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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu çalýþmanýn amacý sosyal anksiyete bozukluðu
(SAB) hastalarýnda erken ve geç baþlangýçlý SAB oranlarýnýn belirlemek ve baþlangýç durumunun SAB kliniðine
ve seyrine etkilerini araþtýrmaktýr. Yöntem: 247 SAB hastasý DSM-IV SCID-I ile deðerlendirildi. Hastalara sosyodemografik veri formu, Leibowitz sosyal anksiyete ölçeði
(LSAÖ), Beck depresyon ölçeði (BDÖ) ve iþlevselliðin
genel deðerlendirilmesi (IGD) dolduruldu. SAB baþlangýç
yaþý 18'in altýnda olan 193 hasta erken baþlangýç, SAB
baþlangýç yaþý 18 ve üstünde olan 54 hasta ise geç
baþlangýç grubu olarak belirlendi. Erken ve geç baþlangýç
gruplarý sosyodemografik, klinik özellikler ve ölçekler
açýsýndan karþýlaþtýrýldý ve erken ve geç baþlangýç gruplarý
ile iliþkili deðiþkenler belirlendi. Bulgular: Hastalarýn
%78.1'inin SAB baþlangýç yaþý 18 yaþýndan öncedir. Erken
baþlangýç grubunun, geç baþlangýç grubuna göre ilk
depresif epizod yaþý daha düþük, toplam depresif epizod
sayýsý ve depresyonda atipiklik daha yüksek, LSAÖ kaygý,
kaçýnma ve toplam skor ve BDÖ skor ortalamarý daha
yüksek, IGD baþvuru anýnda ve geçen yýl ortalamalarý
daha düþük olarak bulunmuþtur. Sonuç: SAB hastalarýnda erken baþlangýç durumunda, SAB semptom þiddeti ve
depresyon þiddeti ve rekürrensi artmýþ ve iþlevsellik
düþmüþ olarak bulunmuþtur. Bu nedenle SAB hastalarýnýn erken yaþlarda yakalanmasý ve tedavilerinin
baþlanmasý önemlidir.

Objectives: The aim of this study is to investigate the
ratio of the early and late onset of Social Anxiety
Disorder and the effect of this onset situation on Social
Anxiety Disorder clinic and course. Method: 247 Social
Anxiety Disorder patients were assessed with DSM-IV
SCID-I. Sociodemographical data form, Leibowitz Social
Anxiety Scale (LSAS), Beck Depression Inventory (BDI)
and Global Assessment of Functionality (GAF) were
applied to the patients. Two groups were performed
according to onset of the disorder at or above the age of
18 (54 patients) and under the age of 18 (193 patients).
Early and late onset groups were compared in terms of
sociodemographical variables, clinical features and
scales and variables were determined which were related to early and late onset. Results: The onset of 78.1%
of the Social Anxiety Disorder patients were before the
age of 18. In the early onset group, the age at onset of
the first depressive episode were smaller, total number
of depressive episodes and the atypicality in depression
was higher, the avoidance and fear and total scores of
LSAS and BDI scores were higher, the mean scores of
current and past year GAF were lower. Conclusion: In
the case of early onset in social anxiety disorder patients,
the severity of social anxiety disorder and depression and
the recurrence rates of depression were higher and functionality were found to be lower. It is important to diagnose and start the treatment in the social anxiety disorder patients earlier.

