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Lewy cisimcikli demans ve Alzheimer demans hastalarında 
bakım veren yükünün karşılaştırılması

Giriş
Demans; bellek ile beraber bilişsel fonksiyonlardan (konuş-

ma ve sözlü veya yazılı dili anlama, nesneleri tanıma, kaza-
nılmış işlevleri yerine getirme becerisi, yürütücü işlevler) en 
az birinde, deliryum olmadan, süreğen ve ilerleyici bozulmanın 
görüldüğü bir sendromdur (1). Bu sendromun en sık nedenle-
rinin başında Alzheimer demans (AD) ve Lewy cisimcikli de-
mans (LCD) gelmektedir (2). Demans hem hastaya hem de 
aile bireylerine psikolojik, sosyoekonomik, fiziksel, işlevsel ve 
yaşam kalitesi alanlarında sorunlar yaratmakta, özellikle aile 
bireylerini ve ona bakım hizmeti verenlerin hayatlarını da et-
kilemektedir.

Başta AD olmak üzere tüm demans tiplerinde kişinin bilişsel 
fonksiyonlarındaki azalmaya ilerleyen yıllarda, günlük yaşam-
da (sosyal ve mesleki işlevsellik) belirgin bir düşüş ve ciddi 
nöropsikiyatrik belirtiler eşlik etmektedir (3). Bu belirtiler ve bo-
zulan işlevsellik demans hastalarının bakım verenlerinde ciddi 
bir psikososyal yük oluşturmakta ve sonucunda hem bakım 
verenin hem de hastanın fiziksel, psikolojik ve işlevsel sağlığı-
nı tehdit etmektedir (4). Özellikle LCD hastalarında görsel ha-
lüsinasyonlar, hezeyanlar, duygu durum değişiklikleri ve REM 
uykusu bozukluklarının daha erken evrelerde ortaya çıkması, 
bakım verenlerin fiziksel ve psikolojik etkilenmelerini kolaylaş-
tırmaktadır (5). 

Literatürde, Türk toplumundaki demans hastalarındaki ba-
kım veren yükü ile ilgili bilgiler sınırlıdır (6). Türk toplumunda 
demans hastalarında ajitasyonun bakım verenlere yükünün 
araştırıldığı bir çalışma sonucunda, bakım verme işinin ko-
laylaştırılması için psikofarmakolojik tedavilerin yanı sıra, ba-
kım verenlere yönelik psikososyal girişimlerin de etkili olduğu 
bildirilmektedir (7). Bunun yanında, farklı demans tiplerindeki 
bakım veren yüklerinin karşılaştırıldığı bir çalışma bulunma-
maktadır. Bundan dolayı, bu çalışmada AD ve LCD demans 
gruplarında bakım veren yüklerinin araştırılması ve iki grup 
arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve yöntem
Çalışmada, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı 

polikliniğine başvuran yaşlı olgular incelenmiştir. Değerlendir-
meye bakım vereni olan yaşlı olgular alınmıştır. 

Olguların çalışmaya dâhil edilme ölçütleri; 

• 65 yaş üstü olması,

• Hasta grubu için AD veya LCD tipi demans tanısı ol-
ması, 

• Kontrol grubu için bilişsel durumun sağlam olması,
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ÖZET
Demans hastalarında bakım veren yükü, hastanın ve bakım verenin sağlığını tehdit 
eden bir durumdur. Bu çalışmada, Lewy cisimcikli demans (LCD) ve Alzheimer 
demans (AD) gruplarındaki bakım veren yükünün karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Çalışmaya Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Polikliniğine başvuran 
ve bakım vereni olan yaşlı bireyler alınmıştır. Çalışmada hasta grubunu bakım 
vereni olan AD (s:30) ve LCD’li (s:29) bireyler, kontrol grubunu ise bakım vereni 
olan bilişsel durumu sağlam yaşlı bireyler (s:32) oluşturmuştur. Bakım verenin 
stresini değerlendirmek için Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği kullanılmıştır. AD, LCD 
ve kontrol gruplarındaki olgulara verilen bakımın süresi yıl olarak sırasıyla 5,0±3,0, 
3,5±1,2 ve 5,3±3,3 idi ve LCD ile kontrol grubu arasındaki fark anlamlıydı (p=0,031). 
Depresyon oranı en fazla AD bakım verenlerinde (%50) idi ve gruplar arasında fark 
anlamlıydı (p=0,04). Demansta depresyon düzeyi LCD grubunda (ort:16,2±6,0) 
daha yüksekti ve AD grubundan (ort:12,1±5,2) anlamlı olarak fazlaydı (p=0,007). 
Tüm gruplar içinde bakım veren yükü LCD grubunda (ort:18,5±10,3) en yüksek 
idi ve kontrol grubundan (ort:7,4±6,4) anlamlı olarak fazlaydı. Çalışmamızda, 
LCD bakım verenlerinde AD’lerinkine göre algılanan stresin ve tükenmenin daha 
fazla olduğu görülmektedir. Her iki demans grubunda ve özellikle LCD bakım 
verenlerinde bakım yükünü azaltmayı hedefleyen hasta ve bakım verene yönelik 
girişimlerin yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lewy cisimcikli demans, Alzheimer tipi demans, bakım verenler

