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VİTİLİGOLU HASTALARDA DERMATOLOJİK YAŞAM KALİTE İNDEKSİ 
UYGULANARAK YAŞAM KALİTESİNİN ETKİLENME DERECESİNİN 

BELİRTİLMESİ 
 

ÖZET 

Vitiligo, deride melanosit yıkımı ile seyreden, klinik olarak iyi sınırlı süt beyazı 

depigmente kutaneoz maküllerle karakterize bir hastalıktır.1 Vitiligo tüm dünyada 

lökodermanın göreceli olarak en yaygın nedenidir. Tüm dünyada olası sıklığı %1-2 

arasındadır. Vitiligonun etyopatogenezi bilinmemektedir. Vitiligo, kişinin yaşam 

kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve çoğu hastanın kendisini damgalanmış hissetmesine 

yol açan ciddi bir cilt hastalığıdır. 

Çalışmamızda vitiligolu hastalara ve sağlıklı kontrol grubuna DYKİ anketini 

uygulayarak vitiligolu hastaların yaşam kalitesinin etkilenme derecesi araştırılmıştır. 

Çalışmaya vitiligo tanısı alan 50 vitiligolu hasta ve 50 sağlıklı kontrol grubu alındı. 

Hasta ve kontrol grubuna yapılan DYKİ anketinde vitiligolu hastaların ve 

sağlıklı kontrol grubunun ortalama DYKİ skoru ve standart sapmaları sırasıyla 5.5 ± 5.0 

ve 1.4 ± 1.3 olarak tespit edildi. Hasta grubumuzla sağlıklı kontrol grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. (p<0.05)  Vitiligo tipi ve cinsiyet ile DYKİ 

skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. (p>0.05) Çalışmaya 

katılan 50 vitiligolu hastanın hastalık süresi ile DYKİ skoru arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edildi. (p=0.04) 

Sonuç olarak; Bizim çalışmamızdaki bulgular vitiligolu hastalarda yaşam 

kalitesinin kontrol grubuna göre önemli düzeyde bozulduğunu göstermiştir. Vitiligo 

kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir dermatolojik hastalıktır. 

Vitiligonun psikososyal belirtilerini tanımak ve bununla mücadele etmek, gerek 

hastaların yaşam kalitesini artırmak ve gerekse daha iyi tedavi yanıtı almak açısından 

önemli olduğu kanısındayız. Bu amaçla DYKİ’i günlük rutin klinik kullanıma uygun, 

basit, duyarlı, objektif ve tüm deri hastalıklarında kullanılabilen bir yöntemdir. 

 

Anahtar kelimeler: Vitiligo, Yaşam kalitesi, Dermatolojik yaşam kalite indeksi 
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İN PATİENTS WİTH DERMATOLOGİCAL LİFE QUALİTY İNDEX 
VİTİLİGOLU QUALİTY OF LİFE AFFECTED BY APPLYİNG THE 

SPECİFİED DEGREE 
 

SUMMARY 

 

Vitiligo, and watch the destruction of melanocytes in the skin, clinically well-

characterized a limited milk-white depigmente with cutaneus maculs.    Vitiligo is  most 

common cause of Leukoderma all over the world. All over the world are among the 

possible incidence of 1-2%. Vitiligo’s etiopathogenesis is unknown. Vitiligo, a person's 

quality of life, and most significantly affecting the patient's own stamped led to a 

serious skin disease is felt. 

In our study patients and healthy control group with  vitiligo survey DYKİ 

quality of life of patients affected by applying vitiligolu degree were investigated. In the 

study were diagnosed vitiligo patients and 50 healthy control group received 50  with 

vitiligo.. 

Patient and control group in the survey DYKİ patients and healthy control group 

vitiligolu the average scores and standard deviations DYKİ respectively 5,5 ± 5.0 and 

1.4 ± were found to be 1.3. Between our patient group and healthy control group, a 

statistically significant difference found. (p <0.05) with Vitiligo type and gender 

between DYKİ scores found a statistically significant relationship. (p> 0.05) 

participated in the study of 50 patients with disease duration vitiligolu with scores 

between DYKİ statistically significant relationship was detected. (p = 0.04) 

In conclusion, our study findings in our quality of life in patients vitiligolu than 

the control group showed significant deterioration. Adversely affect the quality of life of 

people Vitiligo which is a dermatological disease. With it to recognize symptoms and 

psychosocial Vitiligo’s  to struggle, both to improve the quality of life of patients and 

both get better treatment response is important to believe. This purpose, suitable for use 

in routine clinical DYKİ'i day, simple, sensitive, objective and is a method that can be 

used on all skin diseases 

 

Key words: Vitiligo, Quality of life, dermatological life quality index 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Vitiligo, deride melanosit yıkımı ile seyreden, klinik olarak iyi sınırlı, süt beyazı 

depigmente kutaneoz maküllerle karakterize bir hastalıktır.1 

Vitiligonun etyopatogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.2 

Vitiligolu hastaların %50’sinde hastalık, bunların kendi görünümleri ile en çok 

ilgilendikleri ve kişisel imajın en kırılgan olduğu 20 yaşından önce görülür.3 

Vitiligo, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve çoğu hastanın 

kendisini damgalanmış hissetmesine yol açan ciddi bir cilt hastalığıdır. Vitiligoda dış 

görünümde göze çarpan renk değişiklikleri nedeniyle hastalar olumsuz etkilenmektedir. 

Hastalığın kronik doğası, tedavi süresinin uzunluğu, etkili bir tedavi yönteminin henüz 

bulunamaması, hastalığın öngörülemeyen gidişi, genellikle hastalar için sıkıntı 

vericidir.4 

Genelde yaşamı tehdit edici olmadıkları için yeterince önem verilmeyen kronik 

cilt rahatsızlıkları, aslında çok önemli psikososyal rahatsızlıklara neden olabilirler. Bu 

hastalığın psikolojik belirtilerini tanımak ve bununla mücadele etmek, yaşam kalitesini 

artırmak ve daha iyi tedavi yanıtı almak açısından önemlidir.4 

Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine 

başvuran,  klinik olarak vitiligo tanısı konulan, ayaktan ve yatarak takip ve tedavi edilen 

hastaların, hastalıklarının psikolojik ve sosyal yaşantılarına etkilerinin saptanması, 

hastaların hastalığı nasıl algıladıklarının anlaşılması, hasta sorunlarını daha iyi anlamak 

amacıyla Dermatolojik yaşam kalite indeksi anketi yapmayı planladık. Hasta grubuyla, 

sağlıklı kontrol grubunu karşılaştırarak vitiligolu hastalarda yaşam kalitesinin etkilenme 

derecesini tespit etmeyi amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Tanım 

Vitiligo, nispeten sık rastlanılan, melanosit kaybı ile giden lokal veya yaygın 

depigmente maküllerle karakterize, akkiz bir deri hastalığıdır.1,5 

Vitiligo asemptomatik olmasına, mortolite ve fiziksel morbodite üzerine etkili 

olmamasına rağmen görünen alanlar da depigmentasyona neden olduğundan dolayı 

kişilerin yaşam kalitesinde bir bozukluğa neden olabilmektedir.6 

 

2.2. Melanositlerin Normal Fonksiyonu 

Deri rengini belirleyen başlıca etkenler eksojen olarak alınan karotenoidler (sarı 

renk), endojen olarak üretilen melanin (kahverengi renk), dermisde kapiller içindeki 

oksijenize hemoglobin (kırmızı renk), deoksijenize hemoglobin (mavi renk)’dir. 

Bunların içinde melanin deri rengini belirleyen ana unsurdur.6 

Melanositler nöral kristadan köken alırlar. Melanositler ayrıca gözün uveal 

traktı, leptomeninksler, iç kulakta da bulunurlar. Elektron mikroskobisinde melanositler 

çok sayıda küçük mitokondri, iyi gelişmiş golgi kompleksi, kısa kaba endoplazmik 

retikulum sisternaları içeren ve soluk boyanan hücreler olarak izlenir. Melanositlerin 

içinde melanin pigmenti içeren melanozom adı verilen yoğun salgı granülleri vardır. 

Melanozomlar hem matriks proteinlerini hemde melanin biyosentezini düzenleyen 

enzimleri içerirler.6 

Melanositler bazal tabakadaki keratinositler arasına yerleşmişlerdir. Bazal 

tabakadaki her 10 keratinosite 1 melanosit düşer. Herbir epidermal melanosit, bir 

epidermal melanin ünitesini oluşturmak için kendisini çevreleyen 36 keratinositten 

oluşan bir grup ile fonksiyonel temas halindedir. Bir melanosit melanozomlarını, 36 
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keratinositten oluşan bu gruba transfer eder. Melanositin dendritinin ucu keratinositin 

stoplazması içine gömülü hale gelir ve sonunda fagositozla melanozom kümesi 

keratinosite transfer olur. Bu melanozomlar keratinosit çekirdeğini bir güneşlik gibi 

kapatıp hem nükleusu hemde tüm hücreyi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur.6 

Deride melanin pigmentasyonu iki basamakta gerçekleşir. Birincisi; melanosit 

içinde melanozomların oluşumu ve melanin üretimi (melanogenezis). İkincisi; 

melanozomlardaki pigment granüllerinin keratinositlere transferi ve dağılımıdır.6 

Melanin başlıca hidroksifenilalanin veya tirozin aminoasitlerinden sentezlenir. 

Bu süreçte tirozinaz enzimi önemli rol oynar. Tirozinaz aktivitesi sonucu tirozin önce 

3,4-dihidroksifenil-alanine (Dopa) ve daha sonra dopakinona dönüştürülür. Dopakinon 

ise bir dizi dönüşüme uğrar ve ömelanin ile feomelanin oluşur.7 

Ömelanin stratum bazale hücrelerinin altında ya da arasında ve kıl foliküllerin de 

bulunan özelleşmiş epidermis hücreleri olan melanositler tarafından üretilen siyah-

kahverengi renkli pigmenttir. Kırmızı saçta görülen pigment ise kırmızı-sarı renkli 

feomelanindir.7 

Melanin ultraviyoleyi (UV) doğrudan absorbe ederek güneş ışığının zararlı 

etkilerinden deriyi korumada önemli bir rol oynar.8 

Deri rengi melanosit yoğunluğuna değil, melanozomların büyüklüğüne, 

miktarına ve keratinositler içerisindeki dağılımına bağlıdır.7,9 

Melanosit yoğunluğu güneşe maruz kalınan deri bölgelerinde diğer alanlara 

oranla 2 kat yüksektir. Melanositlerin dağılımında ırk ve cinsiyet farkı da mevcuttur. 

Kadınlar erkeklerden daha açık renklidir. Irklar arasındaki pigmentasyon farklılıkları 

melanosit yoğunluğundaki farklılıklara bağlı değildir. Beyaz ve siyah derililerdeki 

farklılıklar melanositlerde üretilen melanozomların miktarına bağlıdır. Koyu tenli 
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kişilerde melanozomlar büyük olup kümeleşme eğilimi göstermezler. Açık deri 

renklilerde daha az melanin içeren, daha küçük olan melanozomlar kümeler 

oluştururlar.6 

 

 

Şekil 1: Melanin sentez basamakları 8 

 

2.3. Tarihçe 

Vitiligo kelimesi Latince olan ,,vitium,,  (kusur veya leke) veya ,,vitellus,, (derinin 

beyaz lekesi) kelimelerinden köken almaktadır. Roma doktorlarından Celsus vitiligo 

kelimesinin kullanıldığı ilk belgeyi Milattan sonra birinci yüzyılda yazmıştır. Milattan 

önce 1500 ile 1000 yıllarında Hint literatürlerinde kilas ( ,,kil,, beyaz, ,,as,, atmak, 
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yayılmak) ve palita ( ‘’pal’’ gri, eski ve yaşlı ) derinin beyaz makülleri için kullanılmış 

terimlerdir.5 

Vitiligo hakkında en eski belgelere Ebers papirüslerinde rastlanılmıştır. Bu 

belgelerde lepradan farklı bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Tarih boyunca 

Shwetakustha, Suitra, Kilas, Baras gibi isimler almıştır.6,10 

Budistlerin kutsal kitabı Vinay Pitak’a göre kilas nedeniyle acı çeken kişilerin 

tanrı tarafından kutsanamayacağına inanılmaktadır. 

Hint kutsal kitabı Manusmriti’de “svitra” (genişleyen beyazlık) görülen kişilerin 

Toplum tarafından saygın kabul edilmemesi gerektiği bildirilmiştir. Kuran’da 

baras (beyaz deri), Hz. isa’nın çare bulduğu durumu tanımlamak için kullanılmıştır.10 

 

2.4. Epidemiyoloji 

Vitiligo tüm dünyada lökodermanın göreceli olarak en yaygın nedenidir. Tüm 

dünyada olası sıklığı %1–2 arasında olmakla birlikte, %0.14 ile %8,8 gibi farklı 

rakamlarda bildiren yayınlar bulunmaktadır.5 Vitiligo prevalansının farklılıklar 

göstermesi farklı coğrafik alanlarda yaşama ve farklı çevresel durumlardan 

kaynaklanmaktadır. 

Vitiligo en sık görülen pigmenter bozukluktur.11 Ülkemizde sıklığı %0.15–0.32 

olarak bildirilmiştir.12 

Birleşik devletler de tahmin edilen insidansı %1’dir.1 

Genelde çocukluk veya genç adult döneminde başlar. 10–30 yaşlarında pik 

yapar; ama her yaşta ortaya çıkabilir. Olguların yaklaşık yarısında 20 yaşından önce 

başlar ve insidansı yaşla birlikte azalır.1,10 
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Erkek ve kadınlarda eşit olarak görülmektedir.13 

Bazı çalışmalarda vitiligonun kadın prevalansının yüksek olduğu 

bildirilmektedir. Çünkü kozmetik bir defekte neden olduğundan dolayı kadınlarda daha 

fazla endişeye yol açmakta ve doktora daha fazla başvurmaktadırlar. Kadın 

prevalansının yüksek olması bundan kaynaklanıyor olabilir.6 

Vitiligolu yakını bulunanlarda hastalık daha erken yaşlarda ortaya 

çıkabilmektedir. Olguların %25-30’da aile hikâyesi mevcuttur.1 

Vitiligo tüm ırklarda görülür. Tropikal bölgelerde ve koyu derili insanlarda 

vitiligo prevalansı daha yüksek bulunmuştur. Vitiligo hastalarının sıklıkla tip IV deri 

pigmentasyon derecesine sahip olduğu gösterilmiştir.1 

Siyah ırka ait prevalans çalışmaları az sayıdadır. Nijeryada hastane kayıtlarına 

dayalı yapılan bir çalışmada prevalans %6 bulunmuştur.14 

Bu yüksek insidans, siyah ırkta vitiligonun oldukça rahatsız edici bir durum 

yaratmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Karaiblerde Martinik adasında yapılan bir çalışmada 2077 kişide prevalans 

%0.34 olarak bulunmuştur. Martinik adasında nufusun %96’sı siyah, %4’ü beyazdır. Bu 

oran literatürde bildirilen beyaz ırka ait verilerle farklılık göstermiyordu.15 

Çoğu araştırmacı farklı ülkelerde ve etnik gruplarda vitiligo prevalansının 

değişiklik gösterdiğini bildirmiştir.15 

 

2.5. Vitiligonun Genetiği 

Vitiligonun ailesel yatkınlığı ile ilgili birçok çalışma yapılmış, herediter 

faktörlerin vitiligo gelişiminde kısmen etkili olduğu gösterilmiştir.5 
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Epidemiyolojik çalışmalar vitiligolu hastaların yaklaşık %20’de en az bir tane 

birinci derece akrabalarında vitiligo olduğunu göstermektedir. Ve yine vitiligolu 

hastaların birinci derece akrabalarında vitiligo riski 7–10 kat artmaktadır.1 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, birinci derece akrabalar içerisinde vitiligo 

görülme sıklığı %11,5 olarak bulunmuştur.28 

Vitiligolu hastalar ve ailelerinde otozomal dominant veya otozomal resesif geçiş 

gösterilememiştir.1 

Vitiligolu hastalarda eritrositlerde kromozom 1 üzerindeki RH, kromozom 2 

üzerindeki ACP1 ve kromozom 4 üzerindeki MN bölgeleri gibi çok sayıda otozomal 

alan tespit edilmiştir. Bu da multifaktöriyel genetik geçişi desteklemektedir.1 

Vitiligonun genetik aktarımının tek lokuslu basit Mendelyen geçişe uymayan en 

az dört veya daha fazla resesif bağımsız allellik yapıda olabileceği bildirilmiştir.10, 16, 17 

Son yıllarda bazı kromozomlar üzerinde (özellikle 1, 4, 7, 8 ve 17. kromozom), 

vitiligo için anlam taşıyan genler (4q13-q21, 1p31, 7q22, 8p12, 17p13, 6p, 6q, 14q, 9q, 

13q, 19p ve 22q ) saptanmıştır.16 

Katalaz geni, anjiotensin dönüstürücü enzim geni, östrojen reseptör 1 geni ve 

sitotoksik T lenfosit iliskili antijen- 4 geni ( CTLA- 4 ) gibi pek çok gen vitiligoya 

yatkınlıkta rol oynayan genler olarak öne sürülmüştür.16, 18–20 

Türk vitiligolu hastalarda CTLA–4 gen polimorfizimini tespit etmek için bir 

çalışma yapılmış ve vitiligo gelişiminde CTLA–4 gen polimorfiziminin kabul edilir 

genetik bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.21 

Yapılan bir çalışmada VIT1 (2p21 kromozomun da lokalize) geninden söz 

edilmektedir. Vitiligo melanositlerin de VIT1 transkript ekspresyonu ile artan hatalı 

eşleşmiş tamir geni hMSH6’nın ekspresyonu arasında bağ vardır. Bu ikisinin yüksek 
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seviyelerinin vitiliginöz melanositlerdeki artan DNA hasarından sorumlu olabileceği 

ileri sürülmüştür.22–24 

Vitiligoda İnsan lökosit antijenleriyle (HLA) ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 

Ancak bu çalışmaların sonuçları birbirleriyle tutarlı değildir. Belirli HLA haplotipleri, 

vitiligoya ait aile öyküsü, hastalığın yaygınlığı, başlangıç yaşı ve populasyonun yaşadığı 

coğrafya ile güçlü olarak ilişkilidir.16, 25, 26 

Çalışmalarda B13, DR4, BW35, BW60, A2, DW7, DR52, DR53, CW6 antijen 

mevcudiyeti ile vitiligo arasında belirgin ilişki olduğu tespit edilmiştir.5, 6, 16 

Taştan ve arkadaşlarının27 Türk populasyonun da yaptıkları çalışmada HLA- 

DRB1, DR3, DR4 ve DR7 allelleri vitiligo ile ilişkilendirilmiştir. 

Ailesel vitiligolu olgularda HLA BW 46 ve erişkin vitiligo olgularında ise BW 

60 antijeni sık olarak bulunmuştur.5 

 

2.6. Etiyopatogenez 

Vitiligonun etyopatogenezi bilinmemektedir. Üç majör hipotez üzerinde 

durulmaktadır. 

1) Otoimmun hipotez 

a. Hücresel immun yanıt 

b. Humaral immun yanıt 

2) Nöral hipotez 

3) Otositotoksik hipotezdir 13 
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2.6.1. Otoimmun Hipotez 

Vitiligo ve otoimmun hastalıkların birlikte görülmesi ve derideki inflamatuar 

değişiklikler otoimmun teorinin temelini oluşturmaktadır. 

Melanositlere karşı gelişen sitotoksik antijenlere bağlı melanositlerin yıkımını 

savunan hipotezdir. Vitiligolu hastalarda hem humaral hem de hücresel immunitede 

değişiklikler olur.5, 6 

Vitiligolu hastalarda birçok otoantikor gösterilmiştir. Bu otoantikorlar antitroid 

antikor, antigastrik pariatal hücre antikoru, antiadrenal kortikal hücre antikorlarıdır. 