Anahtar Sözcükler: Sosyal anksiyete bozukluðu, erken
baþlangýç, geç baþlangýç.
(Klinik Psikiyatri 2012;15:111-120)
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GÝRÝÞ
Sosyal anksiyete bozukluðu (SAB) genel populasyonda oldukça yaygýndýr ve yýllýk prevalansý %5
ile %10 arasýnda, yaþam boyu prevalansý ise %10 ile
%15 arasýndadýr (Ohayon ve Shatzbeng 2010, Stein
2006, Kessler ve ark. 1994 ve 2005, Acartürk ve ark.
2008). Türkiye'de 1996 yýlýnda yapýlmýþ olan
Türkiye Ruh Saðlýðý Profili Araþtýrmasýnda eriþkinlerde sosyal anksiyete bozukluðu sýklýðý son 1 yýlda
%1.8 olarak saptanmýþtýr (Kýlýç ve ark. 1997).
Epidemiyolik çalýþmalarda SAB'nin erken yaþlarda
(çocukluk ve erken adelosanlýkta) baþlayan bir
bozukluk olduðu bildirilmiþtir (Kessler ve ark.
2007, Weiller ve ark. 1996, Davidson ve ark. 1993,
Schneier ve ark. 1992, Grant ve ark. 2005). Bir
çalýþmada ise, en erken baþlayan anksiyete bozukluðu olarak bulunmuþtur (McEvoy ve ark. 2011).
Genel olarak bakýldýðýnda SAB hastalarýnýn önemli bir kýsmýnda, yaklaþýk olarak %80 kadarýnda
baþlangýç 20 yaþýndan öncedir (Stein & Stein 2008,
Kessler ve ark. 2010, Chavira ve ark. 2005a).
Chavira ve ark. (2005b) çalýþmasýnda gençlerde
SAB prevalansý, eriþkinlere yakýn (%6.8) bulunmuþtur. SAB tipik olarak erken yaþlarda baþlasa da,
bir çalýþmada yaþamýn ilerleyen yaþlarýnda da nadir
olmadýðý, genç yaþtaki hastalara benzer bir þekilde
oldukça baskýn olarak sürdüðü bildirilmiþtir
(Cairney ve ark. 2007).
Wells ve ark.’nýn (1994) çalýþmasýnda SAB
baþlangýç yaþý, eðitimin düþmesi, evlenememe ve
kadýn cinsiyet ile iliþkili bulunmuþtur. Menezes ve
ark.’nýn (2005) çalýþmasýnda ise erken baþlangýçlý
SAB olgularýnda, geç baþlangýçlý olgulara göre
ekonomik üretkenliðin daha düþük olduðunu,
psikiyatrik eþtaný varlýðýnýn ve yaygýn alt tipin daha
fazla olduðunu bildirmiþlerdir. Bu alanda yapýlan
birçok çalýþmada benzer olarak SAB yaygýn tipinin,
yaygýn olmayan tipe göre daha erken yaþlarda
baþladýðý bildirilmiþtir (Wittchen ve ark. 1999,
Mannuzza ve ark. 1995, Menezes ve ark. 2005).
Bunlara ek olarak, SAB hastalarýnda psikiyatrik
eþtaný sýktýr ve genellikle SAB baþlangýç yaþý, birlikte görüldüðü hastalýktan daha erken baþlar (Magee
ve ark. 1996, Schneier ve ark. 1992, Chartier ve ark.
2003, Kesler ve ark. 1999, Wittchen ve ark. 1999,
Gökalp ve ark. 2001, Solmaz ve ark. 1999, Dilbaz ve
Güz 2002, Dilbaz 2000, Binbay ve Koyuncu 2012).
Ayrýca SAB varlýðý sonradan geliþecek MDB ve
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alkolizm geliþimi için yordayýcý olarak bulunmuþtur
(Weiller ve ark. 1996, Kessler ve ark. 1999, Stein ve
ark. 2001, Bittner ve ark. 2004, Beesdo ve ark. 2007,
Ohayon ve ark. 2010). SAB, çocuklarýn okula gitmeyi istememesinde, adolesan yaþlarda okul
baþarýsý düþmesinde ve okulu býrakmasýnda önemli
bir nedendir (Stein ve Kean, 2000, Davidson ve ark.
1993). Ek olarak, SAB suisid davranýþlarýný artýrmakta (Davidson ve ark. 1993) ve sonradan gelen
suisid davranýþlarý için yordayýcý olarak bulunmuþtur (Weiller ve ark. 1996, Sareen ve ark. 2005,
Cougle ve ark. 2009).
Otto ve ark.’nýn (2001) çalýþmasýnda SAB baþlangýç
yaþýnýn, çocukluk anksiyete bozukluðu (seperasyon
anksiyetesi bozukluðu, agorafobi gibi) olan grupta
daha düþük olduðunu bulmuþlardýr. Bir izlem çalýþmasýnda, erken edolesanlýktaki anksiyete bozukluðu varlýðý, erken eriþkinlikteki depresyon ve
anksiyete bozukluklarýnýn (özellikle SAB) geliþimi
için yordayýcý olarak bulunmuþtur (Pine ve ark.
1998). Çocuk, adolesan ve geç eriþkinlerde yapýlan
baþka izlem çalýþmalarýnda ise, SAB izlemde major
depresyon geliþimi ile iliþkili bulunmuþtur
(Wittchen ve ark. 1998, Chavira ve ark. 2004).
Bunun yanýsýra SAB hastalarýnda hastalýk baþlangýç
yaþý düþüklüðü ile tedavi baþvurusunda daha fazla
gecikme iliþkili (Wang ve ark. 2004 ve 2005, Borges
ve ark. 2007, Fikretoglu ve ark. 2010) bulunmuþtur.
Bu nedenle SAB hastalarýnýn erken yaþlarda
yakalanýp tedavi edilmesi, hastalýðýn orta ve uzun
vadedeki zararlarýnýn (özellikle eþtaný geliþimi,
alkolizm, suisid, okul býrakma, tedavi baþvuru
gecikmesi vb) önlenmesinde büyük önem taþýmaktadýr.
Bizim çalýþmamýzdaki amacýmýz ise; erken ve geç
baþlangýçlý SAB oranlarýnýn belirlemek ve SAB
kliniðine ve seyrine etkilerini araþtýrmaktýr. Çalýþma hipotezimiz ise, SAB'nin erken baþladýðý hastalarýn, geç baþlayanlara göre daha þiddetli belirtiler
göstereceði, daha fazla eþtaný alacaklarý ve iþlevsellik açýsýndan daha olumsuz etkileneceðidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalýþmaya Kasým 2008 ve Haziran 2011 tarihleri
arasýnda Bahat Grup Hastaneleri, Psikiyatri
bölümlerine baþvuran ve tanýsý yaygýn tip SAB olan
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247 gönüllü hasta ardýþýk olarak, sözel bilgilendirilmiþ onam alýnarak dahil edilmiþtir. SAB
yaygýn tipinin belirlenmesinde APA-1994 kriterleri
kullanýlmýþtýr.
Çalýþmaya alýnma ktiterleri olarak primer tanýsýnýn
SAB yaygýn tipi olmasý, 18-65 yaþlarý arasýnda
olmasý, son bir aydýr psikotrop ilaç kullanmamýþ
olmasý belirlenmiþtir. Þizofreni ya da iliþkili
psikotik bozukluðu olan hastalar veya organik mental sendromu olan hastalar çalýþmadan dýþlanmýþtýr.
Bütün hastalara DSM-IV, SCID-I
Clinical Interview for DSM-IV Axis
Clinical Version) (First ve ark. 1997)
SAB tanýsý doðrulanmýþ ve þimdi ve
Eksen I eþtaný durumu belirlenmiþtir.

