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ÖZET
Vitiligolu hastalarda psikiyatrik morbidite
Amaç: Bu çalışmanın amacı, dermatoloji polikliniğinde ayakta tedavi gören vitiligolu hastalarda psikiyatrik mor-
bidite sıklığını saptamak ve bu hastalardaki kaygı, depresyon ve sosyal kaygı düzeyleri ile benlik saygısı ve yeti 
yitimi arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya alınan 42 vitiligo hastası, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme 
(SCID-I), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Liebowitz 
Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ) ve Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği (SYYÖ) ile değerlendirilmiştir. Kontrol grubu, hasta 
grubu ile yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bakımından benzer olan 33 sağlıklı gönüllüden oluşturulmuştur. 
Bulgular: Vitiligo grubunda, kontrol grubuna göre psikiyatrik morbidite sıklığı daha yüksek, benlik saygısı belir-
gin olarak daha düşük saptanmıştır. Sosyal kaygı, kontrol grubundakinden farklı olmayıp, yeti yitimi vitiligo olgu-
larının çoğunda hafif derecede bildirilmiştir. Vitiligo olguları içinde gençlerde ve kadınlarda psikiyatrik morbidi-
te daha sık saptanmıştır. Yaş ile kaygı ve sosyal kaçınma puanları arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir. 
Sonuç: Bulgular, vitiligo olgularında psikiyatrik morbidite sıklığının sağlıklı kontrol grubuna kıyasla daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Dermatoloji polikliniklerine başvuran vitiligo olguları psikiyatrik açıdan değerlendi-
rilmeli, gerekli durumlarda hastaların psikiyatrik destek alması sağlanmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Benlik saygısı, psikiyatrik morbidite, sosyal kaygı, vitiligo 

ABSTRACT
Psychiatric morbidity in patients with vitiligo 
Objective: The aim of this study was to determine the frequency of psychiatric morbidity in vitiligo patients 
treated at the dermatology outpatient clinic and to investigate the relation between anxiety, depression, 
social anxiety levels, and self esteem and disability in these patients. 
Method: Fourty-two patients with vitiligo were assessed with Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I 
Disorders (SCID-I), Hospital Anxiety Depression Scale (HADS), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), Liebowitz 
Social Anxiety Scale (LSAS) and Sheehan Disability Scale (SDS). Control group included subjects matched to 
patients in terms of age, sex and education level.
Results: In comparison to healthy controls, the rate of psychiatric morbidity was found to be higher and 
mean self-esteem score was found to be lower in the vitiligo group. There was no significant difference 
between groups in terms of social anxiety. Majority of the patients were mildly disabled. Among the vitiligo 
cases, psychiatric morbidity was found more frequent in female and young participants. Anxiety and social 
avoidance scores negatively correlated with age.
Conclusion: These findings suggest that the rate of psychiatric morbidity is higher in patients with vitiligo 
than healthy control subjects. Patients with vitiligo treated at dermatology clinics should be assessed in 
terms of psychiatric disorders and psychiatric interventions may become necessary in the course of illness. 
Key words: Self esteem, psychiatric morbidity, social anxiety, vitiligo
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GİRİŞ

Deri, emosyonel uyaranlara yanıt verebilirliği ve 
öfke, korku, utanma gibi duyguları ifade etme 

özelliği ile psikiyatride özel bir konuma sahiptir. Benlik 
saygısının ve ego bütünlüğünün gelişmesinde önemli 
bir rol üstlenmektedir (1). Deri ve beyin arasındaki ilişki, 