Ama bu otoantikorlar hastalıkla çok az kliniko patolojik korelasyon gösterir.13, 29, 30 

Otoimmun hipotez genellikle generalize veya non-dermatomal vitiligo ile ilişkili 

bulunmuştur.31 

Vitiligonun birçok otoimmun hastalık ile ilişkili olması otoimmun hipotezi 

desteklemektedir.6 

Bu otoimmun hastalıkların %30’undan fazlasını graves hastalığı, hashimato 

troiditi gibi troid bozuklukları oluşturmaktadır. Vitiligo ile ilişkili diğer otoimmun 

bozukluklar pernisyöz anemi, lupus eritematosuz, Sistemik sklerosis, Myestenia gravis, 

Crohn hastalığı, primer bilier siroz, Sjögren sendromu, alopesi areata’dır. Diğer olası 

ilişkili endokrinolojik bozukluklar Addison hastalığı, insülin bağımlı diabetes mellitus 

ve adult başlangıçlı diabetes mellitus’dur.13 

Ayrıca hastalığın psoriazis32 ve liken planus33 gibi immun kökenli oldukları 

düşünülen hastalıklarla ilişkisi de bildirilmektedir. 

Vitiligo mukokutanöz kandidiyasiz, addison hastalığı ve hipoparatroidizm ile 

karakterize olan otoimmun poliglandüler sendrom tip1’in bir komponenti olabilir.         

Ayrıca Schmid multipl otoimmun sendromunun da bir komponenti olabilir.29, 34, 35 
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Otoimmun poliendokrinopati-kandidiyasiz-ektodermal displazi ( APECED ) 

olan hastalarda %13 oranında vitiligo insidansı bildirilmiştir. APECED 21q 22.3 

kromozomunun üzerindeki otoimmun regulatuar gen (AIRE) mutasyonu sonucu 

meydana gelir. Bu da vitiligonun otoimmun bir hastalık olduğunu desteklemektedir.1 

Vitiligonun tip3 poliendokrin otoimmun sendromla da (PAS) birlikteliği 

bildirilmiştir. Tip3 poliendokrin otoimmun sendromda primer hiperaldestronizm, 

hipotiroidizm, vitiligo birlikteliği vardır.36 

Yapılan bir çalışmada kronik plak tipi psöriasiz, üniversal vitiligo, tip2 DM olan 

bir hastaya iki ay boyunca efalizumab tedavisi verilmiş ve hastanın tedavi sonrası 

vitiligo lezyonlarında pigmentasyon olduğu gözlenmiştir. Efalizumab T-hücre 

migrasyonu ve aktivitesini inhibe ederek etki gösterir. Bu vitiligolu hastanın efalizumab 

tedavisine cevap vermesi vitiligoda ki otoimmun patogenezi desteklemektedir.37 

a) Vitiligoda hücresel immun yanıt: 

Melanositler majör histokompalibilite kompleksi (MHC) class1 ve 2 

moleküllerini, intrasellüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1) ve vasküler adezyon 

molekülü-1 (VCAM-1) gibi adezyon moleküllerini ayrıca; IL-1, IL-6, IL-8 gibi 

sitokinleri ve transforming growth faktör (TGF)-beta1’de salgılar. ICAM–1 

inflamatuvar olay sırasında hücreler arası adezyonda, lenfositlerin diğer hücrelerle 

ilişkisinde, hücre göçünde rol oynar. Bu bulgular vitiligonun immun sistemle 

bağlantısını gösteren bulgulardır.29 

Yapılan bir çalışmada vitiligo patogenezinde T hücrelerinin rolü araştırılmış ve 

sonuçta vitiligolu hastalarda kontrol grubuna göre transforming growth faktor-β 

seviyeleri azalmış olarak bulunmuştur. Yine bu çalışmada vitiligo da tutulan vucut 

yüzeyinin genişiliği ile korole olarak serum IL–17 seviyeleri artmış olarak bulunmuştur. 



 

 

11 

Vitiligolu ve kontrol grubu arasında serum IL–10, IL–6 ve TNF-β seviyeleri arasında 

fark bulunamamıştır.38 

İmmunohistokimyasal çalışmalar jeneralize vitiligo da tutulmuş derinin 

çevresinde CD3+, CD4+ ve CD8+ T hücreleri ile CD68+ makrofaj gibi immunositlerin 

varlığı gösterilmiştir.29 

CD4+ ve özellikle CD8+ T hücreleri aktif hastalık boyunca melanosit hasarı ile 

ilişkilidir.39 

Vitiligo lezyonlarında makrofaj infiltrasyonu gösterilmiştir. Makrofajların 

kutanöz T lenfositler ile apoptozisin indüklediği melanositlerin temizlenmesinde rol 

aldığı düşünülmektedir.40 

Langerhans hücreleri epidermisteki T hücrelerine antijen sunumunda rol alırlar. 

Bunların sayılarında herhangi bir artış vitiligo lezyonlarında oluşan melanosit 

hasarındaki immunolojik sürece katkısı olduğu düşünülebilir.29 

Mononükleer hücreler tarafından üretilen Granülosit-Makrofaj Koloni-Stimülan 

faktör (GM-CSF) de aktif vitiligolu hastalarda artmış olarak bulunmuştur. Ayrıca 

otoimmun hastalıklar da önemli bir patojenik gösterge olan Tümör Nekrosis Faktör 

(TNF)-alfa’nın vitiligo da artmış olduğu gösterilmiştir.29, 41, 42 

GM-CSF, endotelin, TNF-α, IL–1α, IL–6, TGF-β melanosit büyümesini inhibe 

ederler.41 

Vitiligolu hastaların periferik dolaşımlarında melanosite özgü diferansiasyon 

antijenlerinden biri olan CLA antijeni eksprese eden Melan-A/MART–1 spesifik CD8+ 

T hücreleri gösterilmiştir.43 Bu bulgu perilezyonel deri biyopsilerinde de 

gösterilmiştir.40 
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Yapılan bir diğer çalışmada vitiligolu hastalarda T lenfositlerin aktivitesine 

işaret eden serum solubl IL–2 reseptör seviyesi yüksek bulunmuştur.44, 45 

b) Vitiligoda humaral immun cevap: 

Vitiligo lezyonlarında yapılan çalışmalarda keratinositlerde ve bazal membran 

bölgelerinde IgG ve C3 birikimleri görülmüştür. Bu birikimler melanositlerde değil 

keratinositlerde olmaktadır.46 

Antikeratinosit intrasellüler antikorları hastalığın yaygınlığı ve aktivitesi ile 

ilişkili bulunmuştur.47 

Vitiligo IgG antimelanosit antikorları melanositlerden HLA-DR ve ICAM–1 

ekspresyonu ile IL–8 salınımını artırdığı da gösterilmiştir. Bu da vitiligo lezyonlarına 

nötrofil göçüne neden olmaktadır.29 

Bazı çalışmalarda vitiligolu hastaların serumlarında melanositlerden türeyen 

antijenlere karşı antikorların varlığı ve bunların hastalığın aktivitesi ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Bu antikorlar özellikle tirozinaza karşı oluşmaktadır.1, 29, 48, 49 

Diğer antijenler olarak melanozomal matriks glikoproteini olan gp100/Pmel, 

tirozinaz ile ilişkili protein-1 ve 2 (TRP–1) ve (TRP–2)’de vardır.50 

Vitiligoda oluşan antikorlar genelde hücre yüzeyinde lokalize olan 35 kDa, 40–

45 kDa, 75 kDa, 80 kDa, 150 kDa pigment hücre antijenlerine karşı yönelirler.29, 51, 52 

Bir yüzey reseptörü olan ve melanogenezin regülasyonunda rol alan melanin 

konsantre hormon reseptörü-1 (MCHR-1)’e karşı otoantikorlar bazı hastaların 

serumlarında tespit edilmiştir.53 

İn vitro olarak vitiligolu hastaların serumunda antikora bağımlı hücresel 

sitotoksisitede de olduğu gibi, antikor aracılı kompleman aktivasyonunun selektif bir 

indikasyonuda gösterilmiştir.54 
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Vitiligo hastalarında heterozigot C4 ve C2 yetmezliğinin sıklığında artış 

bildirilmiştir.55 

Bir diğer çalışmada da vitiligoda depigmentasyon yaygınlığının melanositlere 

karşı oluşan antikorların seviyesi ve insidansı ile bir korelasyon gösterdiği 

saptanmışdır.54 

Bazı otörler vitiligo aktivitesini serum anti-melanom IgA antikor seviyelerinin, 

anti-pigment hücre membranı IgG antikoruna göre daha iyi gösterdiğini 

bildirmişlerdir.6, 56 

 

2.6.2. Nöral Hipotez 

Vitiligo lezyonları bazen dermatomal bir alanı takip eder. Buda nörokimyasal 

mediatör cevabının melanositlerde yıkıma neden olduğu görüşünü akla getirmektedir.13 

Vitiligo lezyonlarının paralizili ekstremiteler üzerinde yayılması, viral ensefalit, 

Multipl skleroz ve Horner sendromuna eşlik etmesi, vitiligonun emosyonel stres sonrası 

başlayabilmesi ve segmental tutulumun olması nöral hipotezi desteklemektedir.1, 10 

Melanositler de, sinir hücreleri gibi embriyolojik olarak nöral krestten köken 

alırlar. Lezyon ortasında ve periferinde otonomik sinir hücrelerin de dejeneratif ve 

rejeneratif değişiklikler ve dermal schwan hücrelerinin %75’inde bazal membran da 

kalınlaşma görülmüştür. Hastaların yarısında minör aksonal hasar olduğu bildirilmiştir.1 

Nöral hipotez de sinir sonlanmalarının kenarlarından melanositlere toksik etki 

gösteren nörokimyasal mediatörler salgılandığı düşünülmektedir.13 

Derideki nöropeptidlerin yaygın dağılımının keşfi ve onların bir kısmının 

melanosit farklılaşmasını (melanogenesiz ve dendritik) düzenleme kabiliyetinin 

olduğunun ortaya konulması nöral hipotezi daha da güçlendirmiştir. Vitiligolu 
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hastaların derisinde nöropeptid Y’nin immun reaktivitesinin arttığı veya sinir büyüme 

faktörü reseptörlerinin ve kalsitonin geni ile ilişkili peptidin dengesinin değiştiği 

gözlemlenmiştir.6 

Vitiligolu deride katekolamin yolundaki değişiklikler katekol-O-metil transferaz 

ve monoaminooksidaz aktiviteleri tanımlanmıştır.1, 6, 57, 58 

Yapılan bir çalışmada katekol-O-metil transferaz enzimindeki polimorfizim 

akrofacial vitiligo ile önemli derecede ilişkili bulunmuştur.59 

Beta-endorfin ve metenkefalin salınımında da bozukluklar rapor edilmesi 

vitiligolu deride nöropeptidlerin dengesinde değişimin olduğunu göstermektedir.6 

Lezyon kenarındaki melanositler de dopa oksidaz aktivitesi artmıştır. 

Repigmente deride asetilkolin esteraz aktivitesi görülürken, depigmente deride 

görülmemektedir.1, 58 

Tirozin hem epinefrin hem de melanin sentezinde bir substrattır. Epinefrin ve 

melanin prekürsörleri arasında kimyasal benzerlik olduğundan dolayı epinefrin sentezi 

sırasında sinir uçlarından salınan ara ürünler melanositleri zedeleyebilirler.1, 10 

Lezyonlu alanlardaki keratinositler de beta-adrenerjik reseptörlerle ilişkili 

kalsiyum transportunda defekt bulunmuştur.1 

Schallreuter ve arkadaşları 60 vitiligoda 6-BH metabolizmasındaki ilk enzim olan 

GTP siklohidrolaz I aktivitesinin 3–5 kat arttığını ve bunun bir taraftan keratinositlerde 

katekolamin sentezini arttırırken diğer taraftan da 6-BH4'in aşırı üretimine sebep 

olduğunu saptamışlardır. Aşırı üretilen 6-BH4’nin fenilalanin hidroksilazın kompetitif 

inhibitörü olan 7-BH4'in non-enzimatik üretimini provake ettiğini bunun da 

fenilalaninden tirozin oluşumunu engelleyerek feed-back etki ile melanin sentezini 

durdurabileceğini ve depigmentasyonun sebebi olabileceğini iddia etmişlerdir. 
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Vitiligolu hastalarda epidermal ve plazma nörepinefrin düzeyleri artmıştır. 

Melanin biosentezinde kofaktör olan biopterin aktif vitiligolu hastaların epidermisin de 

artmıştır; bunun sonucunda hidrojenperoksit düzeyleri artar. Hidrojenperoksitin ani 

artışı melanositler de sitotoksik etkiye ve depigmentasyona neden olur.1, 61 

Lezyonlu alanlarda epinefrin düzeyleri belirgin olarak azalırken, nörepinefrin 

düzeyleri artmaktadır. Epinefrinin plazma düzeyleri normalken, nörepinefrinin plazma 

düzeyi artmıştır.10 

 

2.6.3. Otositotoksik Hipotez 

Melanin sentez metabolitleri veya ara maddelerinin toplanmasını ve 

melanositleri yok etmesini savunan hipotezdir.13 

Melanin sentezi sırasında ortaya çıkan tirozin anologları ve ara ürünler 

melanositler için oldukça toksiktir.1, 10 

Bu ara ürünlerden indol ve serbest radikaller melanositlerde birikerek hücre 

hasarına neden olmaktadırlar. Hücre içerisinde biriken serbest radikaller genetik 

mutasyona da neden olurlar.62 

Vitiligolu hastalarda oluşan bu serbest radikalleri ve toksik ara ürünleri elimine 

edecek koruyucu mekanizmaların bozuk olduğu ileri sürülmektedir.6, 63 

Melanosit membranında serbest radikal koruyucusu olarak bulunan kalsiyum ile 

inhibe olan tioredoksin redüktaz enzimi vitiligolu hastaların keratinositlerinde daha az 

konsantrasyon da bulunmuştur. Ekstrasellüler kalsiyum düzeyinin artması bu enzimi 

inhibe ederek süperoksit radikallerinin artmasına neden olur. Sonuçta vakuolizasyon 

gelişir ve hücre ölümü olur.64–66 
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Vitiligolu hastalarda psikolojik stres ve fiziksel olaylar gibi çeşitli travma 

öyküleri sıktır. Bu durum presinaptik hücrelerden katekolamin salınımını artırır. 

Katekolamin artınca vazokonstruksiyon ve epidermal-dermal hipoksi oluşur. Ardından 

reoksijenizasyon meydana gelir. Reoksijenizasyon sonucu serbest oksijen radikalleri 

gibi toksik maddeler artar.67 

Yapılan bir çalışmada lezyonlu alanda katalaz enziminin azaldığını ve bunun 

sonucu olarakta hücre ölümünün gerçekleştiğini ileri sürülmüşdür.68 

Yapılan bir diğer çalışmada aktif vitiligolu hastaların epidermisinde ubikuinol, 

vitamin E, indirgenmiş glutatyon ve poliansatüre yağ asitleri gibi antioksidatif 

maddelerin kontrol grubuna göre belirgin olarak azalmış olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuçta lipoperoksitatif proçes gelişmektedir. Aktif vitiligo hastalarında ubikuinol, 

vitamin E, selenyum ve metionin gibi antioksidan kullanımının tedavi edici rolü 

olabileceğini savunmuşlardır.69 

Vitiligolu hastalarda ayrıca dopaminin otooksidasyonu sonucu oluşan 

hidroksidopaminin serbest radikallerin oluşumuna neden olarak melanom hücrelerini 

öldürdüğü tespit edilmiştir.10 

Yapılan bir çalışmada çinli vitiligolu hastalarda, detoksifikasyon ve 

antioksidasyondan sorumlu gen olan NF-E2 ilişkili faktör 2 ( Nrf2 )’de polimorfizm 

gösterilmiştir.70 

Bazı yazarlar ise melanosit yıkımında programlı hücre ölümü olarak tanımlanan 

apoptozisin rolü olabileceğini savunmuşlardır. Apoptozis immün sitokinler ve bazı 

kimyasalları da içeren birçok faktörün indükleyebildiği bir süreçtir.. Apoptozis regulatör 

moleküllerinden olan Bcl–2 ve Bax proteinlerinin melanositlerdeki ekspresyonu ve 
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modülasyonunu araştıran bir çalışmada, vitiligoluların melanositlerinde apoptozis 

yatkınlığı gösterilmiştir.71 

Bir başka çalışmada ise nitrik oksitin indüklediği apoptozisin melanosit 

sayısında azalmanın nedeni olabileceği gösterilmiştir.72 

Vitiligo etyopatogenezin de üzerinde durulan bu 3 mekanizma dışında olası 

birkaç mekanizma daha vardır. Bunlar bakteriyel nedenler, viral nedenler, 

melanositlerin endoplazmik retikulumunun fonksiyon ve yapısında defekt, melanosit 

büyüme faktörü eksikliği, melanosit reseptör aktivasyonu.6 

Vitiligoya benzer hipopigmente lezyonlarla karakterize leprada hedef hücre olan 

schwann hücreleri ile melanositler aynı embriyolojik hücreden köken alırlar. Ayrıca 

lepra olguların da vitiligo sıklığı kontrol grubuna göre daha fazla bulunmuştur.      

Melanositlerin enfeksiyöz ajanlarla mı yoksa schwann hücrelerine benzeyerek mi 

yıkıldıkları araştırılmıştır. Leprada mikobakteri ısı şok proteini (heat shock 

protein=hsp), dominant antijen gibi davranarak immun cevabı başlattığı tespit 

edilmiştir. Stres ortamlarında bu antijen artmaktadır. Lepra ve vitiligo da melanositlerin 

benzer veya aynı antijenik mekanizmalara karşı oluşan immun reaksiyonlar tarafından 

yıkıldığı öne sürülmektedir.62, 73 

Virüslerinde benzer mekanizmalar ile vitiligo etyopatogenezin de rol 

oynayabileceği ileri sürülmüş ve çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Grimes ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada vitiligolu hastaların deri biyopsilerin de CMV DNA varlığını 

göstermişlerdir. 74 

Yapılan bir çalışmada kronik hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu ve otoimmun 

hepatit ile ilişkili vitiligolu olgu bildirilmiştir.75 
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Ülkemizde yapılan bir çalışmada vitiligolu hastalarda düşük HBV seropozitifliği 

gösterilmiştir.76 

Başka bir çalışmada AİDS’li bir olguda dissemine vitiligolu olgu bildirilmiştir. 

Bu olgu vitiligoda otoimmun ve infeksiyöz patogenezi desteklemektedir.77 

Vitiligo hastalarında Ebstein-Barr virüsü (EBV) erken antijenlerine karsı oluşan 

IgG antikorlarındaki kalıcı artış vitiligoda otoimmun reaksiyonu tetikleyecek viral 

etyolojiyi desteklemektedir.78 

Le Poole ve arkadaşları1, 5, 62 vitiligo etyopatogenezinde çeşitli teorilerin bir 

araya getirilip birleşik bir teori halinde vitiligo fenomenlerinin açıklanabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Bu teori stres durumu, çeşitli toksik bileşiklerin birikmesi, enfeksiyon, 

otoimmunite, mutasyon, değişmiş hücresel çevre, bozulmuş melanosit migrasyon ve 

proliferasyonu gibi birçok faktörün çeşitli oranlarda vitiligo etyopatogenezin de etkili 

olabileceklerini ileri sürmüşlerdir. 
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Şekil 2: Vitiligo etyopatogenezinde ‘birleşik teori’ 1, 5, 62 

 

2.7. Vitiligoda Presipite Edici Faktörler 

1) Psikolojik faktörler: Vitiligolu hastalar genellikle hastalıklarının 

başlangıcını spesifik bir yaşam olayına, krize veya bir hastalığa bağlayabilirler. 

Hastaların çoğu hastalığı iş kaybı, yakın bir aile bireyinin ölümü, kaza ve ciddi bir 

hastalıkla ilişkilendirebilir.79, 80 



 

 

20 

2) Fiziksel travma: Bazılarında başlangıç kesi ve abrazyon gibi fiziksel 

travmayı takiben gelişebilir; vitiligonun bu şekilde bir travma bölgesi ile ilgili 

başlangıcına Köbner fenomeni denir ve en az hastaların 1/3’inde karakteristiktir.1 

Deneysel köbner fenomeni %61 olarak tespit edilmiştir.79, 80 

3)  Ciddi güneş yanıkları79, 80 

4)  Enfeksiyonlar: Mantar ve bakteri enfeksiyonları gibi.79 

5) İlaçlar: Vitiligo nadir olarak bazı ilaçlar ile ilişkili olarak ortaya çıkabilir. 