(Structured
I Disorders,
uygulanarak
yaþam boyu

Bu hastalar kliniðimize ilk kez baþvurmuþ hastalardý ancak hastalarýn 128'inde (%51.8) geçmiþ
psikiyatrik tedavi öyküsü mevcuttu. Hastalara
kiþisel bilgi formu doldurulmuþ ve Liebowitz Sosyal
Anksiyete Ölçeði (LSAÖ) (Liebowitz 1987), Beck
Depresyon Envanteri (BDI) (Beck ve ark. 1961),
Ýþlevselliðin Genel Deðerlendirilmesi Ölçeði (IGD)
(APA 1994) ile deðerlendirilmiþtir.
Çalýþmamýzda IGD ile baþvuru anýndaki ve 1 yýl
önceki iþlevsellik düzeyi deðerlendirilmiþtir. Bir yýl
önceki iþlevsellik düzeyi, baþvuru anýnda retrospektif olarak deðerlendirilmiþtir. Depresyonda mevsimsel, atipik, psikotik, post partum özellik ve kronisiteyi deðerlendirmek için APA-1994 kriterleri
uygulanmýþtýr.
Kiþisel Bilgi Formu: Hastalarýn sosyodemografik
verileri (yaþ, cinsiyet, medeni durum, eðitim yýlý),
geçmiþ psikiyatrik baþvuru, antidepresan kullanýmý
ve süresi, suisid giriþimi, SAB ve ilk depresif epizod
baþlangýç yaþý, toplam depresif epizod sayýsý, depresif epizodlarýnýn özellikleri (atipiklik, mevsimsellik,
kronisite, psikotik özellik) deðerlendirilmiþtir.
DSM-IV SCID-I Görüþme Çizelgesi: SCID-I
karþýlýklý görüþme ile yapýlan, DSM taný ölçütlerine
göre herhangi bir Eksen I tanýsýnýn geçmiþte ya da
son 1 ay içerisinde olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýný
saðlayan yarý yapýlandýrýlmýþ görüþme çizelgesidir.
DSM-IV SCID-I Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik
çalýþmasý Çorapçýoðlu ve ark. (1999) tarafýndan
yapýlmýþtýr.
Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeði: Liebowitz Sosyal
Klinik Psikiyatri 2012;15:111-120