aynı ektodermal yapıdan köken almalarının yanı sıra, 
benzer hormon ve nörotransmitterlerden de etkilenme-
lerine dayanmaktadır (2). Bu noktada psikodermatoloji, 
psikiyatri ile dermatoloji arasındaki ilişki ve etkileşime 
dayanan ortak bir çalışma alanı oluşturmaktadır (3).
 Psikodermatolojik bozukluklar, deri hastalıkları ve 
psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkiye göre üç ana 
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başlık altında sınıflanabilir (3,4): 1-) Psikofizyolojik (psi-
kosomatik) bozukluklar (akne, alopesia areata, atopik 
dermatitler, psöriasis, psikojenik purpura, rosea, seboreik 
dermatitler ve ürtiker gibi); 2-) Primer bozukluğun psiki-
yatrik olduğu ve kişinin kendisinin deri hastalığına neden 
olduğu durumlar (parazitoz sanrısı, dismorfofobi, yapay 
dermatitler, nevrotik kaşıntılar, trikotilomani gibi); 3-) 
Dermatolojik hastalığın yol açtığı şekil değişikliklerine 
sekonder gelişen psikiyatrik bozukluklar (alopesia areata, 
kistik akne, hemanjiom, iktiyozis, psöriasis, vitiligo gibi).
 Bu sınıflamaya göre üçüncü grupta yer alan vitiligo, 
ırk ve cinsiyetten bağımsız olarak dünya popülasyonu-
nun yaklaşık %0.1-2’sini etkileyen en yaygın edinsel pig-
ment hastalığıdır (5). Fiziksel kısıtlılık ya da ağrıya neden 
olmadığı halde, hastanın işlevselliği üzerine ciddi düzey-
de olumsuz psikososyal etkisi olabilmekte; vitiligolu 
bireyler, dermatoloji hastalarının birçoğundan daha fazla 
utanma duygusu ve düşük benlik saygısı ile mücadele 
etmek durumunda kalmaktadırlar (6). Vitiligonun psiko-
lojik etkileri kişiden kişiye değişmekle beraber, koyu 
derili kişiler ile görünür deri bölgelerinde lezyonu olan 
kişilerde ciddi özgüven kaybı ve sosyal kaygıya kadar 
varan sorunlara neden olabilmektedir (7,8). Ek olarak, 
ergenlik ya da genç erişkinlik döneminde olmak, kadın 
cinsiyet, yalnız yaşamak, düşük sosyoekonomik düzey 
gibi etkenler hastalığa uyumu olumsuz yönde etkilemek-
tedir (9,10). Hastaların en az üçte birinde, vitiligoya, baş-
ta duygudurum ve anksiyete bozuklukları olmak üzere, 
psikiyatrik bir bozukluk eşlik etmektedir (7,11,12). Deri 
lezyonlarını yeterli düzeyde tedavi etmek için, hastaların 
önemli bir kısmında, ilgili psikiyatrik ya da psikolojik 
faktörlerle baş edilmesi gerektiği bilinmektedir (13). 
 Bu çalışmadaki amaç, dermatoloji polikliniğine başvu-
ran vitiligolu hastaların kaygı ve depresyon düzeylerini, sos-
yal kaygı ve kaçınmalarını, benlik saygılarını ve yeti yitimle-
rini araştırmak, hastaları psikiyatrik morbidite açısından 
sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırarak incelemektir.

 YÖNTEM VE GEREÇLER

 Örneklem

 Çalışmaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Polikliniği’ne ayaktan başvuran 18-65 yaş 

arası vitiligo hastaları davet edildi ve bu hastalara çalışma 
tanıtıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden 42 (23 kadın, 19 
erkek) vitiligo hastası çalışmaya alındı. Kontrol grubu ise, 
bilinen dermatolojik ya da psikiyatrik hastalığı olmayan, 
hastalar ile yaş, cinsiyet ve eğitim bakımından benzer 
olan 33 (19 kadın, 14 erkek) hastane personeli ve yakının-
dan oluşturuldu. Mental retardasyon, psikotik bozukluk, 
demans, delirium ve diğer amnestik bozukluklardan biri-
ne sahip olanlar ve ön görüşme sonrası çalışmaya katıl-
mayı kabul etmeyenler çalışmaya alınmadı.