Bunlar Klorokin, gansiklovir, İnterferon-alfa, tolkapon, levodopa gibi ilaçlardır.80 

 

2.8. Klinik 

Vitiligo da tipik lezyon birkaç milimetre veya santimetre çapında ölçülen 

yuvarlak veya oval şekilli tebeşir veya süt beyazı renginde bir maküldür.1 

Her boyutta rastlanılan lezyonlar genellikle çevreye doğru genişleyerek 

birleşirler. 10 

Açık tenli kişilerde lezyonlar çok belirgin değildir; ancak wood ışığı ile inceleme 

veya tutulmamış derinin bronzlaşması ile görünür hale gelir. Koyu tenli kişilerde 

vitiliginöz deri ile pigmente deri arasındaki kontrast dikkat çekicidir.6 

Vitiligo genellikle asemptomatiktir; ancak bazen tutulan deri pruritik olabilir. 

Vitiliginöz alanlar üzerindeki kıllarda genellikle beyazlaşır (lökotrişi ) hatta bazen deri 

normal iken bile sadece kıllar beyazlaşabilir. Lökotrişi hastaların %10-60’ında görülür 

ve hastalığın aktivitesi ile uyum göstermez. Lökotrişia genellikle depigmente 

maküllerin üzerinde izlenir. Ancak saçlı deride depigmente makül olmaksızın da 

saçlarda lökotrişia oluşabilmektedir. 13, 63 
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Vitiligonun sınıflandırılması: 

Vitiligo tutulan alanların yaygınlığına ve lezyonların dağılımına göre 

sınıflandırılır.6 

1) Lokalize vitiligo 

a) Fokal vitiligo: Fokal vitiligoda izole veya az sayıda makül vardır. Sınırlı 

sayıda ve büyüklükte makül belirsiz bir düzende bulunur. Vitiligolu çocukların 

%20’sinde bu tip vitiligo vardır.1 

b) Segmental vitiligo: Dermatomal olarak yayılan unilateral maküllerle 

karakterizedir. Bu tip vitiligo sabit seyirlidir. Ve otoimmun hastalıklarla birlikteliği 

yoktur. Jeneralize vitiligoya göre daha erken yaşta başlar ve ailesel değildir. Bu tipte 

köbnerizasyon karakteristik değildir. Vitiligolu erişkinlerin %5’inde, çocukların ise 

%25’inde bu patern vardır. En sık tutulan alan %50 ile trigeminal alandır. %23 boyun, 

%17 gövde tutulur. Multipl alan tutulumu %13’den fazladır.1 

Segmental vitiligolu hastaların yarısı poliosis ile ilişkilidir. Medikal tedaviye 

dirençlidir, epidermal greftleme için en uygun formdur.13 

2) Jeneralize vitiligo: En sık görülen vitiligo formudur. Vitiligolu hastaların 

%90’dan fazlası jeneralize tiptir. Birkaç adetten çok sayıda yaygın maküllere kadar 

değişen lezyonlarla karakterizedir. Maküller sıklıkla simetrik ve ekstansör yüzeyleri 

tutar.1 

En sık interfalangial eklemler, metakarpal-metatarsal eklemler, dirsekler ve 

dizler gibi ektansör yüzeyler tutulur. Ayrıca el bileği volar bölgesi, malleoller, 

umblikus, lumbosakral bölge, anterior tibia ve aksilla da tutulan bölgelerdir. Lezyonlar 

göz kapakları, burun, kulaklar, ağız ve anüs gibi periorifisial bölgelerde de oluşabilir.1, 

10, 81 
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Mukozal tutulumda sıktır. Genital bölge, meme uçları, dudaklar ve dişetleri 

tutulabilir. Periungal tutulum tek başına veya dudaklar, distal penis, meme uçları gibi 

belirli mukozal yüzeylerin tutulumu ile birlikte görülebilir; buna lip-tip vitiligo denir.1               

Akrofasial vitiligo da parmakların distali ve yüzde periorifisial alanlar tutulur.1 

Ülkemizde 113 vitiligolu hasta ile yapılan çalışmada vitiligo lezyonlarının 

yerleşim yerleri %38,1 üst dudak, %24,8 baş-boyun, %15 gövde, %13,3 alt dudak, %8,8 

genital bölge olarak tespit edilmiştir.82 

a) Akrofasial vitiligo: Parmakların distali ve fasial periorifisyal alanlar 

tutulur.1,2 

b) Yaygın: Düzensiz fakat yaygın dağılımlı lezyonlar vardır.1,2 

3) Üniversal vitiligo: Birkaç normal deri alanı dışında deri yüzeyinin tamamına 

yakın kısmının depigmente olmasıdır. Multipl endokrinopati ile en sık görülen vitiligo 

formudur.1, 10 

4) Karma vitiligo: Diğer şekillerin iki veya daha fazlasının kombinasyonudur.1 

 

Tablo 1: Segmental ve Non-segmental vitiligonun Klinik özellikleri83 

 Non-segmental vitiligo Segmental vitiligo 
Prevalans 
Dağılım 
Başlangıç 
Etyoloji 
Köbnerizasyon 
Seyir 

%72–95 
Simetrik, non-dermatomal 
Her yaşta 
Otoimmun 
Sıklıkla 
Yaşam boyu yeni lezyonlar çıkabilir 

%5–28 
Unilateral, dermatomal 
Erken başlangıç 
Nörokimyasal 
Nadir 
Progresyon göstermez 

 

 

Vitiligonun Klinik varyantları: 

a) Vitiligo punktate: Renk olarak tipik olan ancak çapı 1-2mm arası konfeti 

maküller dağınık veya perifoliküler olarak bulunabilir.13 
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b) İnflamatuar vitiligo: Vitiligo makülünün sınırında eritem mevcuttur. 

Sınırları deriden kabarık tinea versikolor lezyonlarına benzer özelliktedir. Eritem güneş 

gören lezyonlar üzerinde olur, ancak vitiligo lezyonları tek başlarına inflamatuar 

lezyonlara benzemezler.1, 2,  6 

c) Trikrom vitiligo: Beyaz vitiligo makülü, çevresinde normal deri rengi, ve 

ikisinin arasında bir geçiş zonu olan üç renk vardır.1,2, 13 

d) Kuadrikrom vitiligo: Perifoliküler repigmentasyon alanları ve lezyon 

sınırlarında hiperpigmente dördüncü bir renk daha vardır.1, 2 

e)  Pentakrom vitiligo: Siyah, koyu kahverengi, orta kahverengi, normal deri ve 

beyazdan oluşan beş farklı renk vardır.2 

 

2.9. Vitiligoya Eşlik Edebilen Diğer Kutanöz Anormallikler 

Vitiligo da alopesi areata, prematür gri saç, halo nevus sıklığı normal 

populasyona göre daha sık izlenir. Prematür saç beyazlaması vitiligolu hastaların %37’ 

sinde görülmektedir. Yaygın beyaz saçlar kötü prognoz belirtisi olarak kabul 

edilmektedir.1, 10 

Vitiligolu hastalarda bir veya birkaç halo nevus bulunabilir. Sıklıkla vitiligonun 

başlangıcı ile aynı zamanda ortaya çıkar.1 

Malign melanomlu hastalarda bazen depigmentasyon alanları oluşabilir ve bu 

malign melanomda iyi prognostik faktör olarak kabul edilir. Sadece tümör çevresinde 

değil aynı zamanda tümörden uzak bölgelerde de depigmentasyon oluşabilir. 84 

Her nekadar vitiligolu hastalarda melanom gelişme riskinin artmış olduğu 

söylenemese de metastatik melanomlu hastaların %10’unda vitiligo gelişimi 
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saptanmıştır. Vitiligolu bir hastada melanom saptanması durumunda bunun metastatik 

bir melanom olma olasılığı normalden yüksektir.63, 85 

Vitiligolu hastaların %16’sında alopesi areata bildirilmiştir.1 

Lepramatöz lepra, pemfigus vulgaris ve dermatitis herpetiformis ile vitiligo 

arasında nadir birliktelikler bildirilmiştir.86 

Vitiligonun liken sklerosus ile birlikte olabileceğini gösteren yayınlar vardır.87 

Yapılan bir çalışmada yirmi tırnak distrofisi ile birlikte olan segmental vitiligo 

olgusu bildirilmiştir.88 

 

2.10. Vitiligo İle Birlikte Görülebilen Sistemik Hastalıklar 

Otoimmun ve bazı endokrin sistem hastalıkları vitiligo ile birlikte görülebilir. En 

sık görülen hastalıklar tiroid hastalıkları, diabetes mellitus, pernisyöz anemi ve addison 

hastalığıdır. Olguların %30-40’ında tiroid hastalıkları görülmektedir. Tiroid 

hastalıklarından da hipertiroidizm, hipotiroidizm, graves hastalığı, toksik guatr, tiroidit 

en sık görülenleridir. Tiroid hastalıklarında vitiligo sıklığı %0.62–12.5 olarak 

belirlenmiştir. Vitiligo hastaların da antitiroglobulin ve antimikrozomal antikorlar tespit 

edilebilir.1, 84 

Vitiligolu hastalarda diabetes mellitus gelişiminin %1–7,1 oranında görüldüğü 

ve yine diabetli hastalarda da %4,8 oranında vitiligo geliştiği tespit edilmiştir.1, 10 

Vitiligolu hastalarda %1.6–10.6 oranında pernisyöz anemi bildirilmiştir. Lupus 

eritematosuz, Sistemik sklerosis, Myestenia gravis, Crohn hastalığı, Primer bilier siroz,    

Sjögren sendromu vitiligo ile birlikte olabilen diğer sistemik hastalıklardır.13 

Leptomeningial melanositler de destrüksiyon sonucu ender olarak aseptik 

menenjit oluşabilir.1 
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2.11. Vitiligoda Oküler ve Otik Anormallikler 

Melanositler nöral krestten köken aldıkları için sadece deride değil aynı 

zamanda uvea, iç kulağın stria vaskülaresinde de bulunur. Bu da vitiligoda işitme ve 

görme bozukluklarını açıklamaktadır.89 

Vitiligolu hastalarda iris ve retinada pigmenter anomaliler olabilir. %30 koroidal 

anomali, %5 iritis olabilir. Vitiligolu hastalarda görme keskinliği azalmaz.1, 90,  91 

Bazı vitiligolu hastalarda anormal sensorial duyma kaybı tanımlanmıştır.                              

Yapılan bir çalışmada koreli vitiligolu hastalarda kontrol grubundakine göre daha fazla 

işitme kaybı gösterilmiştir.92 

 

2.12. Histopatoloji 

Vitiligo lezyonunda dermo-epidermal bileşkede melanositlerde hasar vardır. 

Vitiligo lezyonları, gümüş boyama ve dopa reaksiyonu ile araştırıldığında 

melanositlerden tamamen yoksun oldukları tespit edilir.6 

Tam bir depigmentasyondan ziyade hipopigmente lezyonların kenarlarında az 

sayıda dopa duyarlı melanositler ve bazal tabakada melanin granülleri bulunur.10 

Vitiligo lezyonunun çevresinde melanositler daha belirgindir ve dendritik 

proçesler melanin granülleri ile doludur. Ve bu alanlarda ara sıra lenfositler 

bulunabilir.93 

Lezyonlarda nadiren yüzeyel perivasküler ve yüzeyel likenoid mononükleer 

hücre infilitrasyonu izlenebilir.94–96 

Vitiligolu lezyonda dermo-epidermal bileşkede inflamatuvar değişiklikler rapor 

edilmiştir. Lezyondan yapılan biyopside papiller dermisde lenfosit ve histiositler 
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görülürken, periferik lezyonda mononükleer inflamatuvar hücre infilitrasyonu baskın 

olarak bulunur.1, 80,  97 

 

Tablo 2: Vitiligoda mikroskobik değişiklikler101 

 
 
 Stratum korneum 
 Keratinositler 
 Melanositler 
 
 Langerhans 

hücreleri 
 Merkel hücreleri 
 Bazal membran 
 Dermis 
 Saç folikülü 
 Ekrin ter bezleri 
 Apokrin ter bezleri 
 Sinir hücreleri 

 
Normal deriye göre hafif kalın 
Vakuolizasyon 
Sayıları azalmış veya tamamen yok olmuşlardır. 
Vakuolizasyon vardır. 
Sayıları artmıştır 
Bulunmaz 
Kalındır 
T-lenfosit, histiyosit, melanofaj, eritrositler ile infilitredir 
Melanositler bulunmaz veya dış kök kılıfına göç etmişlerdir 
Melanositler akrosiringiumun dış tabakasına göç etmişler 
Sekresyonları artmıştır 
Kalınlıkları artmış, aksonlar şişmiş, schwann hücrelerinde 
organeller artmıştır 
 

 

Vitiligolu bölgenin etrafında normal görünen alanlarda dermo-epidermal 

bileşkede fokal odaklar halinde hafif mononükleer hücre infilitrasyonu ile birlikte 

vakuoler değişiklikler görülmektedir.94 

Melanosit ve keratinositlerde dejeneratif değişiklikler hem lezyonlu alanda 

hemde komşu deri bölgesinde olur. Dejeneratif değişiklikler sinir hücreleri ve ter 

bezlerinde de olmaktadır.80 

Vitiligo lezyonlarının kenarından yapılan melanosit kültürlerinde sitoplazmik 

dejenerasyonla birlikte vakuolizasyon, melanozum agregasyonları, otofajik vakuoller, 

yağlı dejenerasyon ve piknoz görülmüştür. Bununla birlikte melanositlerde büyüme 

hızında yavaşlama ve erken ölüme eğilim vardır.10, 94,  98 

Vitiligo lezyonlarından yapılan biyopside, langerhans hücrelerinin sayısında 

artış, epidermal vakualizasyon, bazal membranda kalınlaşma tespit edilir.80 
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Epidermisdeki pigment ve melanosit kaybı masson-fontana boyası ve 

immunohistokimyasal olarak gösterilebilir. Ayrıca Melan-A gibi diğer melanosit 

markırlarıda kullanılabilir.80 

Elektron mikroskobik çalışmalarda da vitiligo lezyonlarında melanosit 

saptanamamıştır.94 

Çevreye doğru genişleyen lezyon kenarlarında, hipopigmente bölgelerde 

melanositlerin çoğunda hasar olduğu gösterilmiştir.94 

Kıl follikülü split-dopa boyaması ve kıl follikülü split-scanning elektron 

mikroskobi kombinasyonu ile normal kıl follikülü dış kılıfında inaktif dopa negatif 

melanositler gösterilmiştir. Vitiligo tedavisi dış kök kılıfı hücrelerinin orta ve alt 

kısmındaki bu inaktif melanositlerin bölünmesini, prolifere olmasını ve derinin 

dermoepidermal bölgesine göçünü stümüle eder.1, 94 

Elektron mikroskobik olarak vitiligoda 

 Lezyonlu derinin yanındaki melanosit ve keratinositlerde dejeneratif 

değişiklikler 

 Dejenere keratinositlerden salınan ekstrasellüler materyal 

 Melanosit yokluğu 

 Üst dermis ve bazal tabakada kolloid cisimciklere benzeyen fibriller 

 Aksonlarda ödem 

 Schwann hücresi sitoplazmik organellerinde artış 

 Schwann hücresi bazal membranında kalınlaşma tespit edilir.99 

Yapılan çalışmalarda depigmente lezyonların periferinde ve vitiligo hastalarının 

normal pigmente derilerinde granüllü endoplazmik retikulumlarda dilatasyon 

gösterilmiştir.100, 101 
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2.13. Tanı ve Ayırıcı Tanı 

Beyaz lekelerle başvuran hastalarda anamnez, klinik bulgular, labaratuvar 

incelemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Lezyonun dağılımı, hipopigmente maküllerin 

etrafındaki hiperpigmente sınır vitiligoda tanıya yardımcı olur. Generalize vitiligo 

tanısında progressif seyir göstermesi, karakteristik yerleşim yerlerinde simetrik tebeşir 

beyazı maküllerin görülmesi önemlidir. Segmental vitiligoda ise unilateral ve 

dermatomal dağılım önemlidir. 1 

Açık tenli kişilerde lezyonu daha iyi belirleyebilmek için wood ışığına ihtiyaç 

duyulabilir. Normal deri ile lezyonlu deri arasındaki kontrast wood ışığıyla artıyorsa 

lezyon amelanotiktir. Yani vitiligo, kimyasal lökoderma, piebaldizm veya Waardenburg 

sendromu olabilir. Kontrast artışı olmuyorsa lezyon hipomelanotiktir. Lezyonda sarımsı 

veya yeşilimsi bir flöresans oluşuyorsa bu tinea versikoloru destekler. Vitiligonun diğer 

tablolardan kolayca ayrılmasını sağlayan önemli iki özelliği vardır. Bunlar lezyonların 

edinsel ve amelanotik olmasıdır.102 

Tanıda vitiligonun birlikte olduğu sistemik hastalıklar için bazı kan testlerinin 

yapılması yararlıdır. Tiroid hastalıkları için T4, TSH düzeyleri; diabetes mellitus için 

kan şekeri, sabah kortizolu, tam kan sayımı gibi kan testleri yapılabilir.1 

Generalize vitiligo; Piebaldizm, kimyasal lökoderma, Waardenburg sendromu, 

lupus eritematozus, postinflamatuar hipomelanoz, tuberoskleroz, pitriasiz alba, tinea 

versikolor, lepra, melanoma bağlantılı lökoderma ile ayırıcı tanıya girer.1, 13, 84 

Segmental vitiligonun ayırıcı tanısında nevus depigmentozus ve tuberoskleroz 

düşünülmelidir.1 

Hipopigmentasyonla giden Post-kalaazar dermal leishmaniasis (PKDL) de 

vitiligo ile karışabilir. Vitiligo tüm dünyada görülebilen ve genetik yatkınlıkla ilgili 
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olup, PKDL ise Leishmania donovoninin endemik olduğu bölgelerde görülür. Vitiligoda 

tanı klinik olarak konulurken, PKDL’de tanı histopatoloji, kültür, ya da deri 

biyopsisinde PCR yapılarak konulur.103 

Lokalize vitiligo postinflamatuar hipomelanoz, pitriazis alba, tinea versikolor, 

lepra ve idiyopatik guttat hipomelanoz ile ayırıcı tanıya girer.104 

Pitriasis versikolor ince sukuam varlığı, Wood ışığı ile sarımsı veya yeşilimsi bir 

flöresans vermesi ve KOH muayenesinin pozitif olması ile vitiligodan ayrılır.102 

Pitriasiz alba özellikle atopik bünyeli çocuklarda yanaklarda sınırları belirsiz, 

hafif sukuamlı hipopigmente maküller şeklinde görülür.102 

Nevus depigmentosuz, piebaldizm ve tuberoskleroz konjenital oluşları ve 

değişim göstermemeleri ile vitiligodan ayrılırlar.13 

Lupus eritematozus atipik yerleşim, inflamasyon varlığı, atrofi ve histopatolojik 

bulgular ile vitiligodan ayrılır.6 

Lepradaki hipopigmente lezyonlarda duyu kaybının olması vitiligodan 

ayırımında yardımcıdır.6 

Kimyasal lökodermada kimyasal maddelerle temas hikâyesi vardır.102 

Lezyon bölgesinde geçirilmiş dermatit hikâyesi olması postinflamatuar 

hipomelanozisi düşündürür.1, 102 

 