Anksiyete Ölceði (LSAÖ) (Liebowitz 1987), SAB
olan bireylerin, korku ve/veya kaçýnma davranýþý
gösterdikleri sosyal iliþki ve performans durumlarýný deðerlendirmek üzere geliþtirilmiþtir. Sorular, hastanýn korku ve kaçýnmasýnýn þiddeti göz
önüne alýnarak 1-4 arasýnda deðiþen Likert tipi (4
puanlýk) bir ölcek uzerinde klinisyen tarafýndan
yanýtlanýr. Toplam puan, korku ve kaçýnma puanlarýnýn toplanmasý ile elde edilir. Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý Dilbaz (2001) tarafýndan
yapýlmýþtýr.
Beck Depresyon Ölçeði (BDÖ): Depresyonda
görülen bedensel, duygusal, biliþsel belirtileri
ölçmektedir. 21 belirti kategorisini içeren kendini
deðerlendirme ölçeðidir. Alýnacak en yüksek puan
63'tür. Toplam puanýn yüksekliði depresyonun þiddetini gösterir. Beck ve ark. (1961) tarafýndan
geliþtirilmiþtir. Türkçe geçerlilik, güvenilirlik çalýþmasý Hisli (1989) tarafýndan yapýlmýþtýr.
Ýþlevselliðin Genel Deðerlendirmesi (ÝGD): Genel
olarak hastalarýn klinik gidiþini izlemek için yararlý
bir ölçektir. ÝGD ölçeði psikolojik, toplumsal ve
mesleki iþlevselliði 100 puan üzerinden derecelendirir. Ölçekle yapýlan deðerlendirme, baþvuru
sýrasýndaki dönem veya geçmiþteki bir dönem için
yapýlmalýdýr (APA 1994).
Çalýþmadaki tüm görüþmeler birinci yazar tarafýndan yapýlmýþtýr. Çalýþmada amacýmýza uygun,
homojen gruplar oluþturabilmek için, SAB
baþlangýç yaþý kesim puaný olarak 18 yaþ belirlenmiþtir. SAB'nin 18 yaþýn altýnda baþladýðý grup
erken baþlangýç, 18 ve sonrasýnda baþlayan grup ise
geç baþlangýç olarak kabul edilmiþtir (Mezenes ve
ark. 2005, Otto ve ark. 2001, Beidel ve ark. 1998,
Wittchen ve ark. 1999). SAB baþlangýcý 18 yaþýndan
daha küçük olan 193 hasta (%78.1) erken baþlangýç
grubu, SAB baþlangýcý 18 yaþ ve daha büyük olan 54
hasta (%21.9) ise geç baþlangýç grubu olarak belirlenmiþtir. Erken ve geç baþlangýç gruplarý sosyodemografik, klinik özellikler ve ölçekler açýsýndan
karþýlaþtýrýlmýþ ve erken ve geç baþlangýç gruplarý
ile iliþkili deðiþkenler belirlenmiþtir.
Elde edilen veriler, SPSS 11 (Statistical Program
for Social Sciences Release 11.0 standart version)
programý ile deðerlendirildi. Kategorik deðiþkenleri deðrelendirmek amacýyla Fisher's exact test/x2
kullanýldý. Sürekli verilerde ise Kolmogorov
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Simirnov Z testine göre normal daðýlým gösterenlere (LSAS kaygý, kaçýnma, toplam ve BDI skor
ortalamalarý) baðýmsýz t-testi, normal daðýlým
göstermeyenlere (yaþ, eðitim yýlý, ilk baþvuru yaþý,
SAB baþlangýç yaþý, ilk depresif epizod yaþý, toplam
depresif epizod sayýsý, toplam anidepresan kullanma süresi (ay olarak), þimdi ve yaþamboyu toplam
eþtaný sayý ortalamasý, IGD baþvuru anýnda ve
geçen yýl puan ortalamalarý) ise Mann-Whitney U
testi uygulandý (Tablo 1 ve Tablo 2). Ayrýca erken
baþlangýç grubu 0, geç baþlangýç grubu 1 olarak
kodlanarak, binary lojistik regresyonla erken ve geç
baþvuru yordayýcýlarý saptanmýþtýr (Tablo 3).
Anlamlýlýk deðeri olarak p<0.05 kabul edilmiþtir.
BULGULAR
Çalýþmaya katýlan hastalardan 162'si (%65.6) erkek
ve 185 hasta (%74.9) bekar idi. Hastalarýn yaþ ortalamasý 27.61 (en az: 18, en fazla: 50 Standart sapma
(SS): 6.22), ilk baþvuru yaþý ortalamasý 25.51 (en az:
13, en fazla: 50 SS: 6.18), toplam eðitim yýlý ortalamasý 12.89 (en az: 5, en fazla: 18 SS: 2.84), SAD
baþlangýç yaþý ortalamasý 13.64 (en az: 6, en fazla:
36 SS: 5.61), ilk depresif epizod yaþý ortalamasý
17.61 (en az: 10, en fazla: 43, SS: 5.12) olarak
bulunmuþtur (Tablo 1).
Hastalarýn 128'inde (%51.8) geçmiþ psikiyatrik
tedavi vardý. Hastalarýn 15'inde (%6.1) suisid giriþimi vardý.
Hastalarda DSM-IV SCID-I Eksen I bozukluklarýndan major depresyon (yaþamboyu %74.5),
bipolar bozukluk hayatboyu sýklýðý %15.4 (bipolar
II %2, BTA bipolar %13.4) olarak bulunmuþtur.
En sýk anksiyete bozukluðu eþtanýsý ise özgül fobi
(%14.6), obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
(yaþamboyu %9.3), panik bozukluðu (yaþamboyu
%6.1), Yaygýn Ansiyete Bozukluðu (YAB) (yaþamboyu %0.8), Travma Sonrasý Stres Bozukluðu
(TSSB) (yaþamboyu %4.0) olarak bulunmuþtur.
Alkol ya da madde kullaným bozukluðu yaþamboyu
sýklýðý %7.7, yeme bozukluðu yaþamboyu %1.2,
somatoform bozukluk %1.2 olarak bulunmuþtur.
%10.1 hastada ise yaþamboyu eþtaný varlýðý saptanmamýþtýr. Erken baþlangýçlý (n=193) ve geç
baþlangýçlý (n=54) SAB gruplarýnýn karþýlaþtýrmasýnda yaþ, cinsiyet, eðitim yýlý ortalamasý ve
medeni durum açýsýndan bir fark bulunamamýþtýr
(Tablo 1).
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Erken baþlangýç ve geç baþlangýçlý SAB gruplarýnýn
klinik özellikleri açýsýndan karþýlaþtýrmasýnda
tedavi için ilk baþvuru yaþý, geçmiþ psikiyatrik
tedavi öyküsü, yaþam boyu antidepresan kullanma
öyküsü ve antidepresan kullanma süresi ortalamasý
ortalamalarý arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý
bir fark bulunamamýþtýr (Tablo 1).
Eþtaný durumu açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda,
DSM-IV Eksen I bozukluk eþtaný oranlarý açýsýndan iki grup arasýnda anlamlý bir fark bulunmamýþtýr. Ayrýca þimdi ve yaþamboyu eþtaný sayý
ortalamasý açýsýndan gruplar arasýnda bir fark bulunamamýþtýr. Ancak erken baþlangýç SAB grubunun,
geç baþlangýçlý SAB grubuna göre ilk depresif epizod baþlangýç yaþý daha düþük (p=0.000), toplam
depresif epizod sayýsý daha yüksek (p=0.035),
depresyonda atipik özellik oraný daha yüksek
(p=0.006) olarak bulunmuþtur. Depresif epizodlarda mevsimsellik, psikotik özellik ve kronisite ve
suisid giriþimi açýsýndan gruplar arasý bir fark bulunamamýþtýr.
Erken baþlangýçlý ve geç baþlangýçlý gruplar ölçek
skorlarý açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda erken baþlangýç grubunun BDI skorlarý (p<0.01), Leibowitz
kaygý (p=0.002), kaçýnma (p=0.000) ve toplam
puanlarý (p=0.001) ortalamalarý, geç baþlangýç
grubuna göre anlamlý olarak daha yüksek bulunmuþtur. Erken baþlangýç grubunun IGD þimdi ortalamasý (p=0.015), geçen yýl IGD ortalamasý
(p=0.003) geç baþlangýç grubuna göre anlamlý
olarak daha düþük bulunmuþtur (Tablo 2).
Logistik regresyon ile erken ve geç baþlangýç yordayýcýlarý deðerlendirildi (Tablo 3).
Yaþ, cinsiyet, medeni durum, eðitim yýlý ortalamasý,
geçmiþ psikiyatrik baþvuru öyküsü, yaþam boyu
antidepresan kullanma öyküsü, antidepresan kullanma süresi ortalamasý, toplam depresif epizod
sayýsý ortalamasý, depresyonda mevsimsel özellik,
psikotik özellik, postpartum özellik ve kronisite,
suisid giriþimi açýsýndan erken ve geç baþlangýç ile
iliþkili bulunmamýþtýr. Ancak ilk depresif epizodun
yaþýnýn düþmesi erken baþlangýç ile iliþkili (B=.133,
odds oraný=1.067, p<0.001), depresyonda atipik
özellik varlýðý erken baþlangýç ile iliþkili (B=.749,
odds oraný=2.114, p=0.041) bulunmuþtur. SCID-I
sonuçlarýnda ise hem þimdi, hem de yaþamboyu her
hangi bir DSM-IV Eksen I bozukluðu, þimdi ve
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Tablo 1. Sosyodemografik ve klinik özellikler
Sosyodemografik özellikler