 Araçlar

 Katılımcılara, aydınlatılmış onam ve sosyodemogra-
fik veri formunun ardından, sırasıyla aşağıda yer alan 
ölçekler uygulandı.
 1. DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin 
Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I): Asıl adı 
“Structured Clinical Interview for DSM-IV, Clinical 
Version” olan bu ölçek, DSM-IV’e göre birinci eksen 
psikiyatrik bozukluk tanısı değerlendirilmesinde, görüş-
meci tarafından uygulanan yapılandırılmış bir klinik 
görüşmedir (14). Yapılandırılmış görüşmeyi sürdürebi-
lecek bilişsel yeterliğe sahip olan 18 yaşından büyük 
kişilere, bu görüşmenin eğitimini almış görüşmeci tara-
fından uygulanabilir. Bu ölçek, altı modülden oluşmak-
ta, toplam 38 adet DSM-IV birinci eksen bozukluğunu 
tanı ölçütüyle ve 10 adet birinci eksen bozukluğunu 
tanı ölçütleri olmadan, “şu anda” ve “hayat boyu” seçe-
nekleri için araştırmaktadır. Türkçe formun uyarlaması 
ve güvenilirlik çalışması Özkürkçügil ve arkadaşları (15) 
tarafından yapılmıştır.
 2. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği 
(HADÖ): Bedensel hastalığı olan hastalar ve birinci 
basamak sağlık hizmetine başvuranlarda kaygı ve dep-
resyon yönünden riski belirlemek, düzeyini ve şiddet 
değişimini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir kendini 
değerlendirme ölçeğidir (16). Türkçeye çevrilmiş, geçerli-
lik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (17). Anksiyete 
(HAD-A) ve depresyon (HAD-D) alt ölçekleri vardır ve 
14 sorudan oluşmaktadır. Bunların yedisi kaygıyı, diğer 
yedisi ise depresyonu ölçmektedir. Dörtlü Likert tipi 
ölçüm sağlar. Türkiye’de yapılan çalışma sonucunda 
kesme puanı, kaygı alt ölçeği için 10/11, depresyon alt 
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ölçeği için ise 7/8 bulunmuştur. Buna göre, bunların üze-
rinde puan alanlar risk grubu olarak değerlendirilirler. 
 3. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ): 
Rosenberg (18) tarafından geliştirilmiş olan ve 63 mad-
deden oluşan ölçeğin 12 alt ölçeği vardır. İlk 10 maddesi 
benlik saygısını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu 
araştırmada, benlik saygısını ölçen 10 soruluk benlik say-
gısı alt ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 10 maddeden oluşan, 
dörtlü Likert tipi bir özdeğerlendirme ölçeğidir. Türkçe 
formunun geçerlilik güvenilirlik çalışması Çuhadaroğlu 
(19) tarafından yapılmıştır. İlk 10 sorudan alınan toplam 
puan 0-1 ise benlik saygısının yüksek, 2-4 ise orta düzey-
de, 5-6 ise düşük olduğunu göstermektedir.
 3. Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ): 
Heimberg ve arkadaşları (20) tarafından geliştirilmiştir. 
Sosyal iletişim veya performans durumlarında, sosyal 
kaygı bozukluğu olan hastaların korku ve/veya kaçın-
ma düzeylerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Toplam 
24 madde, dörtlü Likert tipinde, ayrı ayrı kaygı ve kaçın-
ma alt başlıkları için değerlendirilir. Ölçeğin Türkçe ver-
siyonunun çalışmasında kesme puanı hesaplanmamış-
tır. Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği Soykan ve arkadaş-
ları (21) tarafından yapılmıştır.
 4. Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği (SYYÖ): “İş”, 
“sosyal yaşam/boş zaman uğraşları” ve “aile yaşamı/
evdeki sorumluluklar” alt ölçeklerini içeren, bu alanlar-
da görülen yeti yitimini belirlemek üzere kullanılan bir 

ölçektir. Puanlama, 0 ile 10 arasında değişen bir derece-
lendirmeye göre, kişinin kendisi tarafından yapılmakta-
dır. Bu ölçekte hiç (0), hafif (1, 2, 3), orta (4, 5, 6), belir-
gin (7, 8, 9) ve çok (10) olmak üzere değişik düzeydeki 
bozulmalar derecelendirilmektedir (22).