SUMMARY
Comparison of Caregiver Burden among patients with Lewy Body Dementia 
and Alzheimer’s Dementia
Caregiver burden in patients with dementia is a condition that impairs both pati-
ents and caregivers health. We aimed to compare the caregiver burden between 
Lewy body dementia (LBD) and Alzheimer’s dementia (AD) groups. Subjects, ad-
mitted to the geriatric outpatient clinic of Gulhane Medical Faculty, were assessed 
in this analysis. AD patients (n=30) and LBD patients (n=29) with caregiver were 
considered as patient groups. Older people with normal cognitive function (n=32) 
with caregiver were included as control group. Zarit Burden Interview was used 
to evaluate caregiver’s depression. The mean caregiving periods (year) in AD, 
LBD, and control groups were 5.0±3.0, 3.5±1.2, and 5.2±3.3, respectively. Dep-
ression was prevalent in caregivers of AD group (50%, p=0.04). Depression level 
in dementia was higher in LBD group (mean=16.2±6.0) and significantly higher 
than AD group (mean=12.1±5.2) (p=0.007). Zarit Burden Interview score was the 
highest in LCD group (mean=18.5±10.3) and significantly higher than control gro-
up (mean=7,4±6,4) (p<0.001). In our study, perceived stress and exhaustion were 
more among caregivers of LBD than those of AD. Interventions aimed to decrease 
caregiver burden are needed to implement in patients with dementia, especially 
with LCD, and in their caregivers.
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• Kendi başına veya yardımla hareket edebiliyor olması, 

• Çalışmadan dışlama ölçütleri; 

• Yatağa bağımlı olması,

• Deliryum tablosu bulunması, 

• Aktif enfeksiyon varlığı, 

• Onam formunu imzalamama veya geri çekme.

Çalışmada hasta grubuna bakım vereni olan AD (s:30) ve 
LCD’li (s:29) bireyler ile kontrol grubuna bakım vereni olan bi-
lişsel durumu sağlam (demansı olmayan) yaşlı bireyler (s:32) 
dâhil edilmiştir. Bu çalışma Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kuru-
lunca uygun bulunmuştur (Ref. No=1491-179-14/1648.4-447). 

Bakım veren stresini değerlendirmek için Zarit Bakım Veren 
Yükü ölçeği kullanılmıştır (8). Bakım verende depresyon, bir 
klinisyen tarafından tanı koyulmuşsa veya anti-depresan teda-
vi alıyorsa müspet olarak değerlendirilmiştir. Olgulara bilişsel 
ve depresif durumu değerlendirmek için Mini Mental Durum 

Muayenesi (MMDM) testi (9) ve bakım verenlere ise Cornell 
Demansta Depresyon ölçeği (10) uygulanmıştır. AD tanısı için 
‘’The National Institute of Neurological and Communicative 
Diseases and Stroke/Alzheimer's Disease and Related Disor-
ders Association (NINCDS-ADRDA)’’(11) ve ‘’The Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)’’; LCD 
için ise ‘’Diagnosis and management of dementia with Lewy 
bodies: third report of the DLB Consortium’’ kriterleri kullanıl-
mıştır (12).

Çalışmaya dâhil edilen olguların sosyo-demografik [yaş, cin-
siyet, bakım süresi, eğitim, sigara ve alkol kullanımı, medeni 
hali] ve klinik verileri [hipertansiyon (var veya yok), diabetes 
mellitus (var veya yok), iskemik kalp hastalığı (var veya yok), 
MMDM test skoru)] kayıt altına alınmış ve karşılaştırmaları ya-
pılmıştır. 