2.14. Tedavi 

Vitiligoda ideal, etyolojiye odaklı, etkili bir tedavi şu ana kadar 

tanımlanmamıştır.105, 106 

Vitiligo tedavisinde ilk planda yapılması gereken, hastalarda tedavinin gerekli 

olup olmadığına karar verilmesi ve hastanın tedaviyi isteyip istemediğinin 
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sorgulanmasıdır. Çoğu hekim vitiligoyu kozmetik bir problem olarak görüp hastalara 

herhangi bir tedavi önermemektedirler. Yinede vitiligo tedavisinde çeşitli yöntemlerle 

elde edilen başarılı sonuçların hem hastalığa hem de hastanın psikolojisine sayısız yarar 

sağlayabileceği unutulmamalıdır.107, 108 

Hastanın yaşı ve vitiligonun tipi, yerleşim yeri, hastanın psikolojik durumu, 

hastanın kültürel ve ekonomik koşulları tedavi seçimini etkileyen faktörlerdir.10 

Tedaviye başlamadan önce otoimmun hastalık açısından araştırma yapılmalı ve 

hasta tedaviden yarar görmeme ihtimali açısından bilgilendirilmelidir.109 

Tüm hastalara vitiligonun sadece dış görüntü ile ilgili bir problem olduğu ve 

ciddi bir hastalık olmadığı iyi anlatılmalıdır. Özellikle görünümünden rahatsız olan ve 

kişisel ilişkileri bozulan hastalara psikiyatrik yardım önerilebilir. 1 

Vitiligolu hastaların %15-20’si spontan olarak iyileşebilmektedir.1, 3, 104, 110 

Lezyon alanı vucut yüzeyinin %10’undan az ise lokal tedavi, daha geniş ise 

sistemik tedavi kullanılır.1, 10, 111 

Vitiligoda tedavi yaklaşımı 105 

I– Genel sağlık ve beslenme durumunun düzeltilmesi 

A– Nutrisyonel tedavi 

1. Bakır 

2. Siyanokobalamin ve folik asit 

3. Diğer vitamin ve eser elementler 

II– Altta yatan şüpheli faktörlerin ortadan kaldırılması 

A– Vitiligoyu presipite edebilecek bir infeksiyon varsa bunun ortadan 

kaldırılması 

B– Otoimmun bozuklukların kontrolü 
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III–  Spesifik tedavi 

A– Medikal tedavi 

1. Topikal tedavi (lokalize tutulumlarda) 

- Topikal kortikosteroidler 

- Kalsipotriol 

- Tacrolimus 

- Fotokemoterapi (Topikal PUVA) 

-Diğer topikal tedaviler 

Topikal prostaglandin analoğu 

5- florourasil tedavisi 

Nitrojen mustard tedavisi 

Plesental ekstre tedavisi 

2. Sistemik tedavi (yaygın hastalıkta) 

- Sistemik kortikosteroidler 

- İmmunomodulatuarlar 

- İmmünosupresifler 

- Fotokemoterapi 

B–Cerrahi tedavi 

1. Lazer tedavisi  (Excimer lazer, Helium- neon lazer) 

2. Greftleme teknikleri ( Otolog deri greftleri, hücresel greftler ) 

3. Mikropigmentasyon 

IV– Soldurucu ajanlar (Depigmentasyon tedavisi) 

V– Destekleyici tedavi 

A– Kamuflaj ve makyaj 
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B– Güneşten korunma 

VI– Psikoterapi ve yardımcı tedaviler 

I– Genel sağlık ve beslenme durumunun düzeltilmesi 

I.A– Nutrisyonel tedavi: Gelişmekte olan ülkelerdeki malnütrisyonlu 

çocuklarda vitiligo gelişimi vitiligo tedavisinde nutrisyonel desteğin gerekliliğinin fark 

edilmesine neden olmuştur.6 

I.A.1– Bakır: Yapılan bir çalışmada vitiligolu hastaların %60’ında serum bakır 

düzeyi düşük bulunmuştur.112 

Tirozinaz melanin oluşumu için gerekli bir enzimdir. Bu enzimin oluşumu 

bakırın varlığına bağlıdır. Bakır eksikliğinde tirozinaz enzimi aktivitesini kaybeder ve 

melanin sentezi bozulur.1 

I.A.2– Siyanokobalamin ve folik asit: Şahin ve arkadaşları113 yaptıkları 

çalışmada vitiligolu hastalarda serum vitamin B12, folik asit ve askorbik asit 

düzeylerini araştırmışlar. Vitamin-B12 düzeyini kontrol grubuna göre düşük bulmuşlar, 

hasta grubun folik asit ve askorbik asit seviyeleri ile kontrol grubu arasında fark 

bulamamışlardır. 

Yapılan başka çalışmalar da vitB12 ve folik asit eksikliği olan vitiligolu 

hastalara vitB12 ve folik asit verilmesini takiben lezyonlarda fark edilir bir düzelme 

saptanmıştır.114, 115 

I.A.3– Diğer vitamin ve eser elementler: Çinko, manganez, nikel, kobalt, 

kalsiyum, demir, askorbik asit, alfatokoferol vitiligoda pigmentasyon sürecini etkileyen 

elementlerdir.116 

III– Spesifik tedavi 

III. A.1– Topikal tedavi: 
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–Topikal kortikosteroidler: 

Hastalığın başlangıç döneminde en fazla tercih edilen ilaçlar topikal 

kortikosteroidlerdir. Vucut yüzeyinin %10’undan azının tutulduğu hastalarda topikal 

kortikosteroidler ilk basamak tedavi olabilir.105 

Tedaviye güçlü etkili bir steroidle başlanır idame tedavisinde ise hafif etkili 

steroidlere geçilir. 

Topikal steroidler çocuklarda da ilk seçenek olarak tercih edilmektedir.117 

İntralezyonel kortikosteroid, yapılan bir çalışmada vitiligo tedavisinde etkisiz 

bulunmuştur.118 

Güçlü etkili topikal kortikosteroidler 3–4 ay süreyle günde bir kez kullanılır.6 

–Tacrolimus: 

%0.1–0.03’lük takrolimus merhem etkisini T hücre aktivasyonunu baskılayarak 

proinflamatuar sitokinlerin salınımını engelleyerek gösterir.119 

Topikal kortikosetroidler gibi deride atrofiye yol açmaz. Bu nedenle çocuklarda 

ve göz kapağında lezyonu olan hastalarda güvenle kullanılabilir.120, 121 

Xu AE ve arkadaşları122 yaptıkları çalışmada topikal tacrolimusun özellikle el ve 

yüzünde lezyonları olan vitiligolu hastalarda etkili ve tolere edilebilir olduğunu 

göstermişlerdir. 

Topikal pimekrolimus da etkisini takrolimus gibi göstermektedir. Yapılan 

çalışmalar da vitiligoda topikal pimekrolimus ile topikal klobetazol propionat tedavileri 

karşılaştırılmış pimekrolimus daha güvenli ve etkili bulunmuştur.123,124 

–Kalsipotriol: 

Kalsipotriol vitamin D3 reseptörleri yolu ile ya da bozulmus kalsiyum 

homeostazı üzerinden etki gösterdigi bildirilmistir.125 
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Ayrıca kalsipotriol T-hücre inhibisyonu, keratinositlerin büyüme ve 

farklılaşmasının indüklenmesi, melanositlerde melanogenezin indüklenmesi gibi etkileri 

de bulunmaktadır.126, 127 

Kalsipotriolün PUVA ve darband UVB tedavileri ile kombine kullanımında da 

başarılı sonuçlar alınmıştır.126, 128 

–Topikal PUVA tedavisi: 

Vucut yüzeyinin %10’undan daha azı tutulan vitiligolu hastalarda uygun bir 

tedavi şeklidir.1, 105 

Etkilenen alana %0.05–0,1’lik 8-metoksipsoralen (8-MOP) sürülür, 30 dakika 

sonra UVA ışınına maruz bırakılır. Bu uygulama haftada 2–3 kez yapılır.6 

–Diğer topikal tedaviler: 

Topikal prostoglandin analoğu: Yapılan bir çalışmada PGE2 kullanımının 

vitiligolu hastalarda repigmentasyona neden olduğu tespit edilmiştir.129 

Bir diğer çalışmada ise lokalize, stabil vitiligoda topikal PGE2’nin etkili ve 

güvenli bir şekilde kulanıldığı gösterilmiştir.130 

Etkisini melanogenezi uyararak gösterdiği tahmin edilmektedir. 

5-Florourasil tedavisi: Repigmentasyon oluşturma mekanizması 

bilinmemektedir. Dermabrazyonla kombine kullanıldığında etkili olmaktadır.131 

Nitrojen mustard tedavisi: Melanositlerdeki melanozomları artırarak 

pigmentasyona yol açar. 131 

Plesental ekstre (Melagenina) tedavisi: 

İnsan plesantası melanositlerde mitozu ve melanogenezi uyaran endotelin–1 ve 

ACTH gibi biyoaktif moleküller açısından zengindir. Melagenina günde 3 kez uygulanır 

ve uygulandıktan 15 dakika sonra hasta güneş ışığına maruz bırakılır.132 
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Yapılan çalışmalar melageninanın vitiligo tedavisinde etkin olduğunu 

göstermektedir.107, 133 

Genelde bu ilaç Kübada kullanılmaktadır. Küba’da yapılan bir çalışmada 

melagenine’nin 4–11 aylık kullanımı ile 200 hastanın %84’ünde başarı elde edilmiştir.111 

III. A.2– Sistemik tedavi: 

–Sistemik kortikosteroidler: 

İnflamasyon alanına lökosit ve monositlerin göçünü engelleyerek 

antiinflamatuar etki gösterir. Aynı zamanda immunglobulin ve kompleman sentezini 

azaltıp immun sistemi baskılar. Sistemik kortikosteroidler yüksek doz pulse tedavi, mini 

pulse rejimler, günlük düşük doz oral olarak verilebilir.31 

Erkek ve arkadaşları 134 16 vitiligolu hastada intermitant düşük doz sistemik 

kortikosteroid tedavisinin etkilerini araştırmak için bir çalışma yapmışlardır. Sonuçta 

intermitant düşük doz sistemik kortikoteroidler vitiligo tedavisinde etkili bulunmamıştır. 

Sistemik kortikosteroidler aktif yeni başlamış vitiligo hastalarında, diğer 

tedavilere yanıt alınamamış yaygın vitiligo hastalarında tercih edilmektedir.134 

Sistemik kortikosteroidler geçici pigmentasyon sağlayabilse de ilacın dozu 

düşüldüğünde yine eski duruma dönülmektedir. Bu nedenle sistemik kortikosteroidler 

uzun vadeli tedavi stratejisi olarak değer kazanmamıştır.63, 135 

-İmmunmodulatuarlar 

Levamizol: 

Yapılan bir çalışmada vitiligolu hastalara haftada 2 gün peş peşe 150 mg/gün 

levamizol 4–48 ay süreyle verilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.136 

–İmmunsüpresifler: 

Siklofosfamid ve Siklosporin: 
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Siklofosfamid137 ve siklosporin138 ile yapılan çalışmalar da hastaların bir 

kısmında hastalık aktivitesinin baskılandığı ve repigmentasyon oluştuğu görülmüştür. 

– Fotokemoterapi 

Sistemik PUVA tedavisi: Lokal PUVA tedavisine dirençli veya vucut 

yüzeyinin %10’ undan fazlası tutulan hastalarda kullanılır. 

PUVA’ya en iyi yanıt derisi tip3 ve 4 olan koyu tenli kişilerde olur. Total 

repigmentasyon hastaların sadece %15-20’sinde sağlanır. 139 

PUVA tedavisinde 8-MOP ( 0.4–0.6 mg/kg ) oral olarak alındıktan 2 saat sonra 

hasta UVA ışınına maruz bırakılır. Uygulama haftada 3–4 seans yapılır.6 

Yapılan bir çalışmada vitiligolu hastalarda PUVA ve düşük doz azatiopurine 

tedavisi kombine olarak kullanılmış. 1. grup hastaya sadece PUVA tedavisi verilmiş, 2. 

grup hastaya PUVA tedavisiyle birlikte düşük doz azatiopurin (0.5–0.75 mg/kg) 

tedavisi verilmiş. 1.grup hastada %24,8 oranında pigmentasyon sağlanırken, 2.grup 

hastada %58,4 oranında pigmentasyon elde edilmiştir.140 

PUVA’nın repigmentasyon üzerine etki mekanizmaları: 

- Melanositlerde direkt mitotik replikasyon sonucunda fonksiyonel 

melanositlerin sayısının artışını indükler. 

- Melanosit hipertrofisini uyarır ve dendrit dallanmasını artırır. 

- Hipertrofik melanositler içindeki melanozomların melanizasyon ve 

gelişimini artırır. 

- Prolifere melanositlerdeki α-MSH reseptör artışı sonucu yeni tirozinaz 

enzimi sentezi ve aktivasyonunu sağlar. 

- Deri eklerindeki aktif melanosit migrasyonunu artırır. 1, 141 
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PUVA tedavisi ile repigmentasyon genellikle 16–24. seanslarda başlar. Bazı 

hastalarda daha erken repigmentasyon başlar.119 

Gövde, ekstremitelerin proksimali ve yüzde tedaviye cevap, ekstremitelerin 

distali, periorifisyal ve akral bölgelere göre daha iyidir. En az repigmentasyon 

ekstremitelerin distali ve dudaklarda olur.142, 143 

Tedaviye yanıtın iyi olmadığı bölgelerde PUVA diğer tedavilerle kombine 

kullanılabilir.144 

PUVA tedavisinin birtakım dezavantajları vardır. Bunlar; 12–24 ay gibi uzun 

süre kullanımına rağmen hastaların ancak %70’ine yakınında kısmi veya belirgin 

repigmentasyon sağlaması, tam repigmentasyon oranının düşük olması, tedavi sonrası 

nüks oranının sık olması, akral bölgelerin tedaviye iyi yanıt vermemesi ve tedavinin 

kısa ve uzun dönem komplikasyonlarının olması PUVA tedavisinin dezavantajlarını 

oluşturmaktadır. 145 

10 yaşından küçüklere, gebe veya laktasyon döneminde olanlara 

uygulanamaması ve hastanın 100–300 seanslık uzun bir tedaviyi kabul etmesi, ciddi 

düzeyde renal, hepatik ve kardiovasküler patolojisi olanlara, ışığa duyarlılığı olanlara ( 

Sistemik lupus eritematozus, porfiria gibi), sistemik ışık duyarlandırıcı ilaç kullananlara 

(fenotiazinler, tiazid grubu diüretikler, tetrasiklinler, griseofulvin vb.), deriye ait 

malignite öyküsü olanlara, sistemik sitostatik ilaç kullananlara, kataraktı olanlara 

uygulanamaması diğer dezavantajlarıdır.146 

Darband UVB Tedavisi: 

Yapılan bir çalışma darband UVB’nin PUVA’ya göre daha etkili olduğunu 

ortaya koymuştur.135 
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Fotoduyarlandırıcı kullanımına gerek olmaması, çocuk ve gebelerde güvenle 

kullanılması, karsinojenik etkisinin daha düşük olması, tedaviden sonra güneşten 

korunmaya gerek olmaması, PUVA’ya göre daha az eritem ve kserosiz oluşturması 

darband UVB’nin PUVA tedavisine göre üstünlükleridir.117, 118, 147 

Darband UVB’nin maksimum 24 ay kullanılabileceği, eğer 6 aydan sonra yanıt 

alınamassa tedavinin kesilmesi gerektiği söylenmektedir.148 

Darband UVB’nin vitiligoda etki mekanizması tam olarak anlaşılmasa da immun 

yanıtın düzenlenmesi, melanosit mitogenezi, melanogenez ve melanosit migrasyonunda 

da rol oynadığı düşünülmektedir.149 

Imukawa ve ark.'larının 150 in vitro ve in vivo insan keratinositlerinde yaptığı bir 

çalışmada UVB radyasyonu uygulandıktan sonra endotelin-1, IL-1 ve tirozinaz 

ekspresyonunda artış olduğu saptanmıştır. 

III. B–Cerrahi tedaviler: 

Vitiligoda cerrahi tedavi kriterleri: 

a) Medikal tedaviye dirençli lezyonlar 

b) Stabil lezyonu olan hastalar ( son 2 yıl içinde yeni lezyon çıkmamış olanlar) 

c) Hem verici hem de alıcı bölgenin beslenmesinin iyi olduğu atrofi ve keloid 

görülmeyen alanlar 

d) Kanama diatezi, deri infeksiyonu ve keloid oluşumuna eğilimi olmayanlar 

e) Köbner fenomeni negatif olanlar 

f) 12 yaşından büyük olan hastalar 

g) Minigreftleme testinin pozitif olduğu hastalar ( greftlerin etrafında repigmente 

halo gelişimi hastalığın stabil olduğunu gösterir ) 155 
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Cerrahi tedavinin en iyi uygulanacağı hastalar segmental vitiligosu olan, stabil, 

lokalize ve uçlarda yerleşmemiş lezyonları olan hastalardır.1, 155 

III. B.1– Lazer tedavileri: 

Excimer lazer tedavisi: Lazer tedavisinin özellikle stabil dönemdeki vitiligo 

hastalarında kullanımı önerilmektedir. 

Özellikle yüz bölgesindeki lezyonlara uygulandığında başarılı sonuçlar 

alınmaktadır.151 

Lokalize bir alana yüksek doz ışık sağlama avantajı vardır.152 

Asyalı 34 vitiligolu hastada yapılan bir çalışmada 308-nm excimer lazer tedavisi 

kullanılmış ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir.153 

Helium-Neon lazer: Yapılan bir çalışmada düşük enerjili helium-neon lazerin 

melanosit göçü ve proliferasyonunu stümüle ettiği bulunmuştur.154 

III. B. 2– Greftleme teknikleri: 

Otolog minigreftleme: Komplikasyon riski diğer cerrahi yöntemlere göre daha 

düşüktür. Segmental vitiligolu hastalarda iyi bir cerrahi yöntemdir. Çok sayıda 1-2mm 

çaplı punch biopsi aleti ile kapalı bir alandan biopsi parçaları alınır ve 4-5mm aralıklarla 

lezyonlu alana yerleştirilir. İki ay sonra repigmentasyon olursa otolog minigreftleme 

yapılır.111, 156 

Otolog epidermal greftleme: Alıcı ve verici bölgelerde 1–2 saat 200–500 

mmHg basınçlı vakumla veya sıvı nitrojenin 20–25 saniye tutulmasıyla epidermiste bül 

formasyonu oluşturulur. Alıcı bölgedeki epidermal bül çatısı uzaklaştırılıp verici bül 

çatısı transplante edilir. 1–2 haftada repigmentasyon başlar ve 1–3 ayda tam 

pigmentasyon sağlanır. Avuç içi, aksilla ve ayak tabanında uygulanmaz. Bu işlem ile 

köbnerizasyon oluşmaz ve skar riski yok veya çok azdır.10, 111, 157 
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Kültüre otolog melanosit transplantasyonu: Normal deriden özel tekniklerle 

alınan materyal labaratuvar ortamında kültüre edilerek melanositlerin genişlemesi 

sağlanır. Böylece çok küçük bir verici alandan çok sayıda melanosit elde edilir.10, 105 

III. B. 3– Mikropigmentasyon: 

Mikropigmentasyon, vitiligolu hastalarda pigment transferinin hastanın normal 

derisi ile uyum sağlayacak şekilde yapılmasının bilimsel bir yoludur. Uzun süreli 

tedaviye rağmen pigment oluşumunun zor olduğu dudaklar, distal falankslar, dizler, 

dirsekler, aksilla ve genital bölge mikropigmentasyon için uygun alanlardır. Burada 

genelde nonallerjik demir oksit pigmenti tercih edilir.6 

IV– Soldurucu ajanlar: (Depigmentasyon tedavisi ) 

Vucut yüzeyinin %50’sinden fazlası tutulanlar ve repigmentasyona dirençli 

vakalarda kullanılabilir. 40 yaşın üzerinde, daha önce PUVA tedavisi ile başarılı 

olunamamış, repigmentasyona isteksiz olan hastalar için düşünülebilir.111 

Yapılan depigmentasyon tamamen irreversibldir. Dolayısıyla depigmente 

duruma gelen hastanın güneş ışınlarıyla yaşayacağı sorunlar daha çok olacaktır ve daha 

yoğun korunma gerekecektir.63, 158 

Depigmentasyon amacıyla Hidrokinon Monobenzil Eter (MBEHQ) kullanılır.10, 

107, 111, 158 

Hidrokinonların etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Serbest oksijen 

radikalleri oluşturarak melanosit yıkımına neden olduğu ileri sürülmektedir.        