 İstatistiksel Değerlendirme

 Verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for Social 
Science) 11.5 paket programı yardımıyla yapıldı. 
Tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standard sapma 
değerleri ile gösterildi. Bağımsız gruplar arasında alt 
ölçekler ve ölçek toplam puanları yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığı, bağım-
sız grup sayısı iki olduğunda Mann Whitney U testiyle 
incelendi. Kategorik karşılaştırmalar ki-kare testi kulla-
nılarak yapıldı. Gruplar içinde yaş ile alt ölçekler ve 
ölçek toplam puanları arasında bir ilişki olup olmadığı 
Spearman korelasyon testi ile incelendi. Anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

 BULGULAR

 Çalışmaya katılan grupların sosyodemografik özel-
likleri Tablo 1’de görülmektedir. Vitiligo ve kontrol gru-
bunda yaş ortalaması sırasıyla 39.70±12.9 ve 35.10±9.07 
idi. Vitiligolu hastalar ile sağlıklı kontrol grubu arasında 

Tablo 1: Vitiligo grubu ile kontrol grubunun demografik özellikleri

Vitiligo
Grubu (n=42)

Kontrol
Grubu (n=33)

z p

Yaş, Ortalama±S.S. 39.70±12.90 35.12±9.07 -1.79 0.074

Vitiligo
Grubu (n=42)

Kontrol
Grubu (n=33) χ2 p

Cinsiyet Kadın, n (%) 23 (%54.8) 19 (%57.6) 0.76 0.54

Erkek, n (%) 19 (%45.2) 14 (%42.4)

Medeni Durum Evli, n (%) 29 (%69.0) 20 (%60.6) 0.58 0.45

Bekar, n (%) 13 (%31.0) 13 (%39.4)

Eğitim Düzeyi İlkokul ve altı, n (%) 7 (%16.7) 4 (%12.1) 6.04 0.2

Ortaokul, n (%) 9 (%21.4) 10 (%30.3)

Lise ve dengi, n (%) 11 (%26.2) 13 (%21.4)

Yüksek okul, n (%) 5 (%11.9) -

Fakülte, n (%) 10 (%23.8) 6 (%18.2)

İş Çalışıyor, n (%) 25 (%59.5) 21 (%63.6) 0.13 0.72

Çalışmıyor, n (%) 17 (%40.5) 12 (%36.4)

χ2: Ki kare test, z: Mann Whitney U test, S.S.: Standart sapma
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yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve iş duru-
mu açısından istatiksel fark bulunmadı (Tablo 1). 
 Vitiligo ve kontrol grubu arasında SCID-I ile yapı-
lan görüşmeler sonucu, psikiyatrik tanı alıp almama 
açısından karşılaştırma yapıldığında, vitiligo grubun-
da (n=13; %31), kontrol grubuna (n=3; %9.1) göre 
psikiyatrik bozukluk sıklığı daha yüksek olup, aradaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). 
Tablo 2’de SCID-I kullanılarak saptanan tanıların 
dağılımı, her iki grupta ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Majör depresyon en sık görülen tanı olarak dikkat 
çekmektedir.
 Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) puanlarına 
göre, vitiligo grubunun benlik saygısı, kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük 
bulundu (p<0.01). İki grubun HADÖ ve LSKÖ puanla-
rı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilme-
di (Tablo 3).
 Vitiligo grubundaki olgular, yeti yitimi derecelerine 
göre Tablo 4’te sınıflandırılmış olup, olguların büyük 
çoğunluğu her üç yaşam alanında da hafif derecede yeti 