Erken baþlangýç

Geç baþlangýç

grubu (n=193)

grubu (n=54)

Df

Yaþ (ort)

27.32

.28.64

1

Medeni durum - bekar (sýklýðý)

147 (%76.2 )

38 (%70.4 )

2

1.367

AD

Cinsiyet - kadýn (sýklýðý)

65 (% 33.7)

20 (% 37.0)

1

0.211

AD

Eðitim yýlý (ort)

12.92

12.81

1

AD**

MDB baþlangýç yaþý (ort)

17.94

21.89

1

0.000**

Geçmiþ psikiyatrik tedavi (sýklýðý)

97 (%50.3)

28 (%51.9)

1

Ýlk baþvuru yaþý (ort)

25.17

26.74

1

AD**

AD kullaným süresi (ort)

6.80

7.01

1

AD**

Yaþamboyu eþtaný sayý ort.

1.49

1.33

1

AD**

Toplam depresif epizod sayýsý ortalamasý

4.63

3.68

1

0.035**

Suisid giriþimi

13 (%6.7)

Mevsimsellik

“59 (%30.6)

Atipik özellik

134 (%69.4)

Kronisite

26 (%13.5)

Ki kare

P
AD**

0.043

AD

2 (%3.7)

1

0.680

AD

15 (%27.8)

2

2.337

AD

25 (%46.3)

2

10.348

0.006

5 (%9.3)

2

2.730

AD

AD: Anlamlý deðil. *: Baðýmsýz t testi ile deðerlendirilmiþtir. **: Mann Whitney U testi ile deðerlendirilmiþtir.

yaþamboyu eþtaný sayýsý ortalamasý ile erken ve geç
baþlangýç arasýnda bir iliþki bulunmamýþtýr.

dan, erken baþlangýç olgularýnýn daha fazla sayýda
olmasý olaðandýr.