Hidrokinonlar %20’lik konsantrasyonda günde iki kez 1–10 ay süreyle kullanılır.111 
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V–Destekleyici tedavi 

V. A–Kamuflaj ve makyaj: 

Özellikle yüz, boyun ve eller gibi görünen bölgelerde lezyonları olan hastalar 

kozmetik amaçlı geçici olarak kapatıcılar kullanabilirler. Karotenoid lokal lezyonları 

olan hastalarda kamuflaj olarak kullanılabilir. Kamuflaj  β-karoten içeren bazı boyalar 

ve makyajlarla yapılabilir. 107 

Dihidroksiaseton sık kullanılan bir kapatıcıdır.159, 160 

Renk koyulaştırıcı losyonlarda özellikle deri tipi 1–3 arasında olan hastalarda 

sıkça kullanılmaktadır.119 

Yapılan çalışmalar vitiligoda kamuflaj kullanımının hastaların yaşam kalitesinde 

artışa neden olduğu ortaya konmuştur.161–164 

V. B– Güneşten korunma 

Vitiligolu hastalar güneşten korunmadıkları zaman güneşin akut ve kronik 

hasarlarına karşı ciddi risk taşırlar.110, 166 

Vitiligolu hastalarda yüksek faktörlü güneşten koruyucular birkaç nedenden 

dolayı önerilmektedir. 

1. Vitiligolu alanlar güneş yanıklarına elverişlidir. 

2. Oluşan güneş yanığı Köbnerizasyona neden olarak vitiligolu alanın 

genişlemesine neden olur. 

3. Çevredeki deri esmerleşirse depigmente alan belirgin hale gelir. 

4. Vitiligolu alanlarda zamanla aktinik keratoz ve sukuamoz hücreli karsinom 

gelişebilir.166 
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VI– Psikoterapi ve yardımcı tedaviler: 

Vitiligonun kişilerin yaşam kalitesine etkileri bazen çok ciddi boyutlara 

ulaşabilmektedir. Hastalara hastalıklarının doğası, tedavi seçenekleri ve bu tedavilerin 

sınırlı olduğunu çok iyi anlatmak gerekir.6 

Hastalığın seyri, hastanın genel sağlığı ile hastalığının ilişkisi hakkında bilgi 

verilmelidir. Psikoterapi ve davranış tedavileri standart tedavilerle birlikte 

uygulandığında tedavinin başarı oranında artma, hastaların sosyal yaşamlarında 

rahatlama, özgüvenlerinde artma olacaktır. 165 

 

2.15. Seyir ve Prognoz 

Vitiligo sinsi olarak başlar. Genel olarak hastalığı erken başlayanlar da lezyonlar 

daha geniş olmaktadır.167 

Vitiligoda doğal seyir yavaş progresyon şeklindedir. Ama bazen uzun süre stabil 

kalabilir veya hızlı ilerleyebilir. En sık görülen seyir mevcut maküllerin derece derece 

ilerlemesi ve yenilerinin peryodik gelişimidir.1 

Hastaların %15-20’sinde spontan repigmentasyon gelişebilir.1, 3, 104, 110 

Hastalık uzun süredir varsa ve akral bölgelerde yerleşmişse spontan remisyon 

gözlenmez. Lezyonların yaygın olması, mukozal tutulumun olması, el ve ayak 

parmaklarında lokalize olması, açık ten rengine sahip olmak vitiligo da kötü prognostik 

faktörlerdir. Lezyonlar yüz, boyun, göğüs ve ekstremitelere yerleşmişse daha iyi 

prognozludur.6 

Atopik dermatitli hastalarda vitiligo şiddetli seyreder.13 

Segmental vitiligo genelde stabildir. Segmental vitiligo olgularının jeneralize 

vitiligoya dönüşmesi beklenen bir durum değildir.168 
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Fokal vitiligo da bir süre stabil olabilmesine rağmen jeneralize vitiligo öncüsüde 

olabilir. 1 

 

2.16 Dermatolojide Yaşam Kalitesi 

Dermatolojik hastalıkların hastaların sosyal ilişkilerine, psikolojik durumuna ve 

günlük aktivitelerine olumsuz etkilerinden dolayı son yıllarda yaşam kalite indekslerinin 

önemi ve kullanımı artmıştır.169, 170 

Deri hastalıklarının birçoğu yaşamı tehdit etmediği, fonksiyonel bir bozukluğa 

yol açmadığı halde kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir.4, 171 

Derideki lezyonlar özellikle yüz, eller gibi görünür bölgelerde olan kişilerde 

utanma, düşük benlik saygısı, özgüven kaybı, sosyal çekingenlik yaratarak hastaların 

diğer insanlarla olan ilişkilerini ve yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir.4, 188 

Yaşam kalite indeksleri hastadan anamnez ve muayene ile alınandan daha fazla 

bilgi alınmasını sağlar. 

Seçilen hasta grubu, soruların seçim şekli ve uygulama şekilleri yaşam kalite 

indekslerinin sonuçlarını etkileyebilmektedir.173 

Yaşam kalitesini belirleme yöntemleri doğru,  güvenilir ve sensitif olmalıdır.174 

Yaşam kalite yöntemlerini seçerken, yöntemin kullanım amacına dikkat etmek 

gerekir. Klinik değerlendirmeler en sık kullanım alanıdır. Hasta sorunlarının daha iyi 

anlaşılması, tedaviden sonraki gelişmelerin takip edilmesi ve klinik gelişmelerin 

saptanmasında kullanılır. Klinik araştırmalarda kullanım ise, yeni tedavi yöntemlerini 

geliştirmek ve değerlendirmek amaçlıdır. Bu amaca yönelik kullanılacak testlerin tedavi 

öncesi ve sonrası (takipte) iki kez yapılması önerilmektedir. Testin kullanımındaki 

amaç, dermatolojik hastalıklar arasında farkı saptamak ise; dermatolojiye özgü testler 
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kullanılır. Belli bir deri hastalığının aynı kişide farklı zamanlardaki etkisini ölçmek ya 

da hastanın hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak ise hastalıklara özgü testler 

veya genel sağlık testleri kullanılabilir. Yöntemin seçiminde testin yapılması için 

gerekli sürenin kısalığı, anlaşılırlık ve skorlamanın kolaylığı da klinik kullanımda göz 

önünde bulundurulmalıdır.174 

Dermatolojik hastalıklarda yaşam kalitesinin ölçülmesi öncelikle hastalıkların 

kişinin psikolojik ve sosyal yaşantısına etkilerinin saptanması, hastaların hastalığı nasıl 

algıladıklarının anlaşılması, tedavi sonuçlarının hastanın psiko-sosyal durumu üzerinde 

yaptığı değişikliklerin belirlenmesi için uygulanmaktadır. 4, 172, 174 

İyi yaşam kalitesi diğer medikal alanlardan ziyade dermatolojiyle daha fazla 

ilgilidir. Çünkü dermatoloji hastalarının çoğunluğu kronik ve şifa bulmayan hastalıklara 

sahiptir. Bu hastalıkların etkileri subjektif olup, kişinin şartlarına bağlıdır. Kimi hastalar 

ufak rahatsızlıkları büyütürken diğerleri ciddi durumlardan dahi etkilenmeyebilir.171, 174 

Deri hastalıklarının, hastaların yaşam kalitesine etkilerinin ölçülmesi; 

karşılanmayan gereksinimlerin anlaşılmasında ve sunulacak sağlık hizmetlerinde gerekli 

öncelik hakkında bilgilenmek açısından da önemlidir.174 

Dermatolojide yaşam kalitesi testleri ile hastaların aldıkları tıbbi tedaviden 

memnuniyetleri, hekimlerin hastaların hastalıkları ile ilgili duygularını anlayıp 

anlamadığı, hastane ve hekimin tıbbi açıdan yeterlilikleri, tanı, tetkik ve tedaviler 

hakkında hastalara yeteri kadar ve açık bilgi verilip verilmediği uygun sorulardan 

oluşan anketlerle anlaşılabilir.172 

Cilt hastalığının neden olduğu bozukluğu ölçme metotlarına birçok nedenden 

dolayı ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemik hastalıklarla karşılaştırmayı sağlamak, yeni 

terapilerin etkinliğini değerlendirmek, dermatoloji klinik servislerinin etkinliğini kontrol 
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etmek, rutin klinik izlem, farklı cilt hastalıklarının önemi ve tedavinin nispi etkinliği 

arasında karşılaştırma sağlamak için kullanılabilmektedirler. 172, 174, 175 

 

2.17. Yaşam Kalitesini Ölçme Yöntemleri 

Yaşam kalitesine yönelik geliştirilmiş yöntemler 3 grupta toplanabilir. 172, 173, 174 

1) Genel sağlığa özgü testler 

2) Dermatolojiye özgü testler 

3) Dermatolojik hastalıklara özgü testler 

1) Genel sağlığa özgü testler: 

a) Hastalık etki profili: En sık kullanılan genel sağlık anketidir. Hastalıkların 

yaşam kalitesine etkileri araştırılmaktadır.172, 174 

b) SF-36: (Short form-36) Klinik pratikte, araştırmalarda ve genel 

populasyonun gözlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.172, 174 

c) Genel Sağlık Anketi (GSA) ( GHQ=General Health Questionnair): 

Teşhis edilebilen psikiyatrik bozukluklar ile ilgili bir ankettir.172, 174 

d) Notthingham Sağlık Profili (NSP) (NHP =Notthingham HealthProfile):    

Medikal ve sosyal müdahalelerin genel populasyonun sağlığı üzerine etkilerini 

araştırır.172, 174 

2) Dermatolojiye özgü testler: Tüm dermatoloji hastalıklarında 

kullanılabilecek, deri hastalıklarının sonuçlarının değerlendirilebileceği, standartizasyon 

sağlayan testlerdir.    Çok sayıda deri hastalığı bulunması nedeniyle, her hastalığa 

spesifik bir test geliştirmek ve güvenilir olmasını sağlamak mümkün değildir. Deri 

hastalıkları günlük hayat üzerinde yeterince etkiye sahip olup, büyük kısmına tek yaşam 



 

 

46 

kalite yöntemi kullanılır.  Bu durum hastalıklar açısından karşılaştırmanın yapılmasını 

sağlaması bakımından da önemlidir.172, 174 

a) Dermatolojide yaşam kalite indeksi (DYKİ)  (DLQI= Dermatology life 

quality index):  Dermatolojiye özgü testler içinde en önemli ve yaygın kullanılan testtir. 

DYKİ’i başlangıçta dermatoloji kliniğinde yatan hastalara, tedavi sonrası değişiklikleri 

tespit etmek amacıyla bazal hücreli karsinom cerrahisi sonrasında, oral retinoid tedavisi 

gören akne hastalarında kullanılıyordu ama son zamanlarda bacak ülseri, psöriasis, 

pemfigus, ürtiker, vitiligo, alopesi, atopik dermatit, behçet hastalığı, darier hastalığı, 

hidrozadenit süpürativa, iktiyoz hastalıklarında da kullanılmaya başlanmıştır.174 

Pratik kullanımda yararlı olabilmesi için, yaşam kalite testlerinin klinisyen ve 

hasta arasındaki konsensusu yansıtması gerekmektedir. Spesifik hastalık ne olursa 

olsun, klinik pratikte konsensusa ulaşma, morbiditenin genel değerlendirilmesini 

mümkün kılar. Tamamen kür sağlanamadığı durumlarda; müdahalenin, tedavinin 

uygunluğunun ve sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılabilecek en önemli faktör 

hasta -doktor konsensusudur.176 

DYKİ’i, hastaların problem ve duygularını ortaya koymalarını sağlaması ve 

hekimleri bu durum hakkında bilinçlendirmesi açısından da önem taşımaktadır.174 

DYKİ’i ilk olarak 1992 yılında Finlay ve Khan tarafından geliştirilmiştir.172, 175, 

177–179 

Günlük rutin klinik kullanıma uygun, basit, duyarlı, objektif ve tüm deri 

hastalıklarında kullanılabilen bir yöntemdir. Medikal yaklaşım hastalıkları hayati tehdit 

yönünden değerlendirmeyi hedeflerken; DYKİ’i, hastanın durumuna bakış açısı ve 

hastalığın yarattığı anksiyetenin ortaya konmasında önem kazanmaktadır. 4, 172, 173, 175–177 
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DYKİ’i ilk olarak Cardiff Wales Üniversite Hastanesi Dermatoloji polikliniğine 

başvuran 15–75 yaş arası 200 hastada (84 erkek,116 kadın) kullanılmıştır. Bu çalışmaya 

ayrıca 100 sağlıklı gönüllü (40 erkek, 60 kadın) katılmıştır. Sağlıklı katılımcılar 

hastalara refakat eden akrabalarından rasgele seçilmiştir. Kontrol grubunun seçilme 

kriterleri 3 haftadan fazla süredir kendi aile hekimlerine görünmemiş olması ve bu süre 

içerisinde cilt veya başka sistemik problemi olmaması kriter olarak alınmıştır. Kontrol 

grubunun yaş oranı ve cinsiyet dağılımı hasta grupla benzer olarak alınmıştır.175 

DYKİ (Dermatology Life Quality Index) farklı cilt hastalığı olan hastalarda,   

hastalıklarının ve tedavisinin onların yaşamı üzerinde etkilerini sormak için 

oluşturulmuş bir ankettir. DYKİ’i kronik cilt hastalığının bakımında ve yeni tedavilerin 

değerlendirilmesinde parametre olarak kullanılmıştır. DYKİ’i farklı cilt hastalıklarını 

karşılaştırmak için kullanılmaz. Rutin, günlük klinik uygulamalarda kullanmak için 

kolay, basit, anlaşılır, bir değerlendirme aracına ihtiyaç duyulduğundan DYKİ 

geliştirilmiştir. DYKİ’i 10 sorudan oluşan yaşam kalitesi bozukluğu ile ilgili sıklıkla 

bahsedilen görüşleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Hastaların hatırlaması kolay 

olması açısından, hastalığın sadece 1 hafta önceki etkisini dikkate almaları istenmiştir. 

Hastalara semptomlar, duygular, günlük aktiviteler, hobiler, iş veya okul yaşamı, kişisel 

ilişkiler, cinsel zorluklar, elbise seçimi, tedavi problemlerinden oluşan sorular 

sorulmuştur.173, 175, 176, 182 

Her bir soru için 4 alternatif cevap oluşturulmuştur. Hiç: 0, biraz: 1, çok: 2, çok 

fazla: 3 olmak üzere sırasıyla 0, 1, 2, 3 puan verilmiştir. Uygun olmayan cevap 0 olarak 

değerlendirilmiştir. DYKİ’de her bir soru için puan hesaplanarak minimum 0, 

maximum 30 puanla değerlendirilmiştir. Yüksek puan yaşam kalitesinde daha fazla 

bozulma demektir. 4, 172, 176, 178, 179, 182 
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Ortalama dermatolojik yaşam kalite skoru; 

0–1= Hastaların yaşam kalitesi etkilenmemiştir. 

2–5= Hastaların yaşam kalitesi hafif etkilenmiştir 

6–10= Hastaları yaşam kalitesi orta derecede etkilenmiştir. 

11–20= Hastaların yaşam kalitesi fazla etkilenmiştir. 

21–30= Hastaların yaşam kalitesi çok fazla etkilenmiştir 

Yapılan bir çalışmada DYKİ’nin Türkçe versiyonununda geçerli ve etkin 

olduğunu göstermiştir.181 

DYKİ’i cilt hastalıklarının neden olduğu bozukluğun hassas ölçümü için değil bu 

ihtiyacı karşılamak için dizayn edilmiştir. DYKİ’i genellikle 1–3 dakikada hastalar 

tarafından kolaylıkla tamamlanabilir.175 

b) Boş zaman değerlendirme (Leisure): Deri hastalıklarının son 3 ay içinde, 

farklı sosyal aktiviteler üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla dizayn edilen, 

skorlama sistemi olmayan bir yöntemdir.174 

c) Deri hastalıklarının etki skalası: (IMPACT=Impact of skin disease 

scale): Dermatoloji kliniğine başvuran hastaların morbiditesini sınıflamak amaçlı 

kullanılmaktadır.174 

d) Dermatoloji spesifik yaşam kalitesi (DSYK): Klinik araştırma ve 

gözlemlerde kullanılabilecek basit ve anlaşılır bir testtir.174 

e) Dermatolojide yaşam kalite skalası (DYKS): Psikososyal boyutta 17 soru, 

fiziksel aktivite ile ilgili 12 ve semptomların şiddetini saptayabilmek amacıyla 

hazırlanmış 12 soruyu içeren bir anket formudur.174 

f) İngiltere hastalık etki profili (UKSIP=UK Sickness Impact Profile):                   

Yaşam kalitesinin 12 farklı boyutunu inceleyen 136 sorudan oluşmaktadır. UKSIP farklı 
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cilt hastalıkları ve dermatolojik hastalığı olmayan hastaların hastalıklarını 

karşılaştırmada kullanılabilirler. UKSIP saha çalışmasında faydalıdır; fakat ayrıntılı bir 

anket olduğu için dezavantajlıdır ve yoğun dermatoloji kliniklerinde rutin kullanım için 

pratik değildir.174 

g) Deri hastalıklarına bağlı sıkıntıyı değerlendirme skalası (BASC=Bother 

assesment in skin condition scale): Dermatolojik hastalığın hasta üzerinde ne kadar 

sıkıntı yarattığını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir.174 

h) Deri indeksi (SKINDEX): Deri hastalıklarının yaşam kalitesine etkileri 

değerlendirilirken kavramsal bir şablon oluşturulmuştur. Bu şablon; psikososyal ve 

fiziksel etkilenim olmak üzere iki ana öğe altında 5 farklı boyutta incelenir. Farklı 

hastalık grupları arasında karşılaştırma yapmak ve hastadaki deri hastalığı ile ilgili 

değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkları ölçmek üzere iki amaçlı 

kullanılmaktadır.174 

i) Dermatolojide yaşam kalitesi (VQ-Dermato): Çoğu kez kültürel adaptasyon 

gerektirir. Yetişkinlerde ki kronik hastalığa yönelik hazırlanmış; DYKİ ve DYKS gibi 

hastalardan fikir alınarak hazırlanmış bu testin ikinci yarısı ise klinisyenin düşüncelerini 

değerlendirir.174 

3) Dermatolojik hastalıklara spesifik testler: 

a) Psoriazis: Dermatolojik hastalıklar içinde en çok yaşam kalitesi üzerinde 

çalışılan hastalık psoriasistir ve yaşam kalitesi üzerine oldukça negatif etkileri olan bir 

dermatozdur.174 

-  Psoriazis Yeti Yitimi İndexi (PDI=Psoriasis Disability index): Son 1 ay 

içerisinde hastalığın, kişinin günlük aktivitesine ve psikolojik durumuna etkisi 15 
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soruluk bir anket ile değerlendirilmektedir. Maksimum skor en yüksek yeti yitimini 

gösterir.174 

-    Psoriazis yaşam stres envanteri (PLSI=Psoriasis Life Stres Inventory): 

Son 1 ayı içeren ve 41 bölümden oluşmuş evet veya hayır yanıtlarını kapsayan 

sorulardan oluşmuştur.173,174, 175, 182 

b) Egzema: 

Egzema Yeti Yitimi İndexi (EDI=Eczema Disability İndex): 15 soru ile 5 ana 

konuda (günlük aktivite, okul/iş, kişisel ilişkiler, boş zaman aktiviteleri ve tedavi) 

hastalığın yaşam kalitesine etkilerini araştırmaktadır.174 

c) Akne: 

- Akne Yeti Yitimi İndexi (Acne Disability Index): 10 sorulu bir indexdir. 