yitimi yaşadıklarını belirtmişlerdir.
 Ölçek puanları kadın ve erkek vitiligo hastaları ara-
sında karşılaştırıldığında, Tablo 5’te de görüldüğü gibi, 
kadınların erkeklere göre tüm ölçeklerde daha yüksek 
puanlar aldıkları, HADÖ puanları ve SYYÖ-aile yaşa-
mı ölçeklerindeki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu bulundu. Evli (n=29) ve bekar (n=13) olma ve 
lezyonların sınırlı (n=33) veya yaygın (n=9) olmasına 
göre karşılaştırma, gruplara dağılım asimetrik olduğu 
ve yaygın tutulumlu ve bekar hasta gruplarına düşen 
hasta sayısı az olduğu için yapılamadı. Korelasyon 
analizinde, yaş ile HADÖ-anksiyete ve LSKÖ-kaçınma 
puanları arasında negatif korelasyon tespit edildi 
(p<0.05). 

Tablo 2: SCID-I tanılarına göre vitiligo ve kontrol grubunun karşılaştırılması ve tanıların dağılımı 

SCID-I
Vitiligo Grubu

(n=42)
Kontrol Grubu

(n=33)
χ2 p

Tanı var/yok 13/29 3/30 5.26 0.02

Tanılar: Majör Depresyon 6 2

Distimik Bozukluk 2 -

Sosyal Fobi 1 -

Özgül Fobi 1 -

Alkol Bağımlılığı 1 -

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 2 1

χ2: Ki-kare test

Tablo 3: Vitiligo ve kontrol grubunun Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Hastane Anksiyete Depresyon 
Ölçeği (HADÖ) ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ) puanlarına göre karşılaştırılması ve yaş ile korelasyonları 

Vitiligo Grubu (n=42)
Ortalama±S.S.

Kontrol Grubu (n=33)
Ortalama±S.S.

z r¥

RBSÖ 0.79±0.99 1.64±1.54       2.67** -0.02

HADÖ Kaygı 4.50±2.48 6.00±4.25  -1.17  -0.37*

Depresyon 4.40±2.72 6.80±5.10 -0.07

LSKÖ Kaygı 14.40±8.89 14.50±12.33  -0.99 -0.18

Kaçınma 11.80±9.26 16.20±14.75  -0.32*

*p<0.05, **p<0.01, ¥Spearman korelasyon katsayısı, z: Mann Whitney U test, S.S.: Standart sapma

Tablo 4: Vitiligo grubu içinde Sheehan Yeti Yitimi 
Ölçeğine (SYYÖ) göre olguların dağılımı