Çalışmaya dâhil edilen olguların bakım verenlerinin sosyo-
demografik [yaş, cinsiyet, eğitim, bakım periyodu (sürekli - yılın 
tüm zamanı beraber geçirme veya dönüşümlü - yılın belli ay-

Tablo. Tüm grupların sosyo-demografik ve klinik özellikleri

Parametreler Alzheimer demans 
grubu % (n:30)

Lewy cisimcikli 
demans grubu    % 
(n:29)

Kontrol grubu % 
(n:32) P

Olgu yaş 79,2±6,9 80,9±7,8 73,8±6,8 *0,001
Bakım veren yaş 53,5±6,9 52,8±13,1 47,2±9,3 *0,028
Olgu cinsiyet (kadın) 60,0 (18) 48,3 (14) 65,6 (21) **0,379
Bakım veren cinsiyet (kadın) 76,7 (23) 72,4 (21) 90,6 (29) **0,174
Bakım süresi (Yıl) 5,0±3,0 3,5±1,2 5,3±3,3 ***0,024
Olgu eğitim (≥5 yıl) 70,0 (21) 51,7 (15) 65,6 (21) **0,670
Bakım veren eğitim (≥5 yıl) 100 (30) 95,6 (28) 100 (32) **0,339
Olgu aktif sigara içicisi (%) 6,7 (2) 3,4 (1) 3,1 (1) **0,343
Olgu aktif alkol içicisi (%) 3,3 (1) 0 (0) 0 (0) **0,096
Olgu medeni hal (evli) 43,3 (13) 62,1 (18) 62,5 (20) **0,230
Bakım periyodu     
              Sürekli 86,7 (26) 82,8 (24) 68,8 (22)

**0,187
              Dönüşümlü 13,3 (4) 17,2 (5) 31,2 (10)
Bakım veren     
             Akraba 100 (30) 93,0 (27) 100 (32)

**0,001
             Bakım veren 0 (0) 6,9 (2) 0 (0)
Bakım veren depresyonu (Evet) 50,0 (15) 24,1 (7) 12,5 (4) **0,004
Huzurevine yerleştirme düşüncesi (Evet) 20,0 (6) 17,2 (5) 9,4 (3) **0,483
Bakım verenin çalışma durumu (Evet) 56,7 (17) 34,5 (10) 59,4 (19) **0,109
Olgu hipertansiyon 70,0 (21) 62,1 (18) 56,2 (18) **0,533
Olgu diabetes mellitus 16,7 (5) 17,2 (5) 37,5 (12) **0,092
Olgu iskemik kalp hastalığı 16,7 (5) 35,7 (10) 9,4 (3) **0,034
Zarit Bakım Veren Yükü skoru (0-48) 15,3±10,0 18,5±10,3 7,4±6,4 ***0,001
Mini Mental Durum Muayenesi Test skoru 
(0-30) 12,9±7,2 18,1±5,9 27,9±2,05 ***0,001

Sonuçlar ortalama ± standart sapma ve yüzde (sayı) olarak verilmiştir.  
*One-way ANOVA analizi
**Ki-kare test sonucu
***Kruskal Wallis test sonucu
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larını birlikte geçirme), huzurevine yerleştirme düşüncesi (evet 
veya hayır), çalışma durumu (evet veya hayır)] ve klinik verileri 
[depresyonu (var veya yok) ve Zarit Bakım Veren Yükü ölçek 
skoru] kayıt altına alınmış ve karşılaştırmaları yapılmıştır. 

İstatistiksel analiz

Veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra SPSS 15.0 
tanımlayıcı istatistik olarak frekans yüzde, ortalama, standart 
sapma verilmiştir. Kesikli verilerin karşılaştırılmasında ki-kare 
testi kullanılmıştır. Sürekli verilerin normal dağılımına Kolmo-
gorov-Smirnov Testi ile bakıldıktan sonra normal dağılıma 
uygun parametrelere One-way ANOVA, normal dağılıma uy-
gun olmayanlarda Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Normal 
dağılıma uygun olmayan parametrelerde anlamlı tespit edilen 
verilerde bonferroni düzeltmeli Mann Whitney-U testi uygulan-
mıştır. İstatiksel anlamlılık için p <0,05 anlamlı olarak kabul 
edilmiştir. 