Aknenin kişilik, sosyal ilişkiler ve psikolojik etkileri araştırılmaya çalışılmıştır.174 

-  Cardiff Akne Yeti Yitimi İndexi (CADI): 5 Soruluk kısa bir testtir.174 

Aknenin psikolojik ve sosyal etkileniminin değerlendirilmesi 

(APSEA=assesment of the Pschological and social effects of acne): 15 soru ile akneli 

hastaları sosyal ve psikolojik yönden test etmek için kullanılır. 

d) Ürtiker: Ürtiker için kullanılan test; 40 sorudan oluşmuş, son 4 haftayı içeren 

NHP (Nottingham Health Profile) ile paralellik gösterir.174 

e) Onikomikoz: Onikomikoz için genel sağlık testlerinden alınmış 55 sorudan 

oluşan anket kullanılır.174 

Hastalığa özgü testleri olmayıp yaşam kalitesi araştırılmış hastalıklar; Behçet 

hastalığı, bazal hücreli karsinom, vitiligo, hidrozadenit süpürativa, vasküler nevüsler, 

fokal hiperhidroz, Darier ve Hailey-Hailey hastalıklarıdır.175 
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3. MATERYAL ve METOD 

Çalışmamıza Mart 2009-Ağustos 2009 tarihleri arasında Atatürk üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dermatoloji Anabilim dalına başvuran 18 yaşından büyük 50 vitiligolu (24 

Erkek, 26 kadın) hasta ve 50 ( 24 kadın, 26 erkek ) sağlıklı kontrol grubu alındı. Kontrol 

grubu seçilirken son 3 hafta içerisinde herhangi bir doktora başvurmamış olması, bu 

sürede herhangi bir dermatolojik ve sistemik hastalıklarının olmaması kriter olarak 

alındı. Tüm katılımcılara anket izah edildi ve kabul edenler çalışmaya alındı. 

Hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alındı. Ayrıca hastalara uygulanacak 

DYKİ’nin telif hakkı sahibi Profesör Dr. Finlay’den anketi kullanmak için izin alındı.      

Hastaların yaşı, cinsiyeti, hastalıklarının süresi, daha önce kullandıkları tedaviler, aile 

hikâyesinin varlığı sorgulanıp kaydedilerek yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla; 

semptomlar ve hastanın hissettikleri, günlük aktiviteler, boş zamanı değerlendirme, 

okul/iş hayatı, kişisel ilişkiler ve tedavi alt başlıklarından oluşan 4 muhtemel cevabın 

olduğu toplam 10 sorudan oluşan anket formu uygulandı. Yanıtlar her soru için aynı ve 

4 seçenekli olup sadece bir tanesini işaretlemeleri istendi. Seçenekler şu şekilde 

skorlandı; Hiç/Hiçbiri: 0, Biraz: 1, Çok: 2, Çok fazla: 3 Her soru için işaretlenen 

seçeneğe ait skorun toplanmasıyla DYKİ skoru ( Minimum 0, maximum 30 ) 

hesaplandı. Yüksek puan yaşam kalitesinin daha fazla bozulduğunu göstermektedir. 

Ortalama dermatolojik yaşam kalite skoru; 

0–1=    Hastaların yaşam kalitesi etkilenmemiştir. 

2–5=    Hastaların yaşam kalitesi hafif etkilenmiştir 

6–10=  Hastaları yaşam kalitesi orta derecede etkilenmiştir. 

11–20= Hastaların yaşam kalitesi fazla etkilenmiştir. 

21–30= Hastaların yaşam kalitesi çok fazla etkilenmiştir. 
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Tablo 3: Dermatolojik yaşam kalite indeksi (DYKİ ) 

 

H
iç

 

A
z 

Fa
zl

a 

Ç
ok

 fa
zl

a 

İlg
is

i y
ok

 

Son 1 haftadır cildinizde ne kadar kaşıntı, ağrı, acı ve yanma 
hissettiniz? 

     

Son 1 haftadır cildiniz nedeniyle ne kadar utandınız veya 
mahçup oldunuz? 

     

Son 1 haftada cildiniz alışverişe gitmenizi, ev veya bahçe 
işleriyle uğraşmanıza ne kadar engel oldu? 

     

Son 1 hafta içinde cildiniz elbise giyiminize ne kadar etkili 
oldu? 

     

Son 1 hafta içinde cildiniz sosyal hayatınızı veya boş 
zamanlarınızı değerlendirme şeklini etkiledi mi? 

     

Son 1 hafta içinde cildiniz spor faaliyeti yapmanızda ne 
kadar etkili oldu? 

     

Son 1 hafta içinde cildiniz iş hayatınızı veya çalışmanızı 
engelledi mi? 

     

Eğer evet ise cildiniz iş hayatınız veya çalışmanızda ne kadar 
problem olur? 

     

Son 1 hafta içerisinde cildiniz aileniz yakın arkadaşlarınız 
veya akrabalarınızla ne kadar sorun yarattı? 

     

Son 1 hafta içinde cildiniz cinsel hayatınızı ne kadar 
etkiledi? 

     

Son 1 hafta içinde derinizin tedavisi yüzünden ne kadar 
problem oluştu?  (zaman kaybı veya evinizin kirlenmesi  
gibi) 

     

 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ: 

Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve minimum-maksimum olarak 

verildi. Verilerin normal dağılım analizi kolmogorov-simirnov ile yapıldı. 

Kategorik değişkenlerin analizi ki-kare ile sürekli değişkenlerin analizi bağımsız 

gruplarda t ve mann-whitney u testi ile yapıldı. Hastalık süresi ile DYKİ arasında 

pearson korelasyon analizi yapıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi p<0,05 olarak alındı. 

Tüm istatiksel hesaplamalar Atatürk Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıp Eğtimi Anabilim 

Dalında yapıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamız, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine 

başvuran veya Dermatoloji kliniğinde yatarak tedavi gören Mart 2009-Ağustos 2009 

tarihleri arasında başvuran 26’sı  (%52)  kadın, 24’ü (%48) erkek toplam 50 vitiligolu 

hasta ve 24’ü (%48) kadın, 26’sı (%52) erkek toplam 50 sağlıklı kontrol grubu arasında 

tamamlandı. Hastalarımız ve kontrol grubu arasında cinsiyet dağılımı açısından fark 

saptanamadı. (p=0.6) 

Hastalarımızın yaşları 19–65 yaş arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları ve 

standart sapmaları 37.2 ± 13.1 idi. Kontrol grubunun yaşları 21–60 yaş arasında 

değişmekte olup, yaş ortalamaları ve standart sapmaları 34.7 ± 9.2 idi. Hastalarımız ve 

kontrol grubunun yaş ortalamaları istatistiksel olarak uyumlu bulundu. (p=0.2) 
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Şekil 3: Hasta ve kontrol grubunun cinsiyet dağılımı 

 

Yaş ve cinsiyet açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 

uyum vardı. (p<0.05) 

Hasta ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet dağılımları Tablo-4’de gösterilmiştir. 



 

 

54 

Tablo 4: Çalışma ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet dağılımları 
 

Vitiligo hastaları                            Kontrol grubu 
Sayı                                               50 50 
Cinsiyet (Kadın/Erkek)            26/24 24/26 
Yaş ortalaması (SD)                37.2 ± 13.1 34.7 ± 9.2 
Yaş Aralığı                                    19–65 21–60 

 

Hastalık süresi 1 ay ile 240 ay arasında değişmekte olup, ortalama hastalık süresi 

ve standart sapması 83,9 ± 72,9 ay olarak tespit edildi. 

Vitiligolu hastalarımızda Kadın/Erkek cinsiyet oranını 1,083 olarak tespit ettik. 

Çalışmaya katılan 50 vitiligolu hastadan 10’nunda (%20) aile hikâyesi mevcuttu. 

Vitiligolu hastaların 2’sinde (%4) akrofacial tip, 26’sında (%52) fokal tip, 

18’inde (%36) generalize tip, 2’sinde (%4) segmental tip, 2’sinde (%4) üniversal 

tip vitiligo mevcuttu. 

 

Tablo 5: Vitiligo tiplerinin dağılımı 

Vitiligo tipi Sıklık Yüzde (%) 
Akrofasial 2 4 
Fokal 26 52 
Generalize 18 36 
Segmental 2 4 
Üniversal 2 4 

Toplam 50 100 
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Şekil 4: Vitiligo tiplerinin dağılımı 

 

Çalışmamıza katılan 50 vitiligolu ve 50 kontrol grubunun ortalama DYKİ skoru 

ve standart sapmaları sırasıyla 5.5 ± 5.0 ve 1.4 ± 1.3 olarak tespit edildi. Hasta 

grubumuzla sağlıklı kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. 

(p<0.05) 
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Şekil 5: Vitiligo ve kontrol gruplarının ortalama DYKİ skorları 
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Fokal tip vitiligosu olan hastaların ortalama DYKİ skoru ve standart sapması 4,3 

± 4,0, generalize tip vitiligosu olan hastaların DYKİ skoru ve standart sapması 7,2 ±6,3 

olarak tespit edildi.  Fokal ve generalize vitiligolu hastalar arasında DYKİ skorları 

arasında istatistiksel olarak bir fark saptanamadı. (p= 0.1) 

Yine vitiligo tipi ve cinsiyet ile DYKİ’nin alt grup skorları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilemedi. (p>0.05) 

Çalışmaya katılan 50 vitiligolu hastadan erkeklerin ortalama DYKİ skoru ve 

standart sapması 6.5 ± 5.5, kadınların ortalama DYKİ skoru ve standart sapması 4.6 ± 

4.4 olarak tespit edildi. Vitiligolu erkekler ile kadınlar arasında DYKİ skoru arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark saptanamadı. (p=0.2) 
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Şekil 6: Vitiligolu hastalarda cinsiyet ve DYKİ skoru arasındaki ilişki 

 

Çalışmaya katılan 50 vitiligolu hastanın hastalık süresi ile DYKİ skoru arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi. (p=0.04) 
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Şekil 7: Hastalık süresi ile DYKİ skoru arasındaki ilişki 

 

DYKİ anketinde vitiligolu hastaların alt guplarındaki ortalama DYKİ skorları ve 

standart sapmaları sırasıyla, semptomlar ve hisler (1. ve 2. sorular) 1.9 ± 1.7, günlük 

aktiviteler (soru 3 ve 4) 1.4 ± 1.6, boş zaman (soru 5 ve 6) 1 ± 1.4, kişisel ilişkiler (soru 

8 ve 9) 0.8 ± 1.1, okul/iş hayatı (soru 7) 0.3 ± 0.9, tedavi (soru 10) 0.2 ± 0.6 olarak 

tespit edildi. Vitiligolu hastaların ve kontrol gruplarının DYKİ’lerinin alt grup 

skorlarının hepsinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi. Hem vitiligo 

hemde kontrol grubunun her ikisinde de en yüksek skor 1 ve 2 nolu soruların 

oluşturduğu semptomlar ve hisler alt grubunda saptandı. 
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Tablo 6: Vitiligo ve kontrol grubunun alt gruplarının ortalama DYKİ skorları ve p 
değerleri 

 
 
 

 
 

Vitiligo 
 

Kontrol 
 

 Ortalama S.S Ortalama S.S P 
Semptomlar ve hisler 
(soru 1 ve 2) Q1 1.9 1.7 0.9 0.8 P=0.01 

Günlük aktiviteler 
(soru 3 ve 4) Q2 1.4 1.6 0.3 0.6 P<0.05 

Boş zaman 
(soru 5 ve 6) Q3 1.0 1.4 0.2 0.4 P<0.05 

Kişisel ilişkiler 
(soru 8 ve 9) Q4 0.8 1.1 0.1 0.2 P<0.05 

Okul/iş hayatı 
(soru 7)       Q5 0.3 0.9 0.0 0.0 P=0.08 

Tedavi 
(soru 10)        Q6 0.2 0.6 0.0 0.0 P=0.09 

 

0
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0,4
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0,8

1
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vitiligo

Kontrol

Şekil 8: Vitiligolu hastalar ve kontrol gruplarının DYKİ’nin alt gruplarında 
aldıkları ortalama DYKİ puanlarının grafiksel incelemesi 

 

Çalışmaya katılan 50 vitiligolu hastanın 15’i (%30)  0–1 arasında (yaşam kalitesi 

etkilenmemiştir), 13’ü (%26) 2–5 arasında (yaşam kalitesi hafif etkilenmiş), 13’ü (%26) 

6–10 arasında (yaşam kalitesi orta derecede etkilenmiş), 9’u (%18) 11–20 arasında  

(yaşam kalitesi fazla etkilenmiş) DYKİ puanı aldı. 
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Tablo 7: Hasta grubunun özellikleri 
 

No Olgu Yaş Cinsiyet Hastalık süresi (ay) Vitiligo tipi DYKİ skoru 
1 A.Ç 22 K 1 Akrofacial 5 
2 Z.Ç 56 E 72 Üniversal 4 
3 A.K 19 K 24 Fokal 7 
4 N.Ç 27 K 3 Fokal 16 
5 O.A 24 E 12 Fokal 6 
6 Ö.K 32 E 108 Generalize 13 
7 S.S 34 E 2 Fokal 8 
8 N.Y 34 K 84 Fokal 12 
9 A.B 36 E 120 Fokal 7 
10 N.Ö 39 E 60 Fokal 9 
11 G.Ş 28 K 240 Fokal 7 
12 Ö.K 22 E 180 Fokal 6 
13 İ.K 45 E 180 Generalize 19 
14 F.Ö 31 K 120 Generalize 9 
15 R.Y 33 E 240 Generalize 16 
16 İ.S 19 E 132 Generalize 12 
17 Ş.Y 25 K 36 Generalize 13 
18 T.D 25 E 72 Generalize 8 
19 Y.Y 36 E 60 Generalize 12 
20 S.B 48 E 240 Üniversal 9 
21 Z.K 39 E 216 Generalize 13 
22 L.S 19 K 36 Akrofacial 9 
23 Z.A 21 K 96 Segmental 7 
24 Y.A 50 K 36 Fokal 2 
25 F.E.K 33 E 30 Fokal 0 
26 S.E 52 E 12 Fokal 2 
27 Z.K 28 K 120 Fokal 1 
28 H.A 53 E 12 Fokal 0 
29 Z.Y 58 E 180 Fokal 2 
30 H.K 23 K 60 Fokal 5 
31 N.K 54 E 120 Fokal 1 
32 M.T 35 K 180 Generalize 1 
33 N.A 38 K 24 Fokal 5 
34 D.B 21 K 120 Fokal 8 
35 B.B 40 E 84 Fokal 3 
36 Z.T 47 E 12 Fokal 0 
37 İ.Ç 52 K 96 Fokal 2 
38 H.K 32 K 12 Fokal 1 
39 M.T 43 E 12 Fokal 1 
40 E.T 54 K 1 Generalize 0 
41 B.K 60 K 180 Generalize 0 
42 M.O 32 K 84 Generalize 5 
43 N.A 60 K 4 Generalize 1 
44 D.C 52 E 24 Generalize 5 
45 H.Ş 55 E 120 Generalize 0 
46 K.U 38 K 120 Generalize 2 
47 İ.K.A 22 K 2 Generalize 1 
48 E.K 22 K 24 Segmental 0 
49 F.K 65 K 12 Fokal 2 
50 G.A 31 K 180 Fokal 1 
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Tablo 8: Kontrol grubunun özellikleri 

No Olgu Yaş Cinsiyet DYKİ Skoru 

1 R.C 36 K 1 
2 Ş.B 25 K 0 
3 M.D 43 E 1 
4 F.T 33 K 0 
5 E.Ö 32 E 0 
6 Y.K 35 E 2 
7 D.Ç 33 E 1 
8 M.A 42 E 3 
9 F.Ö 45 K 3 

10 G.O 25 K 2 
11 İ.B 40 E 1 
12 K.A 26 E 0 
13 M.K 24 K 1 
14 K.S 27 K 3 
15 M.İ 46 E 3 
16 H.S 29 E 3 
17 R.E 60 K 1 
18 A.L 51 K 2 
19 A.P 27 E 2 
20 T.A 24 K 1 
21 E.D 37 E 2 
22 M.İ 34 E 5 
23 E.K 46 E 0 
24 A.K 33 K 3 
25 E.B 26 K 1 
26 E.B 35 E 0 
27 R.K 41 E 0 
28 N.B 30 K 0 
29 E.G 32 E 1 
30 D.A 41 K 3 
31 H.C 31 E 2 
32 D.Ş 26 K 3 
33 Y.Ö 29 E 1 
34 V.A 27 E 0 
35 B.C 26 E 2 
36 F.Ş 30 K 4 
37 İ.E 43 E 0 
38 M.E 45 E 4 
39 D.Ç 47 K 0 
40 H.A 39 E 3 
41 Y.K 34 E 0 
42 H.D 25 K 3 
43 N.K 24 K 1 
44 M.K 21 K 0 
45 Ü.C 25 E 2 
46 L.İ 55 K 0 
47 H.S 52 K 2 
48 İ.E 35 E 0 
49 D.A 41 K 0 
50 D.Ö 26 K 2 
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5. TARTIŞMA 

Vitiligo, deride melanosit yıkımı ile seyreden, klinik olarak iyi sınırlı süt beyazı 

depigmente kutaneoz maküllerle karakterize bir hastalıktır.1 

Tetikleyici faktörlerle korele olarak remisyonlarla ve alevlenmeler ile seyreder.2 

Vitiligo genelde asemptomatiktir; ancak tutulmuş olan deri bazen kaşıntılı 

olabilir. Güneş yanığı gelişirse lezyonlar eritemli ve ağrılı bir hal alabilir.2 

Vitiligo uzun süredir iyi bilinen bir hastalık olmasına rağmen patogenezi henüz 

tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak otoimmun, nöral, otositotoksik hipotez gibi bazı 

hipotezler üzerinde durulmaktadır.13 

Vitiligolu hastalar genellikle hastalıklarının başlangıcını duygusal travma veya 

stres verici bir yaşam olayına bağlayabilirler. 

Papadopoulos ve arkadaşları183 yaptıkları çalışmada vitiligolu hastalarda stresli 

bir yaşam olayının eşlik ettiğini bulmuşlardır. Bu da vitiligonun başlangıcına psikolojik 

stresin eşlik edebileceğini göstermektedir. 

Yapılan bir çalışmada stresin immun sistemi etkilediğini ve aynı zamanda 

santral sinir sisteminde nörotransmitter ve nöropeptidlerin seviyelerini değiştirdiğini, 

nöroendokrin hormonların seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Vitiligolu hastalarda 

nörepinefrin seviyelerinin kontrol gruplarına göre önemli derecede arttığı 

bulunmuştur.184 

Vitiligolu hastalarda psikolojik stres ve fiziksel olaylar presinaptik hücrelerden 

katekolamin salınımını artırır. Katekolamin artınca vazokonstruksiyon ve epidermal-

dermal hipoksi oluşur. Ardından reoksijenizasyon meydana gelir. Reoksijenizasyon 

sonucu serbest oksijen radikalleri gibi toksik maddeler artar. Sonuçta melanosit hasarı 

oluşur.67 
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Vitiligo erkek ve kadın cinsiyette eşit oranda görülmektedir.13 

Bazı çalışmalarda vitiligonun kadın prevalansının yüksek olduğu 

bildirilmektedir. Çünkü kozmetik bir defekte neden olduğundan dolayı kadınlarda daha 

fazla endişeye yol açmakta ve doktora daha fazla başvurmaktadırlar. Kadın 

prevalansının yüksek olması bundan kaynaklanıyor olabilir.6 

Hindistanda yapılan bir çalışmada vitiligonun kadın ve erkek cinsiyeti eşit 

oranda etkilediği tespit edilmiştir.185 

Bizim çalışma grubumuzda vitiligolu hastaların 26’sı kadın, 24’ü erkekti. 

Vitiligolu hastalarda Kadın/Erkek cinsiyet oranını 1.083 olarak tespit ettik ve bu oran 

literatür ile uyumluydu.185 

Vitiligo genelde çocukluk veya genç adult döneminde başlar. 10–30 yaşlarında 

pik yapar; ama her yaşta ortaya çıkabilir. Olguların yaklaşık yarısında 20 yaşından önce 

başlar ve insidansı yaşla birlikte azalır.1,10 

Bizim çalışma grubumuzda hastalarımızın yaşları 19–65 yıl arasında değişmekte 

olup, yaş ortalamaları ve standart sapmaları 37.2 ± 13.1 idi. Bizim çalışma grubumuzda 

yaş ortalamasının yüksek çıkması çalışmaya 18 yaşından küçük vitiligolu hastaları dâhil 

etmememizden kaynaklandığını düşünüyoruz. 