İş Yaşamı Aile Yaşamı Sosyal Yaşam

Hafif Düzey 34 39 30

Orta Düzey 4 2 6

Ciddi Düzey 4 1 6
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 TARTIŞMA

 Araştırmamızda vitiligo grubunda, kontrol grubuna 
göre birinci eksen psikiyatrik bozuklukların daha sık 
olduğu görüldü. Majör depresyon, en sık karşılaşılan 
tanı olarak dikkat çekmekteydi. Ayrıca, vitiligo grubun-
da benlik saygısı, kontrol grubuna göre, istatistiksel ola-
rak anlamlı düzeyde daha düşük bulundu. Kaygı, dep-
resyon ve sosyal kaygı puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Vitiligo grubunda, 
olguların büyük çoğunluğunda, her üç yaşam alanında 
da, en azından hafif derecede yeti yitimi yaşandığı tes-
pit edildi. Korelasyon analizinde, yaş ile kaygı ve sosyal 
kaçınma puanları arasında negatif korelasyon tespit 
edildi. 
 Birçok çalışmada, dermatolojik hastalığı olan kişiler-
de psikiyatrik bozuklukların daha fazla görüldüğü sap-
tanmıştır (23-28). Vitiligolu olgularla yapılan bir çalış-
mada, hastaların %40’ının depresif ve benlik saygıları-
nın düşük olduğu saptanmıştır (29). Sukan ve Maner’in 
(11) vitiligo ve kronik ürtikeri olan hastaları SCID-I tanı-
ları açısından karşılaştırdıkları çalışmalarında, vitiligolu 
olgularda sosyal fobi (%26), distimik bozukluk (%26), 
obsesif kompulsif bozukluk (%26), özgül fobi (%36) 
gibi yüksek sıklıklarda psikiyatrik morbidite saptamış-
lardır. Mattoo ve arkadaşları (7), 113 vitiligo olgusu ile 
55 sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırdıkları ve genel 
sağlık anketi ile değerlendirme yaptıkları çalışmaların-
da, vitiligo olgularında psikiyatrik morbidite sıklığını 
%25 olarak saptamışlardır ve vitiligonun yüksek psiki-
yatrik morbidite ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlar-
dır. Sharma ve arkadaşları (27), yeni tanı konulmuş ve 

henüz tedavi görmemiş, 18-60 yaşları arasında 30 psö-
riasis ya da vitiligo hastasını Genel Sağlık Anketi Hindu 
Versiyonu ile inceleyerek psikiyatrik morbiditeyi değer-
lendirmiş; psöriasiste %53.3, vitiligo hastalarında 
%16.2 sıklıkta psikiyatrik morbidite saptamışlardır. 
Çalışmamızda, vitiligo olgularının %31’inde bir psiki-
yatrik bozukluk bulunduğu saptanmış olup, olguların 
çoğunluğunu duygudurum ve anksiyete bozuklukları 
oluşturmaktadır. Bu bulgu, mevcut literatür ile uyum 
göstermektedir. Bu bulgu ışığında, vitiligolu bireylerin 
psikiyatrik bozukluklar açısından risk altında oldukları 
düşünülebilir. 
 Sağlıklı ve normal bir cilt, kişinin fiziksel ve ruhsal 
sağlığı açısından oldukça önemlidir ve özgüven gelişi-
minde önemli bir role sahiptir (30). Türkiye’de yapılan, 
vitiligo ve ürtiker hastalarının kontrol grubu ile karşılaş-
tırıldığı bir çalışmada, her iki hasta grubunun benlik 
saygıları, kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha 
düşük bulunmuştur (31). Özellikle çocukluk çağında 
başlayan vitiligo, benlik saygısında olumsuzluklar ile 
sonuçlanan önemli psikososyal travma ile ilişkili bulun-
muştur (32). Başka bir çalışmada, 16 vitiligo olgusu 
RBSÖ ile değerlendirilmiştir. Benlik saygıları düşük 
bulunan hastalar iki gruba ayrılmış, bir gruba 5 ay 
boyunca bilişsel davranışçı terapi uygulanmıştır. 
Tedavinin sonunda hastalar tekrar değerlendirildiğinde, 
psikoterapi alan grubun benlik saygısında istatistiksel 
olarak anlamlı derecede yükselme ve lezyon alanlarında 
küçülme tespit edilmiştir (33). Çalışmamızda RBSÖ ile 
değerlendirilen benlik saygısı, vitiligo grubunda litera-
türle uyumlu olarak daha düşük bulunmuştur. Bu 
sonuç, fiziksel kısıtlılık ya da ağrıya neden olmaksızın 

Tablo 5: Vitiligo grubu içinde cinsiyetler arasında ölçekler yönünden yapılan karşılaştırma (ortalama puan±standart 
sapma). 

Kadın (n=23)
Ortalama±S.S.