Bulgular
AD, LCD ve kontrol gruplarındaki bakım verenlerinin yaş 

ortalamaları sırasıyla 53,5±6,9, 52,8±13,1 ve 47,2±9,3 idi 
(p=0,028) (Tablo). Bakım veren yaşlarındaki bu farklılık AD ve 
kontrol grubu arasındaki farktan kaynaklanıyordu (p=0,046). 
Olguların ve bakım verenlerin çoğunluğunu kadınlar oluştur-
maktaydı (s:51, %56,0; s:58, %58,2, sırasıyla). Bu üç grupta-
ki olgulara verilen bakımın süresi yıl olarak sırasıyla 5,0±3,0, 
3,5±1,2 ve 5,3±3,3 idi (p=0,024). LCD grubundaki bakım ve-
renlerin bakım süreleri kontrol grubu ve AD grubuna göre an-
lamlı olarak daha kısaydı (p=0,007 ve p=0,013, sırasıyla). 

Bakım verenlerin yakınlık düzeyi her üç grup arasında 
farklıydı (p=0,001) ve çoğunlukla LCD’lilere eşleri (%44,8), 
AD’lilere ise çocukları (%90,0) bakım veriyordu. Tüm çalışma 
grubunda eğitim düzeyi açısından üniversite mezunu bakım 
verenler en fazla orana sahipti (s=48, %52,7). Bakım periyotla-
rı tüm gruplar arasında farklılık göstermiyordu. Her üç gruptaki 
olgular karşılaştırıldığında sigara içme, alkol kullanma, eğitim 
düzeyi, medeni hal, hipertansiyon ve diabetes mellitus değiş-
kenleri açısından anlamlı bir fark yoktu. Tüm olgular içinde is-
kemik kalp hastalığı LCD grubunda %35,7 (n=10), AD grubun-
da %16,7 (n=5) ve kontrol grubunda %9,4 (n=3) oranlarında 
görülmekteydi ve gruplar arasında fark anlamlıydı (p=0,034).

Bakım verenlerde depresyon oranları gruplar arasında an-
lamlı olarak saptandı. Bakım veren depresyonu en fazla AD 
bakıcılarında (%50) idi ve gruplar arasında fark anlamlıydı 
(p=0,004). İlerleyen yıllarda hastanın huzurevine yerleştirme 
düşüncesi AD grubunda daha fazla olmasına rağmen istatiksel 
olarak anlamlı değildi. Bakım verenin başka bir işte çalışma 
durumu tüm gruplar arasında farklılık göstermiyordu. 

Tüm gruplar içinde Zarit Bakım Veren Yükü LCD grubunda 
(ort:18,5±10,3) en yüksek idi ve kontrol grubundan (ort:7,4±6,4) 
anlamlı olarak farklıydı (p<0,0001). LCD grubunda daha yük-
sek bir Bakım Veren Yükü tespit edilmesine rağmen; AD grubu 
(ort:15,3±10,0) ile aralarında anlamlı bir fark olmadığı görül-
dü (p=0,548). MMDM test skoru açısından karşılaştırıldığında 
LCD’li olguların bilişsel işlevlerinin AD’li olgulara göre daha iyi 
düzeyde olduğu görülmüştür (p=0,003). Demansta depresyon 
düzeyi LCD grubunda (ort:16,2±6,0) daha yüksekti ve AD gru-
bundan (ort:12,1±5,2) anlamlı olarak farklıydı (p=0,007). 

Tartışma
Çalışmamızda, demans hastalarına bakım veren bireylerde 

bakım veren yükünün önemli derecede arttığı gözlemlenmiştir. 
Demans alt grupları incelendiğinde, sonuçlarımız LCD hasta-
larına bakım verenlerde AD’lerinkine göre algılanan stresin ve 
tükenmenin daha fazla olduğuna işaret etmektedir. 

Demans hastalarında hastalığın ilerlemesine paralel olarak 
zamanla, günlük yaşam aktiviteleri olan yemek yeme, giyinme, 
banyo yapma, yürüme veya tuvalet kullanımı gibi faaliyetlerde 
yönlendirme ve destek gerektirecek derecede bozulma meyda-
na gelmektedir. Hastalık orta veya ileri safhalara ilerlediğinde 
özbakımın yapılabilmesi için mutlaka bir bakım verenin yardı-
mına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu bakım hastalık sürecinin 
ilerlemesiyle, demans hastasına vereceği olumlu katkılar hari-
cinde, sıklıkla bakım verenin duygusal, psiko-sosyal ve fiziksel 
sağlığını tehdit eder konuma gelmektedir (13). Demans has-
talarında bozulan günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi 
durumunun, yine hastalarda ortaya çıkan duygusal değişimler 
ve davranış bozukluklarının bakım verenin stresini artırdığı 
bildirilmektedir (6, 14). Bizim çalışmamızın Bulguları da lite-
ratürdeki araştırmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir 
(6, 13, 14). Çalışmamızda bakım veren yükünün demans, yani 
bilişsel bozukluğu olan hastaların bakım verenlerinde bilişsel 
bozukluğu olmayan hastalarınkine göre anlamlı olarak yüksek 
olduğu bulunmuştur.   