Vitiligolu yakını bulunanlarda hastalık daha erken yaşlarda ortaya 

çıkabilmektedir. Olguların %25-30’unda Aile hikâyesi mevcuttur.1 

Hindistanda yapılan bir çalışmada 182 vitiligolu hasta çalışmaya alınmış ve 

hastaların %15,9’unda aile hikâyesi tespit etmişlerdir.186 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise, birinci derece akrabalar içerisinde vitiligo 

görülme sıklığı %11,5 olarak bulunmuştur.28 
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Bizim çalışmamız da 50 vitiligolu hastadan 10’nunda (%20) Aile hikâyesi tespit 

edildi. 

Yapılan çalışmalar en sık görülen vitiligo tipinin vitiligo vulgaris (jeneralize 

vitiligo) olduğunu göstermektedir. 

Hindistanda 625 vitiligolu çocuk hasta üzerinde yapılan bir çalışma da en sık 

jeneralize tip vitiligo tespit edilmiş ve bunu sırasıyla fokal, segmental, akrofasial, 

mukozal ve üniversal tipler izlemiştir.187 

Yine Hindistanda yapılan başka bir çalışmada 182 vitiligolu hastada jeneralize 

vitiligo (%83,5), fokal (%5,5), segmental (%4,4), akrofasial (%3,8), mukozal (%2,2), 

üniversal (%0,5) oranların da tespit edilmiştir.186 

Bizim çalışma grubumuzda literatürün aksine 50 vitiligolu hastamızda %52 

oranında fokal vitiligo, %36 oranında jeneralize vitiligo tespit ettik. Segmental vitiligo 

(%4)ve akrofacial vitiligo (%4) oranları litaratür ile uyumlu olarak tespit edildi. 

Deri cinsel ve sosyal iletişimde büyük bir rol oynayan en büyük organdır. Deri 

hastalıkları hastanın kişiliğini, sosyal yaşamını, günlük fonksiyonlarını ve psikolojik 

durumunu etkileyebilmektedir. Hastalarda güven eksikliği, utanma ve utangaçlık, hatta 

anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik hastalıklara yol açabilirler. Hastalar mahçup 

olma, farklı hissetme ve kalitesizlik gibi duygulara kapılabilirler. 

Vitiligo bireylerin kendi iç dünyalarında ve diğer kişilerle olan ilişkilerinde 

yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Vitiligolu hastaların %50’inde hastalık, bunların kendi 

görünümleri ile en çok ilgilendikleri ve kişisel imajın en kırılgan olduğu 20 yaşından 

önce görülmesi psikolojik etkilenmeyi daha da artırır.3 

Kronik ürtiker gibi çoğu cilt hastalığına kaşıntı ve rahatsızlık duygusu eşlik eder. 

Bu nedenle cilt hastalığının kişinin yaşam kalitesi ve özgüveni üzerindeki etkilerini 
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değerlendirmek kolay olmayabilir. Bu etkilerin hangilerinin fizyolojik değişikliklerin, 

hangilerinin ise bozuk görüntünün sonucu olduğunun ayrımını yapmak zor olabilir. 

Vitiligo bu açıdan, hastanın yaşamında sadece bozuk görüntünün etkisinin olduğu tek 

cilt hastalığıdır. 

Cilt hastalıkları, psikiyatrik belirtilerle birlikte yaşam kalitesinde de önemli 

ölçüde bozulmaya yol açmaktadır. Özgün cilt hastalıkları arasında kronik ürtikerde 

kaşıntılar, vitiligoda ise dış görünümde göze çarpan renk değişiklikleri nedeniyle 

hastalar olumsuz etkilenmektedir.4 

Vitiligo kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve çoğu hastanın 

kendisini damgalanmış hissetmesine yol açan ciddi bir cilt hastalığıdır. Toplum, vitiligo 

hastalarına farklı görüntüdeki bir kişi olarak davranır; yüzüne bakar, fısıltı halinde 

yorum yapar, soru sorar, aşağılar, hakaret eder veya dışlayabilir. Hastalığın kronik 

doğası, tedavi süresinin uzunluğu, etkili bir tedavi yönteminin henüz bulunamaması, 

hastalığın öngörülemeyen gidişi, genellikle hastalar için sıkıntı vericidir. Bu hastalığın 

psikolojik belirtilerini tanımak ve bununla mücadele etmek, yaşam kalitesini artırmak 

ve daha iyi tedavi yanıtı almak açısından önemlidir. Yaşamı tehdit edici olmadıkları için 

yeterince önem verilmeyen kronik cilt rahatsızlıkları, aslında çok önemli psikososyal 

rahatsızlıklara neden olabilir.4 

Vitiligo hastaları, başkalarının kendilerini nasıl algıladıklarına çok duyarlı olup, 

dışlanacakları beklentisiyle sıklıkla geri çekilirler. Bazen tanımadıkları kişiler, hatta 

yakın arkadaşları, lezyonlarına ilişkin oldukça yaralayıcı ve aşağılayıcı yorumlarda 

bulunabilir. Bunların etkisiyle, derin emosyonel rahatsızlık ve iş hayatlarında sorunlar 

yaşayabilirler.4 Görünen yerlerdeki vitiligo lezyonları, yeni iş başvurularındaki 

görüşmelerde, hastanın şansını azaltır, iş seçimlerini sınırlandırır. Çocuklukta başlayan 



 

 

65 

vitiligo, özgüvende uzun süre olumsuz etkilenmeye yol açan psikolojik travmaya yol 

açabilir. Çocuk vitiligo hastaları, spor ya da benzeri etkinliklerden kaçınır; bu hastalığın 

uzun ve yoğun tedavisi nedeniyle okula devam etmelerini de aksatabilir. Anne-baba, 

akran, kardeş, akraba, öğretmenleri, bakıcı ve arkadaşlarının tutumlarına bağlı olarak 

hastalıklarıyla başa çıkabilir ya da yıkıcı biçimde etkilenebilirler.4 

Ülkemiz’de Arıcan ve arkadaşlarının 113 vitiligolu hastada yaptıkları çalışmada 

hastaların %32.7’sinde depresyon, %15.9’unda anksiyete, 22 hastada ise nevrotik 

semptomlar, obsesyon ve kişilik bozukluğu tespit etmişlerdir.82 

DYKİ’i (Dermatology Life Quality Index) farklı cilt hastalığı olan hastalarda,   

hastalıklarının ve tedavisinin onların yaşamı üzerinde etkilerini sormak için 

oluşturulmuş bir ankettir. DYKİ’i kronik cilt hastalığının bakımında ve yeni tedavilerin 

değerlendirilmesinde parametre olarak kullanılmıştır. DYKİ farklı cilt hastalıklarını 

karşılaştırmak için kullanılmaz. Rutin, günlük klinik uygulamalarda kullanmak için 

kolay, basit, anlaşılır, bir değerlendirme aracına ihtiyaç duyulduğundan DYKİ 

geliştirilmiştir.175 

DYKİ’i hastaların problem ve duygularını ortaya koymalarını sağlaması ve 

hekimleri bu durum hakkında bilinçlendirmesi açısından da önem taşımaktadır.174 

Yaşam kalitesi testleri kişinin hastalığa bakış açısını ve hissettiklerini, hastalığın 

medikal yönü dışında kişiyi etkileyebileceği durumları belirlemektedir.171 

Dermatolojide yaşam kalitesi ile ilgili testler hastaların aldıkları tıbbi tedaviden 

memnuniyetleri, hekimlerin hastaların hastalıkları ile ilgili duygularını anlayıp 

anlamadığı, hastane ve hekimin tıbbi açıdan yeterlilikleri, tanı, tetkik ve tedaviler 

hakkında hastalara yeteri kadar ve açık bilgi verilip verilmediği uygun sorulardan 

oluşan anketlerle anlaşılabilir.172 
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Dermatolojiye özgü testler içinde en önemli ve yaygın kullanılan test DYKİ’dir. 

DYKİ’i başlangıçta dermatoloji kliniğinde yatan hastalara, tedavi sonrası değişiklikleri 

tespit etmek amacıyla, bazal hücreli karsinom cerrahisi sonrasında, oral retinoid tedavisi 

gören akne hastalarında kullanılıyordu; ama son zamanlarda bacak ülseri, psoriazis, 

pemfigus, ürtiker, vitiligo, alopesi, atopik dermatit, seboreik dermatit, mantar 

hastalıkları, keloid, Behçet hastalığı, Darier hastalığı, hidrozadenit süpürativa, iktiyoz 

hastalıklarında da kullanılmaya başlanmıştır.174 

Cilt hastalığının neden olduğu bozukluğu ölçme metotlarına birçok nedenden 

dolayı ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemik hastalıklarla karşılaştırmayı sağlamak, yeni 

terapilerin etkinliğini değerlendirmek, dermatoloji klinik servislerinin etkinliğini kontrol 

etmek, rutin klinik izlem, farklı cilt hastalıklarının önemi ve tedavinin nispi etkinliği 

arasında karşılaştırma sağlamak için kullanılabilmektedirler173, 175, 176 

Finlay175 çeşitli dermatolojiik hastalığı bulunan 200 hasta ve kontrol grubunda 

DYKİ’ini kullanarak yaptığı çalışmada atopik dermatitli hastalarda ortalama DYKİ’ini 

12.5 ± 4.8, generalize prüritiste 10.5 ± 5.8, psöriasisde 8.9 ± 6.3, viral siğillerde 6.7 ± 

5.6, aknede 4.3 ± 3.1 olarak bulmuşdur. Bu çalışma bizim vitiligolu hastalarda 

yaptığımız çalışma ile karşılaştırıldığında sadece akneli hastaların yaşam kalitesinin 

bizim hastalarımızdan daha az bozulduğu görülmektedir. Yine bu çalışmada 

hastalıkların hepsinde en fazla skor alan soruların sırayla 1,2 ve 4. sorular olduğu tespit 

edilmiş ve bu bulgu bizim çalışmamızın sonuçları ile benzer bulunmuştur. Bu da diğer 

dermatolojik hastalıklarda olduğu gibi vitiligo hastalarınında lezyonlarından utanıp 

mahçup olduğunu ve bu lezyonları kapatmak için daha çok kapalı giyim tarzlarını tercih 

ettiklerini göstermektedir. 
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Yıldırım ve arkadaşları188 DYKİ’ini kullanarak yüzeyel mantar hastalıklarının 

yaşam kalitesine etkilerini araştırmışlar, ortalama DYKİ’ini 4.7 ± 4.0 olarak 

bulmuşlardır ve bu sonuç bizim vitiligolu hastalarda bulduğumuz değerden düşüktür. 

Bu çalışmada yüzeyel mantar hastalıklarında yaşam kalitesinin bizim vitiligolu 

hastalardan daha az bozulduğu görülmektedir. Bu durum yüzeyel mantar hastalıklarında 

daha çok kaşınma gibi fiziksel semptomlar ön planda iken; vitiligo daha çok görünümle 

ilişkili olduğundan vitiligolu hastalarda yaşam kalitesini bozacak daha fazla psikososyal 

etkilenmeden kaynaklanıyor olabileceğini düşünmekteyiz. 

Balcı ve arkadaşları177 Liken planuslu hastalarda yaşam kalitesini psoriazis ve 

kontrol gruplarıyla karşılaştırmak için yaptıkları çalışmada liken planuslu hastalarda 

DYKİ’i 9.6 ± 7.3 bulunmuştur. Bu değer bizim vitiligolu hastalarımızda bulduğumuz 

skordan yüksek olup bu çalışmaya göre liken planuslu hastaların yaşam kalitesinin 

bizim hastalarımızdan daha fazla bozulduğu görülmektedir. Bu durum liken planusda 

oral tutulumun olabilmesi ve kaşıntı gibi fiziksel semptomların çok daha şiddetli olması 

nedeniyle hem fiziksel hemde psikolojik faktörlerin yaşam kalitesini etkilemesinden 

dolayı olabilir. 

Doğramacı ve arkadaşları189 Seboreik dermatitin yaşam kalitesine etkisini 

araştırmak için yaptıkları çalışmada DYKİ anketi kullanmışlar ve seboreik dermatitli 

hastaların ortalama DYKİ skorunu 7.3 ± 5.7 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmaya göre 

seboreik dermatitli hastaların yaşam kalitesi bizim vitiligolu hastalardan daha fazla 

bozulduğu görülmektedir. 

Porter190 62 vitiligolu hasta arasında yaptığı bir anket çalışmasında hastaların 

1/3’ünün cinsel yaşamlarının etkilendiğini ve 2/3’sinin hastalıklarından utandıklarını 

tespit etmiştir. 
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Yine Porter ve arkadaşları’nın191 vitiligo ve psöriasisli hastalarda yaptığı 

karşılaştırmalı bir çalışmada, elbise seçimi, sosyal ilişkiler, iş ayırtetme ve utanma gibi 

konular üzerinde vitiligolu hastaların psöriasisli hastalara göre daha az etkilendiğini 

tespit etmişlerdir. 

Parsad ve arkadaşları192 150 vitiligolu hastada tedavinin DYKİ skoruna etkilerini 

araştırmak için bir çalışma yapmışlar ve hastalara DYKİ anketi uygulamışlardır. 

Hastaların yaş ortalaması 33.6 (18–63) idi. Bizim çalışma grubumuzun ise 37.28 (19-

65)  idi. 

Yaptıkları çalışmada vitiligolu hastalarda DYKİ puanları 2–21 arasında 

bulunmuştur. Ortalama DYKİ skoru 10.6 ± 4.5 olarak tespit edilmiştir. Tedavi sonrası 

ise tedaviye başarılı sonuç verenlerde ortalama DYKİ skorunu 7.0 olarak bulmuşlardır. 

DYKİ skorları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak ilişki tespit edememişlerdir. 

Hastalığın süresi ile DYKİ skoru (p<0.05), yaş ile DYKİ skoru (p<0.001) arasında 

istatistiksel olarak ilişki bulmuşlardır. 

Bizim çalışmamızda ise vitiligolu hastalarda ortalama DYKİ skorunu ve standart 

sapmasını 5.5 ± 5.0 olarak tespit ettik. Yine bizim çalışmamızda vitiligolu hastalar 0–20 

arasında DYKİ puanı aldılar. Yaptığımız çalışmada bu çalışmadakine benzer bir şekilde 

kadın ve erkekler arasında ortalama DYKİ skorları arasında istatistiksel olarak bir ilişki 

tespit edemedik. (p=0.2) Bizim çalışmamızda da hastalık süresi ile DYKİ skoru arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit ettik. (p=0.04) 

Hastalık süresinin uzaması kişinin tedaviye uyumunu ve günlük aktivitelerini 

kısıtlaması nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Aghaei ve arkadaşları193 vitiligolu hastalarda DYKİ skoru ve Farsça 

versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğini tespit etmek için bir çalışma yapmışlar ve 
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çalışmaya 70 vitiligolu hasta almışlardır. Hastalar ortalama 0–24 arasında DYKİ puanı 

alırken bizim çalışmamızda hastalar ortalama 0–20 arasında DYKİ puanı aldılar. 

Yapılan bu çalışmada vitiligolu hastaların ortalama DYKİ skoru ve standart sapması 7.0 

± 5.1 olarak tespit edilmiş olup bizim çalışma grubumuzdaki hastalara göre (5.5 ± 5.0) 

onların vitiligolu hastalarında daha fazla yaşam kalitesi bozulmuş olarak bulunmuştur. 

Yine bu çalışmada günlük aktiviteler ve kişisel ilişkiler alt gruplarının skorları 

ile vitiligo tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p=0.05, 

p=0.05) Bizim çalışma grubumuzda da bu çalışma ile uyumlu olarak DYKİ’ nin alt grup 

skorları ile vitiligo tipleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. (p>0.05) 193 

Bu çalışmada günlük aktivite alt grup skoru cinsiyet ile karşılaştırılmış ve 

kadınların erkeklere göre günlük aktivitelerinin daha fazla bozulduğu tespit edilmiştir. 

Bizim çalışmamızda ise DYKİ skorları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak fark 

bulunamadı. 

Bu çalışma ile DYKİ anketinin Farsça versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğu 

gösterilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada DYKİ’nin Türkçe versiyonununda geçerli ve etkin 

olduğunu göstermiştir.181 

Kent ve arkadaşları194 yaptıkları çalışmada vitiligonun sosyal ve psikolojik 

etkilerini tespit etmek için vitiligo derneğine üye 1700 hastaya posta yoluyla anket 

göndermişler ve hastaların 668’i (%39) çalışmaya katılmıştır. Hastalara GHQ’nın 12 

maddelik versiyonu ve DYKİ’i uygulanmıştır. Vitiligolu hastalar ortalama 0–26 

arasında DYKİ puanı aldılar. Bu çalışmada bizim çalışmada olduğu gibi cinsiyet ile 

DYKİ skorları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. (p=0.5) Vitiligolu hastalarda 
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ortalama DYKİ skoru 4.8 ± 4.8 olarak bulunmuş ve bu değer bizim çalışmamızdaki 

DYKİ skor ortalamasından (5.5 ± 5.0) düşük olarak saptanmıştır. 

Bu çalışmada bizim çalışmamızın aksine vitiligo tipi ile DYKİ skoru arasında 

anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Ve yine bizim çalışma grubumuzun aksine hastalık 

süresi ile DYKİ skoru arasında bir ilişki bulamamışlardır. (p>0.05) Oysa bizim 

çalışmamızda hastalık süresi ile DYKİ skoru arasında anlamlı bir ilişki tespit ettik. 

(p=0.04) 

Cilt hastalıkları, iletişimi, bedensel yaşamı ve özellikle de cinselliği doğrudan 

etkiler. Cildin etkinlikleri arasında, erojen işlev çok önemlidir. Dokunma, sıcaklık ve 

ağrı hissi organı ve bir erojen bölge olarak cilt, tüm yaşlarda büyük psikososyal önem 

taşır. Çalışmalar, vitiligolu hastalarının yarıdan fazlasının karşı cinsle rahatlıkla ilişki 

kuramadıklarını, hastaların çoğunluğunun, bir yabancıyla karşılaştıklarında ya da yeni 

bir eşle duygusal ve cinsel ilişki başlattıklarında sıkıntı ve utanç yaşadıklarını, 

birçoğunun kendilerini kaba, kırıcı sözlere maruz kalmış kurbanlar olarak hissettiklerini, 

hastaların %15’inde vitiligonun cinsel yaşamlarını doğrudan etkilediğini göstermiştir.190 

Sukan ve arkadaşları4 vitiligolu ve kronik ürtikerli hastalarda seksüel fonksiyon 

problemlerini belirlemek amacıyla Arizona sexual experience Skalasını (ASEX) 

kullanmışlar. Vitiligo ve kronik ürtikerli hastalarda seksüel beceri skoru sağlıklı gruba 

göre önemli derecede düşük bulunmuştur. 

Bizim çalışmamız da 50 vitiligolu hastadan 4’ünde (%8) hastalıklarından dolayı 

cinsel yaşamları ile ilgili sıkıntı tespit edildi. 

Ongenae ve arkadaşları195 vitiligonun yaşam kalitesine etkilerini tespit etmek 

için yaptıkları çalışmada vitiligolu hastaların düşük öz saygı, zayıf beden imajı ve düşük 

yaşam kalitesi belirtmişlerdir. Bu çalışmada vitiligonun yaşam kalitesine etkilerini 
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değerlendirmek ve bunu psöriasisin neden olduğu yaşam kalite bozukluğu seviyesi ile 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Vitiligolu hastaların DYKİ puan ortalaması (4,9) 

psoriazisli hastalarınkinden (6,2) daha düşük bulunmuş. Vitiligolu hastaların daha az 

yaşam kalitesi bozukluğu yaşadıkları bulunmuştur. (p<0.001) 

Bu çalışmada vitiligolu hastalar için belirlenen ortalama DYKİ skoru (4,9) bizim 

çalışmamızdaki ortalama DYKİ skorundan (5.5 ± 5.0) düşük bulunmuştur. 