Erkek (n=19)
Ortalama±S.S.

z p

RBSÖ 2.00±1.69 1.20±1.21 -1.7 0.089

HADÖ Kaygı 7.50±4.19 4.20±3.66 -0.9 0.005

Depresyon 8.70±5.42 4.60±3.70 -0.9 0.010

LSKÖ Kaygı 15.60±12.50 13.20±12.34 -0.7 0.403

Kaçınma 17.70±13.40 14.40±16.43 -1.6 0.100

SYYÖ İş 1.90±2.99 1.00±1.86 -0.6 0.547

Sosyal 3.00±2.75 1.50±2.39 -1.9 0.054

Aile 1.60±2.17 0.30±0.73 -2.4 0.018

z: Mann Whitney U test, S.S.: Standart sapma, RBSÖ: Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, HADÖ: Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği, LSKÖ: Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, SYYÖ: Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği
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beden görüntüsünü etkileyen vitiligo gibi dermatolojik 
hastalıkların kişilerin özgüven ve benlik saygısına olan 
olumsuz etkilerine dair ortak kanıyı destekler nitelikte-
dir.
 Geniş örneklemli (n=610) bir çalışmada, HADÖ 
kullanılmış ve vitiligolu hastaların %4’ünde depresif 
belirtilerin, %22’sinde ise kaygı belirtilerinin kesme 
puanı üzerinde olduğu saptanmıştır (34). Prcic ve arka-
daşlarının (35), 33 ergen vitiligo hastası ile 60 sağlıklı 
kontrol grubunu karşılaştırdıkları çalışmalarında, hasta 
grubu ve kontrol grubu arasında depresyon ve kaygı 
skorları açısından anlamlı fark saptanmamıştır. 
Çalışmamızda, vitiligo grubunun HADÖ kaygı ve dep-
resyon alt ölçeklerinden aldığı puanlar kontrol grubun-
dan daha yüksek olmakla beraber, aradaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Literatürde de bu 
konuyla ilgili çalışmalarda birbirinden farklı sonuçlar 
bildirilmektedir. Hasta sayısının daha fazla olduğu kap-
samlı çalışmalar bu konuda daha geniş bilgi edinmemi-
zi sağlayabilir.
 Özel olarak, vitiligo ve sosyal kaygı bozukluğu bir-
likteliğini araştıran bir çalışmaya rastlanmamış olmakla 
birlikte, bir başka kronik cilt hastalığı olan psoriaziste, 
Özgüven ve arkadaşlarının (36) ikincil sosyal kaygıyı 
inceledikleri bir çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışma-
da, 32 psoriazis hastası ile 32 sağlıklı kontrol LSKÖ ile 
karşılaştırılmış ve psoriazis hastalarında ölçek puanları 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada, 
vitiligo olguları ile sağlıklı kontrol grubu arasında sosyal 
kaygı puanları açısından anlamlı fark saptanmamıştır. 
Genel olarak, cilt hastalıkları olanlarda, lezyonlarının 
başkaları tarafından görülebilir oluşu ve batıl inançlar 
nedeniyle bulaşabileceği kaygısı, kişinin sosyal anlam-
da toplumda kabullenilmesinde sorun yaratabilir; kişi-
de suçluluk duygularına yol açabilir ve kişinin sosyal 
olarak izole olmasına neden olabilir. Çalışmamızda, 
vitiligo hastalarında böyle bir durumun saptanmamış 
olmasının, vaka sayısının az olmasından kaynaklanabi-
leceği düşünülmüştür. Benzer şekilde, SYYÖ’ye göre 
vitiligo olgularının değerlendirilmesi sonucunda, aile, iş 
ve yaşam alanlarında büyük çoğunluğun hafif şekilde 
etkilendiği saptanmıştır. Vitiligo ve kontrol grubu ara-
sında LSKÖ puanları arasında fark olmamasının diğer 
nedeni de, vitiligolu olguların subjektif olarak hafif 

