis- ja isiksuse muutus. 

Sagedaseim käitumishäire on agiteeritus. 

Seda defineeritakse kui mittekohast 

motoorset või sõnalist käitumist, mida ei ole 

võimalik seletada rahuldamata vajadustega 

või segasusseisundiga.  
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Psühhootilistest häiretest esineb kõige rohkem 

luulumõtteid, mis on tavaliselt paranoilise iseloomuga. 

Sageli on luulumõtted agressiivse käitumise 

põhjustajad. 

Hallutsinatsioonid on kõige rohkem seotud

- kuulmise ning nägemisega

- võivad süvened halva valgustuse korral   
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 Üheks sümptomiks on haigestunu kalduvus ekselda 

ja eksida, st pidev soov või vajadus kuhugi minna. 

Hilisemates staadiumides tekib kalduvus nähtava 

põhjuseta valjult hõikumine ja kriiskamine, (sel juhul 

tuleb mõelda ka valusündroomi esinemise võimalusele). 

Mõõdukas depressioon esineb 10%-l mõõduka 

dementsuse juhtudel ja 5,3%-l raske dementsuse 

juhtudel. Meeleoluhäire kurbusena esineb sagedamini, 

üle pooltel juhtudest ja sellele kaasneb sageli ärevus või 

apaatia.
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 Mälu- ja mõtlemishäired on sellisel tasemel, et need häirivad 
inimese igapäevaelu.

 Mälu alaneb tüüpiliselt uue informatsiooni omandamisel, 
säilitamisel ja reproduktsioonil. Ka varem omandatud ja tuttav 
materjal võib kaduma minna, eriti hilisstaadiumis. 

 Vastuvõetava informatsiooni töötlemine on häiritud, inimesel on 
üha suuremaid raskusi pöörata samaaegselt tähelepanu rohkem 
kui ühele objektile (nt. võtta osa vestlusest mitme isikuga 
korraga), raskusi on ka tähelepanu ümberlülitamisega ühelt 
objektilt teisele.

 Dementsus on rohkem kui düsmneesia

 Düsmneesia- mõtlemis- ja arutlushäire, mõtlemise 
aeglustumine. 
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Vaskulaarne dementsus

- võib järgneda kas korduvatele ägedatele või

harvemini ühekordsele ulatuslikumale insuldile.

- ilmneb mälu ja mõtlemisvõime tagasihoidlik

alanemine.

- Algus võib olla järsk, pärast kindlat isheemilist

episoodi; või süveneb dementsus järkjärgult.

- -Infarktid on harilikult väikese ulatusega, kuid

efektilt kumuleeruvad. Algus on tavaliselt vanemas

elueas.
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Dementsus Huntingtoni
tõvest
Dementsus Parkinsoni 
tõvest
Dementsus Hiv-ist
Dementsus alkoholismist
Dementsus Picki tõvest