Yapılan bu çalışmada vitiligolu hastalarda en yüksek DYKİ’i alt grup ortalama 

puanları sırasıyla semptomlar ve hisler, sosyal ve boş zaman, günlük aktiviteler olarak 

sıralanmıştır. En az ortalama puanı ise bizim çalışmamızdaki gibi tedavi alt grubu 

almıştır. Bizim çalışmamızda da bu çalışmadakine benzer şekilde en yüksek alt grup 

puanını semptomlar ve hisler alt grubu almıştır. (DYKİ Q1 =1.9) Bu çalışmanın aksine 

günlük aktiviteler alt grubu bizim çalışmamızda daha yüksek puan almıştır. (DYKİ Q2 

=1.4) Bunu sırasıyla boş zaman (DYKİ Q3=1), kişisel ilişkiler (DYKİ Q4=0.8), okul/iş 

hayatı (DYKİ Q5=0.3), tedavi (DYKİ Q6 =0.2) olarak sıralanmıştır. 

Bu çalışmada vitiligolu hastalarda bizim çalışmamızın aksine cinsiyet ile DKYİ 

skorları arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Vitiligolu 

kadın hastaların ortalama DYKİ skorunu 6.4, erkeklerin ortalama DYKİ skorunu 3.1 

olarak bulmuşlardır. (p=0.003) Bizim çalışmamızda ise kadınların ortalama DYKİ 

skorunu 4.6 ± 4.4, erkeklerin ise ortalama DYKİ skorunu 6.5 ± 5.5 olarak tespit ettik.   

Vitiligolu erkekler ile kadınlar arasında DYKİ skoru arasında istatistiksel olarak önemli 

bir fark saptanamadı. (p=0.2) 

Bu çalışmada vitiligolu hastaların %59’u 1–11 arasında puan alırken, %15 hasta 

12 ve daha fazla puan almıştır. Bizim çalışma grubumuzdaki hastaların ise %82’si 0–11 

arasında DYKİ puanı alırken %9 hastamız 12 ve daha fazla puan almıştır. Bizim 
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hastalarımızın %9’u vitiligodan fazla etkilenmişken, bu çalışmadaki hastaların %15’i 

vitiligodan fazla etkilenmiştir. 

Bu çalışmada bizim çalışmamızın aksine hastalık süresi ile DYKİ skoru arasında 

istatistiksel olarak ilişki bulunamamıştır. Hastalık lokalizasyonu ile DYKİ skoru 

korelasyon gösterirken bizim çalışmamızda fokal ve generalize vitiligolu hastalar 

arasında DYKİ skorları arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı. (p= 0.1) 

Borimnejad ve arkadaşları 3 vitiligolu müslüman İranlı erkek ve kadın hastaların 

yaşam kalitesini karşılaştırmak için yaptıkları çalışmaya toplam 77 vitiligolu hasta 

alınmıştır. DYKİ’nin modifiye edilmiş 17 maddelik formunu uygulamışlar. Kadınlarda 

ortalama DYKİ skorunu 11.4, erkeklerde 8.8 olarak bulmuşlardır. (p=0.002) Ve bu 

değerler bizim çalışma grubumuzdaki hastalar (erkeklerin ortalama DYKİ skoru ve 

standart sapması 6.5 ± 5.5, kadınların ortalama DYKİ skoru ve standart sapması (4.6 ± 

4.4) ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. 

Bu çalışmada kadınlar özellikle kişisel ilişkiler ve cinsel aktivite yönünden 

erkeklere göre daha fazla etkilenmiş olarak bulunmuş ama bizim çalışma grubumuzda 

erkek ve kadınlar ile alt grup skorları arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı. 

Al Robaee196 yaptığı çalışmada Suudi vitiligolu hastalarda DYKİ ini kullanarak 

yaşam kalitesini değerlendirmek için bir çalışma yapmış ve çalışmaya toplam 109 

vitiligolu hasta almıştır. Bu çalışmada vitiligolu hastalarda birinci derece akrabalarda 

aile hikâyesi %27,5 olarak bulunmuşken bizim çalışmamızda %20 olarak bulduk. Bu 

çalışmada ortalama DYKİ skorunu 14.7 ± 5.1 olarak bulmuştur. Bu değer bizim çalışma 

grubumuzdaki ortalama DYKİ skorundan (5.5 ± 5.0) oldukça yüksektir. Bu çalışmaya 

göre Suudi vitiligolu hastaların yaşam kalitesinin bizim hastalarımızdan daha fazla 
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bozulduğu görülmektedir. Bizim çalışmamızdakine benzer şekilde kadın ve erkekler 

arasında DYKİ skorunda istatiksel bir fark bulunamamıştır. 

Bu çalışmada ışın tedavisi alan generalize vitiligolu hastalarda DYKİ skoru, 

topikal tedavi alan fokal vitiligolu hastalara göre daha yüksek bulunmuştur. Oysaki 

bizim çalışmamızda vitiligo tipi ile DYKİ skorları arasında istatistiksel olarak fark 

bulunamadı. (p=0.1) 

Mechri ve arkadaşları 197 vitiligonun yaşam kalitesine etkilerini ve psikiatrik 

morbiditeyi değerlendirmek amacıyla bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada DYKİ, 

Montgomery and asberg depression rating scale (MADRS) ve Hamilton anxiety 

appreciation scale (HAMA) kullanmışlardır. MADRS ve HAMA vitiligolu hastalarda 

önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. (p=0,0005) Yaşam kalitesi vitiligolu hastalarda 

önemli ölçüde değişmiştir. DYKİ skoru vitiligolu hastalarda 9.4 ± 17.1, kontrol 

grubunda ise 2.5 ± 1.0 olarak bulunmuştur. (p<0,0001) Bu değer bizim çalışma 

grubumuzdaki hastaların DYKİ skorundan yüksektir. DYKİ ile MADRS ve HAMA 

arasında pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir. DYKİ skoru ile MADRS ve HAMA 

ölçekleri arasında pozitif bir korelasyonun olması vitiligolu hastaların yaşam kalitesinin 

bozulduğunu ve psikiatrik komorbidite gelişebileceğini, bu nedenden dolayıda vitiligolu 

hastalarda multidisipliner psikoterapatik yaklaşımların gerekli olduğunu göstermektedir. 

Belhadjalı ve arkadaşları198 vitiligonun yaşam kalitesine etkilerini 

değerlendirmek amacıyla bir çalışma yapmışlar. Değerlendirmede DYKİ kullanılmış. 

Bu çalışmada bizim çalışmamızın aksine vitiligolu hastaların %80’i generalize vitiligo 

olarak bulunmuştur. Bu çalışmada yaşam kalitesi kadınlarda ve vucut yüzeyinin 

%10’dan fazlası tutulan vitiligolu hastalarda önemli ölçüde zarar gördüğü tespit 

edilmiştir. Oysaki bizim çalışmamızda cinsiyet ve vitiligo tipi ile DYKİ skoru arasında 
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istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. Özellikle vucut yüzeyinin %10’dan fazlası 

tutulan ve görünen bölgelerde lezyonları olan vitiligolu hastalarda yaşam kalitesi daha 

fazla bozulmaktadır. 

Papadopoulus ve arkadaşları 199 Vitiligonun hastalarda kendilerine güven ve 

yaşam kalitesinde negatif etkili olduğunu söylemişler ve davranışsal-kavramsal terapi 

uygulanan ve uygulanmayan vitiligolu iki grup hastayı karşılaştırmışlar. Bir gruba 

yaklaşık 8 hafta davranışsal-kavramsal terapi uygulanmış. Tedavi bitimini takiben bütün 

hastaların kendilerine güveni, yaşam kalitesi, vücut imajı değerlendirilmiştir. Psikolojik 

terapinin hastalar üzerinde pozitif etkilerinden bahsetmişlerdir. Vitiligonun üstesinden 

gelmek için hastalara davranışsal-kavramsal terapi önermişlerdir. 

Koshevenko200 74 vitiligolu hastada MMPI (Multifactorial Method for 

Personality Investigations) skalasını kullanarak yaptığı çalışmada hastaların %63.5’ inde 

sosyal adaptasyonun engellendiğini tespit etmiştir. 

Pricic ve arkadaşları201 yaptıkları çalışmada vitiligolu ve sağlıklı kontrol 

grubunda anksiyete seviyeleri ve depresyon şiddetini ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Depresif semptomları tespit etmek için Birleson Depression Skalasını, anksiyeteyi 

değerlendirmek için Spielbergers skalasını (State-Trait Anxiety Inventory) 

kullanılmıştır. Vitiligolu grupta anksiyete ve depresyonun, sağlıklı gruba göre belirgin 

şekilde arttığını tespit etmişlerdir. 

Tjioe ve arkadaşları202 uzun süreli darbant UVB tedavisi alan vitiligolu 

hastalarda yaşam kalitesindeki değişiklikleri araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada 

uzun dönem darbant UVB tedavisi alan hastalarda yaşam kalitelerinin çok az 

düzeldiğini tespit etmişlerdir. Bu fototerapi uygulanmasından sonra normal cildin daha 
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fazla koyulaşıp lezyonlu derinin daha belirgin hale gelmesine ve dolayısıyla hastalarda 

kamuflaj ihtiyacının artmasına bağlı olabilir. 

Matto ve arkadaşları203 Vitiligoda psikiatrik morbiditeyi değerlendirmek için bir 

çalışma yapmışlar, 113 vitiligo ve 55 kontrol grubunu karşılaştırmışlar, 28 vitiligolu 

hastada psikolojik morbidite tespit etmişlerdir. Vitiligolu hastaların yaklaşık %65’inde 

hastalıkları için kaygılandıkları bulunmuş ve bu oran medikal ve cerrahi hastalarında 

%30, hastanede yatan hastalarda %33 civarında olup bu rakamlardan daha yüksektir. 

İyi yaşam kalitesi diğer medikal alanlardan ziyade dermatolojiyle daha fazla 

ilgilidir. Çünkü dermatoloji hastalarının çoğunluğu kronik ve şifa bulmayan hastalıklara 

sahiptir. Bu hastalıkların etkileri subjektif olup, kişinin şartlarına bağlıdır. Kimi hastalar 

ufak rahatsızlıkları büyütürken diğerleri ciddi durumlardan dahi etkilenmeyebilir. Deri 

hastalıklarının, hastaların yaşam kalitesine etkilerinin ölçülmesi; karşılanmayan 

gereksinimlerin anlaşılmasında ve sunulacak sağlık hizmetlerinde gerekli öncelik 

hakkında bilgilenmek açısından da önemlidir. 

Dolatshahi ve arkadaşları179 evli ve tek yaşayan İranlı vitiligolu hastalar arasında 

yaşam kalitesini değerlendirmek için bir çalışma yapmışlar. Ortalama DYKİ skoru 8.1 

olarak bulunmuştur. Bu değer bizim hastalarımızın ortalama DYKİ skorundan yüksek 

olup bu çalışmaya göre İranlı vitiligolu hastaların hastalıktan daha fazla etkilendiğini 

görülmektedir. 

Linthorst ve arkadaşları204 batılı toplumlarda vitiligonun yaşam kalitesine 

etkilerini araştırmak için bir çalışma yapmışlar, SF–36 ve Skindex–29 anketlerini 

kullanarak 245 generalize vitiligolu hastayı değerlendirmişlerdir. Koyu tenli olanlar ve 

göğüs bölgesinde lezyonları olan generalize vitiligo hastalarının emosyonel 

durumlarının daha fazla etkilendiğini söylemişlerdir. 
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Radtke ve arkadaşları205 Almanyada vitiligolu ve psöriasisli hastaların yaşam 

kalitelerini değerlendirmek için bir çalışma yapmışlar ve hastalara DYKİ ve Euro Qol 

(EQ-5D) anketlerini uygulamışlardır. Vitiligolu hastalarda ortalama DYKİ skorunu 7 

olarak tespit etmişler ve bu değer bizim çalışma grubumuzdan yüksektir. Bu çalışma 

Alman vitiligolu hastaların bizim hastalarımıza göre vitiligodan daha fazla etkilendiğini 

göstermektedir. Kadınlarda DYKİ skorunu 7.5, erkeklerde 5.5 olarak bulmuşlardır. 

Yüksek DYKİ skoru 20–29 yaşları arasındaki hastalarda tespit edilmiştir. Bizim 

çalışmamızdaki hastaların yaş dağılımı geniş bir aralıkta olduğu için yaş ile DYKİ skoru 

arasındaki ilişkiye bakılamadı. Bu çalışmada bizim çalışmamıza benzer şekilde hastalık 

süresi ile DYKİ skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (P<0.001) Fakat bizim 

çalışmamızın aksine tutulan vucut yüzeyinin alanı ile DYKİ skoru arasında anlamlı 

ilişki bulunmuştur. 

Sampogna ve arkadaşları206 yaptıkları çalışmada vitiligolu hastalarda yaşam 

kalitesini azaltan risk faktörlerini araştırmışlar, çalışmaya 181 vitiligolu hasta alınmış ve 

hastalara skindex–29 anketi ile alexitemiyi değerlendiren 20 maddellik Toronto 

Alexithymia skalası uygulamışlardır. Hastaların %60’nın hastalıklarından 

endişelendikleri, %37’sinde öfkelenme, %34’ünde sıkılma ve utanma, %31’inde 

depresyon, %28’inde sosyal yaşamında etkilenme tespit edilmiştir. Bu bulgular 

vitiligolu hastalarda psikiatrik bozuklukların yaygın olduğunu desteklemektedir. 

Kostopoulo ve arkadaşları207 vitiligonun psikolojik etkilerini değerlendirmek 

için bir çalışma yapmışlar ve 48 vitiligolu hasta almışlardır. Vitiligolu hastalarda 

ortalama DYKİ skorunu 7.1 olarak bulmuşlardır. 

Bizim çalışma grubumuzda ise ortalama DYKİ skoru 5.5 ± 5.0 olarak 

bulunmuştur. Yine bu çalışmada hastaların 5’i (%10) 0–1 arası, 14’ü (%29) 2–5 arası, 
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18’i (%38) 6–11 arası, 11’i (%23) 12–20 arası DYKİ puanı almıştır. Bizim 

çalışmamızda ise 50 vitiligolu hastanın 15’i (%30) 0–1 arasında (yaşam kalitesi 

etkilenmemiştir), 13’ü (%26) 2–5 arasında (yaşam kalitesi hafif etkilenmiş), 13’ü (%26) 

6–10 arasında (yaşam kalitesi orta derecede etkilenmiştir), 9’u (%18) 11–20 arasında  

(yaşam kalitesi fazla etkilenmiş) DYKİ puanı aldı. Bu çalışmada bizim çalışmamızın 

aksine cinsiyet ve hastalığın ciddiyeti ile yaşam kalitesinin bozulması arasında anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir. 

Kım Yong ve arkadaşları208 Koreli vitiligolu hastalarda yaşam kalitesini 

değerlendirmek için Skindex–29 anketini kullanmışlar ve çalışmaya 133 vitiligolu hasta 

112 kontrol grubu almışlardır. Semptomlar skalası vitiligolu hastalarda kontrol grubuna 

göre düşük bulunurken, fonksiyon ve emosyonel durum skalası özellikle kadınlarda 

kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Bizim çalışmamızın aksine hastalık ciddiyeti 

ile yaşam kalitesinin bozulması arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardir. 
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6. SONUÇLAR 

Çalışmamız, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine 

başvuran veya Dermatoloji kliniğinde yatarak tedavi gören 26’sı  (%52)  kadın, 24’ü 

(%48) erkek toplam 50 hasta ve 24’ü (%48) kadın, 26’sı (%52) erkek toplam 50 sağlıklı 

kontrol grubu arasında tamamlandı. Kontrol grubu olarak ise hasta yakınları veya 

hastane personeli olan 3 hafta içerisinde herhangi bir doktora başvurmamış, bu sürede 

herhangi bir dermatolojik ve sistemik hastalığı olmayan sağlıklı ve gönüllü 50 kişi 

alındı. 

1- Hastalarımız ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından 

fark saptanamadı. (p=0.6) 

2- Hastalarımızın yaşları 19–65 yaş arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 

ve standart sapmaları 37.2 ± 13.1 idi. Kontrol grubunun yaşları 21–60 yaş arasında 

değişmekte olup, yaş ortalamaları ve standart sapmaları 34.7 ± 9.2 idi. Hastalarımız ve 

kontrol grubunun yaş ortalamaları istatistiksel olarak uyumlu bulundu. (p=0.2) 

3- Hastalık süresi 1 ay ile 240 ay arasında değişmekte olup, ortalama hastalık 

süresi ve standart sapması 83.9 ± 72.9 ay olarak tespit edildi. 

4- Vitiligolu hastalarımızda Kadın/Erkek cinsiyet oranı yaklaşık birbirine 

eşittir. 

5- Çalışmaya katılan 50 vitiligolu hastadan 10’nunda (%20) aile hikâyesi 

mevcuttu. 

6- Vitiligolu hastaların 2’sinde (%4) akrofasiyal tip, 26’sında (%52) fokal tip, 

18’inde (%36) generalize tip, 2’sinde (%4) segmental tip, 2’sinde (%4) üniversal 

tip vitiligo mevcuttu. 
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7- Vitiligolu hastaların kontrol grubuna göre yaşam kalitesinin anlamlı olarak 

bozulduğu tespit edildi. 

8- Vitiligo tipi ve cinsiyet ile DYKİ skorları arasında istatistiksel olarak bir 

fark saptanamadı. (p= 0.1) 

9- Vitiligo tipi ve cinsiyet ile DYKİ’nin alt grup skorları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilemedi. (p>0.05) 

10- Vitiligolu hastaların ve kontrol gruplarının DYKİ’lerinin alt grup skorları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi. 

11- Hem vitiligo hemde kontrol grubunun her ikisinde de en yüksek skor 1 ve 2 

nolu soruların oluşturduğu semptomlar ve hisler alt grubunda saptandı. 

12- Hastalık süresi arttıkça DYKİ skorunun arttığı yani; yaşam kalitesinin 

bozulduğu tespit edildi. 

13- Çalışmaya katılan 50 vitiligolu hastanın %30’nun yaşam kalitesi 

etkilenmemiş, %26’sının yaşam kalitesi hafif etkilenmiş, %26’sının yaşam kalitesi orta 

derecede etkilenmiş, %18’nin yaşam kalitesi fazla etkilenmiş olarak tespit edildi. 

Sonuç olarak; Bizim çalışmamızdaki bulgular vitiligolu hastalarda yaşam 

kalitesinin kontrol grubuna göre önemli düzeyde bozulduğunu göstermiştir. Vitiligo 

yaşamı tehdit etmeyen bir dermatolojik hastalık olmasına rağmen, kişinin görünüşünü 

ve dolayısıyla psikososyal durumunu, kişisel ilişkilerini, günlük aktivitelerini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle vitiligonun kişinin yaşantısına etkilerinin 

saptanması, hastaların hastalıklarını nasıl algıladıklarının anlaşılması önem 

taşımaktadır. Bu amaçla DYKİ’i günlük rutin klinik kullanıma uygun, basit, duyarlı, 

objektif ve tüm deri hastalıklarında kullanılabilen bir yöntemdir. Vitiligo, hekimler 

tarafından sadece kozmetik bir problem olarak ele alınmamalı, kişinin yaşam kalitesini 
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bozduğu göz önüne alınarak tanı ve tedavide gereken özen gösterilmelidir. Vitiligonun 

psikososyal belirtilerini tanımak ve bununla mücadele etmek, gerek hastaların yaşam 

kalitesini artırmak ve gerekse daha iyi tedavi yanıtı almak açısından önemlidir. Kişilerin 

hastalıklarından utanmamayı öğrenerek sosyal konumlarını ve yeteneklerini 

geliştirmelerinin toplumda kabul görülmelerine katkıda bulunacağı açıktır. Bu amaçla 

hastaların kendi değerlendirmeleri ile ortaya konacak dermatolojik yaşam kalitesinin 

belirlenmesinin tıbbi tedaviyi destekleyici yardımcı bir yöntem olarak kullanılmasının 

önemli olduğu kanısındayız. 
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