derecede yeti yitimi yaşadıklarını belirtmeleri olabilir. 
 Dermatolojik hastalığı olan bireyler cinsiyetlerine 
göre karşılaştırıldıklarında, kadınların erkeklere oranla 
psikiyatrik açıdan daha çok etkilendikleri saptanmıştır 
(37). Bir başka çalışmada kadınlarda ve bekarlarda, 
erkeklere ve evlilere oranla psikiyatrik morbiditeye daha 
sık rastlandığı sonucuna ulaşılmıştır (26). Çalışmamızda 
da, literatürle uyumlu olarak kadınlarda erkeklere kıyas-
la psikopatoloji daha sık saptanmıştır. Vitiligo olguları-
nın genel sağlık anketi ve açık uçlu sorularla değerlendi-
rildiği bir çalışmada, yaş küçüldükçe hayat kalitesi ve 
benlik saygısının düştüğü, psikiyatrik morbidite ve algı-
lanan damgalanma duygusunun arttığı saptanmıştır 
(38). Çalışmamızda, yaş küçüldükçe anksiyete ve sos-
yal kaygı ölçeğinin kaçınma alt puanlarının arttığı, 
ancak depresyon ve benlik saygısı ile yaş arasında bir 
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal kaygının geliş-
mesinde kişinin, diğer insanlar tarafından nasıl değer-
lendirildiği ile ilgili düşünce ve yargıları önemli yer tut-
maktadır. Benlik saygısı ve depresyon, sosyal kaygıya 
kıyasla daha fazla boyuta sahip kavramlardır. Dış dün-
ya ve çevre tarafından nasıl değerlendirildiğine dair yar-
gı ve düşüncelerin yanı sıra, içsel değerlendirmeler de 
bu kavramları etkilemektedir. Beden imajı, ergenlikte 
benlik algısının önemli bir bölümünü oluştururken, 
yaşın ilerlemesi ile beden imajının benlik algısındaki 
yeri azalmaktadır. Benzer bir ilişki Yarpuz ve arkadaşla-
rı (28) tarafından aknesi olan hastalarda da saptanmış-
tır. Genç yetişkinlik döneminde, fiziksel görünümün 
kişinin hayatında daha önemli bir yer kapladığı düşü-
nüldüğünde, bu sonuç şaşırtıcı değildir. 
 Dermatolojik hastalığın yaygınlığı ya da şiddeti art-
tıkça, psikiyatrik morbiditenin de arttığına dair çalışma-
lar mevcuttur (26,36,37). Vitiligo hastaları ile yapılan bir 
çalışmada, lezyonların görünürlüğü arttıkça, algılanan 
damgalanma duygusunun arttığı ve benlik saygısının 
azaldığı saptanmıştır (39). Çalışmamızda yaygın tutulu-
mu olan hasta sayısı az olduğu için (n=9) istatistiksel 
olarak böyle bir karşılaştırma yapılamamıştır. 
 Çalışmamızın; kesitsel olması, hasta ve kontrol gru-
buna alınmış vaka sayısının azlığı ve ayakta tedavi 
gören hastalardan oluşması, vitiligonun süresinin ve 
şimdiye kadarki tedavi sürecine dair verilerin çalışmaya 
dahil edilmemiş olması gibi kısıtlılıkları bulunmaktadır.
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Vitiligolu hastalarda psikiyatrik morbidite

 Sonuç olarak, bulgular, vitiligo olgularında psikiyatrik 
morbidite sıklığının sağlıklı kontrollere kıyasla daha yük-
sek olduğunu göstermektedir. Gençlerde ve kadınlarda, 
yaygın ve görünür bölgelerde lezyonu olanlarda bu risk 
daha da artmış görünmektedir. Mümkünse, tüm vitiligo 

hastaları psikiyatrik morbidite açısından taranmalı, teda-
vinin daha yüz güldürücü olması açısından, olgular 
gerekli durumlarda psikiyatri ile işbirliği içinde ele alın-
malıdır. Özellikle riskin yüksek olduğu gruplarda psiki-
yatrik destek ön planda düşünülmelidir.
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