Hastalýklarýn BDI skor artmasý (B=-.035, odds
oraný=.965, p=0.025), Leibowitz kaygý (B=-.041,
odds oraný=.960, p<0.01), kaçýnma (B=-,045 ,
odds oraný=,956, p<0.01) ve toplam puanlarý (B=
-.023, odds oraný=.977, p<0.001) artmasý, IGD
baþvuru anýnda (B=.045, odds oraný=1.046,
p=0.019) ve geçen yýl (B=.056, odds oraný=1.057,
p<0.01) ortalamasý düþmesi erken baþlangýç ile
iliþkili bulunmuþtur (Tablo 3).

Ayrýca epidemiyolik çalýþmalarda SAB'nin erken
yaþlarda (çocukluk ve erken adelosanlýkta)
baþlayan bir bozukluk olduðu bildirilmiþtir (Kessler
ve ark. 2007, Weiller ve ark. 1996, Davidson ve ark.
1993, Schneier ve ark. 1992, Grant ve ark. 2005).
Sonucumuz bu çalýþmalarla da uyumlu bulunmuþtur.

TARTIÞMA
Çalýþmamýza primer tanýsý yaygýn tip SAB olan ve
son bir aydýr psikotrop ilaç kullanmamýþ olan hastalar alýnmýþtýr. Bu hastalarýn %78.1'inde SAB 18
yaþýndan önce baþladýðý bulunmuþtur. Yaygýn tip
sosyal anksiyete bozukluðu genellikle görece erken
baþlangýçlý olduðundan (Stein ve Stein 2008,
Kessler ve ark. 2010, Chavira ve ark. 2005a) ve
hastalarýmýzýn tamamýnýn yaygýn alt tip olduðun-
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Çalýþmamýzda erken baþlangýç grubunun Leibowitz
kaygý, kaçýnma ve toplam puanlarý ortalamalarý,
geç baþlangýç grubuna göre anlamlý olarak daha
yüksek bulunmuþtur. Ayrýca erken baþlangýç
Leibowitz kaygý, kaçýnma ve toplam puanlarý ortalamalarý artmasý ile iliþkili bulunmuþtur. Yani SAB
erken baþlangýcý durumunda, SAB çekirdek belirtileri (sosyal kaygý ve kaçýnma) etkilenmekte ve daha
þiddetli hale gelmektedir. Ayný zamanda erken
baþlangýç, SAB semptom þiddetinin artmasý ile
iliþkili yordayýcý olarak bulunmuþtur.
Çalýþmamýzda erken baþlangýç SAB grubunun, geç
baþlangýçlý SAB grubuna göre ilk depresif epizod
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Tablo 2. Ölçekler ve sonuçlarý
Ölçekler ( skor ortalamasý)

Erken baþlangýç

Geç baþlangýç

Df

P

grubu (n= 193)

grubu (n= 54)

Leibowitz kaygý

69.90

63.37

245

0.002*

Leibowitz kaçýnma

66.63

59.11

245

0.000*

Leibowitz toplam

136.43

122.48

245

0.001*

BDÖ

20.42

16.94

245

0.005*

IGD - baþvuru anýnda

62.82

65.92

1

0.015**

IGD- geçen yýl

64.63

68.24

1

0.003**

*: Baðýmsýz t testi ile deðerlendirilmiþtir.**: Mann Whitney U testi ile deðerlendirilmiþtir.

baþlangýç yaþý daha düþük, toplam depresif epizod
sayýsý daha yüksek olarak bulunmuþtur. Ayrýca
erken baþlangýç ile ilk depresif epizod yaþý düþmesi
iliþkili bulunmuþtur. Yapýlan çalýþmalarda SAB varlýðý sonradan geliþen MDB için yordayýcý olarak
bulunmuþtur (Weiller ve ark. 1996, Kessler ve ark.
1999, Stein ve ark. 2001, Bittner ve ark. 2004,
Beesdo ve ark. 2007, Ohayon ve ark. 2010).
Chavira ve ark. 2004 çalýþmasýnda ise yaygýn tip
SAB, gençlerdeki MD ile güçlü bir þekilde iliþkili
bulunmuþtur. Stein ve ark. 2001 çalýþmasýnda SAB
ve MDB eþtanýsý durumunda depresif bozukluðun
daha malign seyrettiðini, daha sýk ve daha uzamýþ
depresif epizodlarýn görüldüðü bildirilmiþtir.
Sonuçlarýmýz, bu çalýþmalarla uyumlu olarak
yorumlanmýþtýr. Diðer yönden bakýldýðýnda MDB
hastalarýnda yapýlmýþ çalýþmalar da mevcuttur.
Erken baþlangýçlý depresyon ile SAB varlýðý iliþkili
bulunmuþtur (Parker ve ark. 1999). Anksiyete
bozukluðu eþtanýsý olan MDB grubunun, eþtanýsýz
MDB grubuna göre depresif epizodlarýnýn daha
erken yaþta baþladýðý (Fava ve ark. 2000) ve erken
baþlangýçlý SAB sonraki major depresresyonlar için
risk faktörü olarak görülmesi (Schatzberg ve ark.
1998) bu çalýþmalara örnek olarak verilebilir.
SAB, yetersiz sosyal fonksiyonlarýn stresi, ikincil
yaþam olaylarý (iþ kaybý vb) ve demoralizasyon
yoluyla MDB geliþimine nedensel katkýda bulunabilir (Belzer ve Schneier 2004). Tüm bu çalýþmalar
dikkate alýndýðýnda; sonuçlarýmýz SAB, MDB
geliþimi ve rekürrensi için nedensel bir risk faktörü
olabilir þeklinde yorumlanmýþtýr.
Çalýþmamýzda erken baþlangýç SAB grubunun, geç
116