Çalışmamızda, LCD tanılı hastaların bakım verenlerinde 
AD’li hastaların bakım verenlerine göre istatistiksel olarak an-
lamlı olmamakla birlikte daha fazla bakım veren yükü olduğu 
tespit edilmiştir. LCD’lı hastaların bakım verenlerinde bakım 
veren yükündeki bu artışı açıklayacak değişik sebepler mev-
cuttur. Öncelikle, çalışmamızda LCD grubunda depresyon dü-
zeyinin AD grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunması 
altta yatan sebeplerden biri olabilir. Bunun yanında, LCD has-
talarındaki hafıza problemleri AD hastalarındakiler ile benzer-
lik göstermesine rağmen yürütücü işlev bozuklukları, bilişsel 
işlevlerde dalgalı seyir ve halüsinasyonlar sebebiyle bakım 
verenlerde ‘tükenmişlik’ daha kolay ve hızlı ortaya çıkmaktadır 
(15). Zaten bunu destekler nitelikte, çalışmamızın sonuçlarına 
göre LCD olgularındaki AD’lilere göre bilişsel işlevlerde daha 
iyi bir durumda olma bakım veren yüküne olumlu bir etki yarat-
mamış, muhtemel mevcut işlevsel ve davranışsal bozukluklar 
bakım veren yükünde artışla sonuçlanmıştır. 

Demans hastalığı olan kişilere bakım verenlerin yaşam kali-
teleri olumsuz yönde etkilenmektedir (16). Bakım veren kişiler 
bu süreç içinde bireysel sağlık sorunlarını dahi ertelemekte ve 
hatta ihmal edebilmektedirler. Bunun sonucunda, bakım vere-
nin kötüleşen yaşam kalitesi hastanın klinik seyrini de olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir.

Demans hastalarına bakım verenlerin sorunlarına ancak çok 
yönlü yaklaşımlarla çözüm bulunabilir (17). Başlangıçta has-
talığın klinik seyri hakkında bilgilendirme, gerçekçi beklentiler 
koyma ve merak edilen konuların cevaplandırılması olumlu 
sonuçlar verebilmektedir. Bunların periyodik vizitlerde bakım 
verenlerin sorunlarının araştırılmasıyla ve interdisipliner uy-
gulamalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için, hasta-
nın tedavisinde görevli sağlık personeli bakıcı ve/veya hasta 
yakınıyla bir ekip gibi hareket etmeli ve bireysel çözümlere 
yoğunlaşmalıdır. Karşılaşılabilecek maddi sorunların çözü-
mü için, sosyal hizmet uzmanının desteğiyle hastanın sosyal 
imkânlardan faydalanması (hasta transportu, maddi yardım, 
evde bakım ve temizlik hizmeti vb.) sağlanmalıdır. Bakım ve-
ren bireylerin sağlık problemlerinin de hasta vizitlerinde sor-
gulanması ve uygun birimlere yönlendirilmesi gerekmektedir. 
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Bu bireylerin artan iş yükü, gittikçe izole bir hale gelen yaşam 
şekli, depresyon ve uykusuzluk nedeniyle psikolojik desteğe 
daha fazla ihtiyaç duyacağı aşikârdır. 

Bazı kısıtlılıklar sebebiyle çalışmamızın sonuçlarını yorum-
lamanın dikkatli yapılması gerekmektedir. Birinci olarak, bu 
çalışma ileriye dönük olarak yapılmıştır, ancak neden-sonuç 
ilişkisini daha sağlam ortaya koyabilecek bir takip çalışması 
değildir. İkinci olarak, çalışmaya alınan olgu sayısı azdır. Bu 
sayının daha fazla olması sonuçların anlamlılığını daha olumlu 
yönde etkileyebileceği değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak, demans hastalarına bakım veren bireyler cid-
di bir psiko-sosyal ve fiziksel yük altına girmektedirler. Özellik-
le, LCD bakım verenlerinde AD’lerinkine göre bu durum daha 
yıpratıcı bir sürece yol açmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında, 
her iki demans grubunda ve özellikle LCD bakım verenlerinde 
bakım yükünü azaltmayı hedefleyen hasta ve bakıcıya yönelik 
girişimlerin yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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