baþlangýçlý SAB grubuna göre depresyonda atipik
özellik oraný daha yüksek olarak bulunmuþtur.
Ayrýca erken baþlangýç ile depresyonda atipik özellik varlýðý iliþkili bulunmuþtur. Bu konu ile ilgili
olarak, bildiðimiz kadarýyla þu ana kadar yapýlmýþ
olan, SAB hastalarýnda erken baþlangýç durumu ile
depresyonda atipikliði inceleyen bir çalýþmaya rastlayamadýk ancak atipik özellikli MD'nin SAB ile
iliþkili olduðunu bildiren çalýþmalar mevcuttur
(Perugi ve ark. 1998, Sullivan ve ark. 1998, Matza
ve ark. 2003, Parker ve ark. 2002, Angst ve ark.
2002, Alpert ve ark. 1997, Posternak ve Zimmerman 2002). Diðer yönden bakýldýðýnda SAB ile
atipik depresyonla baðlantýlý olabilir (Alpert ve ark.
1997). Tüm bu çalýþmalar dikkate alýndýðýnda SAB,
hastalýk baþlangýç yaþý ve depresyonda atipiklik
iliþkisini daha kapsamlý inceleyen çalýþmalara
ihtiyaç vardýr.
Erken baþlangýç grubunun BDI skorlarý, geç
baþlangýç grubuna göre anlamlý olarak daha yüksek
bulunmuþtur. Ayrýca erken baþlangýç ile BDI puan
ortalamasý artmasý iliþkili bulunmuþtur. Stein ve
ark. (2001) çalýþmasýnda SAB ve MDB eþtanýsý
durumunda depresif bozukluðun daha malign
seyrettiði ve epizod esnasýnda daha fazla depresif
semptomun görüldüðü bildirilmiþtir. Tüm bu çalýþmalar dikkate alýndýðýnda, sonucumuz SAB varlýðýnda MD epizodu þiddeti artmasý ile iliþkili olabilir þeklinde yorumlanmýþtýr.
Erken baþlangýç grubunun IGD baþvuru anýnda ve
geçen yýl ortalamasý, geç baþlangýç grubuna göre
anlamlý olarak daha düþük bulunmuþtur. Ayrýca
erken baþlangýç ile IGD baþvuru anýnda ve geçen
Klinik Psikiyatri 2012;15:111-120
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Tablo 3. SAB hastalarýnda erken ve geç baþlangýç yordayýcýlarý
B

Df

p

Odds oraný

% 95,0 C. I.
En düþük

En Yüksek

Ýlk depresif epizod yaþý

,131

1

<0,001

1,140

1,067

1,219

Depresyonda atipiklik

,749

1

,041

2,114

1,033

4,328

LSAO kaygý

-,041

1

< 0,01

,960

,937

,983

LSAÖ kaçýnma

-,045

1

<0,001

,956

,934

,976

LSAÖ toplam

-,023

1

<0,001

,977

,965

,990

BDI

-,035

1

,025

,965

,936

,996

IGD baþvuru anýnda

,045

1

,019

1,046

1,007

1,085

IGD geçen yýl

, 056

1

< 0,01

1,057

1,017

1,099

yýl ortalamasý düþmesi iliþkili bulunmuþtur (Çalýþmamýzda geçen yýl ki IGD skoru, baþvuru anýnda
geriye yönelik bilgilendirme ile deðerlendirilmiþtir). Bu konuda yapýlan tek çalýþmada, Mezenes
ve ark. (2005) çalýþmasýnda erken ve geç baþlangýçlý
gruplar arasýnda, baþlangýç ve sonuç IGD skor ortalamalarý açýsýndan bir fark bulunmamýþtýr ancak
SAB ile ilgili çalýþmalarda, SAB iþlevsellik kaybýna
yol açan ve yaþam kalitesini düþüren bir bozukluk
olduðu bildirilmiþtir (Davidson ve ark. 1993,
Weiller ve ark. 1996, Schneier ve ark. 1994,
Wittchen ve Beloch 1996, Wittchen ve ark. 2000,
Stein ve Kean 2000, Katzelnick ve ark. 2001,
Gültekin ve Dereboy 2011). Bu nedenle SAB'nin
daha erken baþlamasýnýn, geç baþlangýca göre daha
fazla iþlevsellik kaybýna yol açabileceði þeklinde
yorumlanmýþtýr.
Ayrýca mental bozukluklarýn erken baþlamasý, bazý
hastalýklarda direnç geliþimi ve iþlevsellikte bozulma ile iliþkili bulunmuþtur (Hoehn- Saric ve ark.
1993, Giaconia ve ark. 1994). Bunun yanýsýra SAB
hastalarýnda hastalýk baþlangýç yaþý düþüklüðü ile
tedavi baþvurusunda daha fazla gecikme iliþkili
(Wang ve ark. 2004, 2005, Borges ve ark. 2007,
Fikretoglu ve ark. 2010) bulunmuþtur. Bu gecikmeye ebeveynlerin psikiyatrik tedavilere bakýþ
açýlarýnýn (Morrissey-Kane ve Prinz 1999, Janicke
ve ark. 2001) ve erken baþlangýçlý mental bozukluðu
olan çocuklarda baþa çýkma stratejilerinin
geliþmesinin neden olabileceði ifade edilmiþtir
(Kessler ve ark. 1998, Wang ve ark. 2004, Borges ve
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ark. 2007, Fikretoglu ve ark. 2010). Bir çalýþmada
sosyal psiþik anksiyetesi olan adolesanlarda kullanýlan en sýk baþaçýkma stratejileri olarak
davranýþsal kaçýnma, izleyerek idare etme
(appearence management), sosyal destek isteme,
biliþsel kaçýnma ve kabul etme bulunmuþtur
(Kowalski ve ark. 2006).
Bu nedenle SAB hastalarýnýn erken yaþlarda
yakalanmasý ve tedavi edilmesi önemlidir.
Hastalýðýn ilerlemesi ile SAB þiddetinde artma,
eþtaný geliþimi, alkolizm, suisid davranýþlarý ve
iþlevsellikte düþme geliþebilmektedir. Bunlara ek
olarak eðitim baþarýsýnda düþme ve okulu býrakmaya neden olabilmektedir. Hastalýðýn erken
baþlamasýnýn tedaviye baþvuruda da gecikmeye yol
açmasý nedeniyle, hastalýðýn erken yakalanmasýna
yönelik halký ve öðrencileri bilgilendirme proðramlarý büyük önem taþýmaktadýr.
Çalýþmamýzýn önemli kýsýtlýlýklarý ise, hastalarýn
yaþamboyu eþtaný, IGD geçen yýl ve geçmiþ depresif epizodlarýnýn deðerlendirilmesi, görüþme
esnasýnda geriye dönük hatýrlamaya dayanan
anamnez bilgileridir. Ayrýca hastalarýn ileriye yönelik takipleri yapýlamýþtýr ve bu nedenle hastalarýn
izleme bulgularý yoktur. Çalýþmamýzdaki gruplar,
kontrol grubu ile karþýlaþtýrmasý yapýlmamýþtýr.
SONUÇ
Çalýþmamýzda bulunan SAB hastalarýnýn erken
baþlangýç yüksek oranda (%78.1) bulunmuþtur.
117

Koyuncu A, Binbay Z, Özyýldýrým Ý, Ertekin E.

SAB hastalarýnda erken baþlangýç durumunda,
SAB çekirdek belirtilerinin (sosyal anksiyete ve
sosyal kaçýnma) etkilendiði ve SAB semptom þiddetinin arttýðý bulunmuþtur.
SAB hastalarýnda erken baþlangýç varlýðýnda,
depresyon yaþý da düþmektedir, komorbid MD epizodu þiddeti ve rekürrens sayýsý ise artmaktadýr.
Ayrýca erken baþlangýç varlýðýnda iþlevsellik
düþmektedir. Bulgularýmýz SAB ile atipik depresyon arasýndaki iliþkinin, erken baþlangýç grubunda
daha belirgin olduðunu göstermektedir.

Bunlara ek olarak, psikopatolojinin erken yaþlarda
baþlamasý ile daha þiddetli bir klinik tablo ve
iþlevsellikte bozulma iliþkili bulunmuþtur. Bu
nedenle SAB'nin erken yakalanmasý ve tedavi
edilmesi için erken yakalama ve önleme programlarýna ihtiyaç vardýr. Bu konuyu kapsamlý deðerlendiren yeni çalýþmalara ihtiyaç vardýr.
Yazýþma adresi: Dr. Zerrin Binbay, Kanuni Sultan Süleyman
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Küçükçekmece, Ýstanbul, zbinbay@yahoo.com
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