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ÖZET 
Amaç: ‹ki uçlu duygudurum bozuklu¤u olan hastalar›n (‹UDB) cinsel yolla bulaflan
hastal›klara (CYBH) yakalanma risklerinin yüksek oldu¤u bilinmektedir. Bu hasta-
lar›n CYBH hakk›ndaki düzeyleri ve olas› cinsel riskli davran›fllar›n› saptamak ve
bunlar› hem cinsiyete hem de sa¤l›kl› kontrol grubuna göre karfl›laflt›rmak amaç-
land›.
Yöntem: DSM-IV tan› ölçütlerine göre remisyon dönemindeki ‹UDB olan 129 has-
ta ile 98 kifliden oluflan normal kontrol grubu olmak üzere toplam 227 olgu çal›fl-
maya al›nd›. Tüm olgulara taraf›m›zdan haz›rlanm›fl olan sosyo-demografik veri
formu, CYBH hakk›ndaki bilgilerini ölçen fark›ndal›k formu ile atak geçirdikleri dö-
nemlerdeki davran›fllar›n› saptamay› amaçlayan yar› yap›land›r›lm›fl cinsel riskli
davran›fllar formu uyguland›.
Bulgular: CYBH hakk›ndaki bilgi düzeyi tüm olgularda oldukça düflük bulundu.
Cinsel yolla bulaflt›¤› en fazla bilinen hastal›k AIDS olarak saptand›. ‹UDB hasta-
lar›n›n %43’ünde (n=55) hastal›¤›n aktif dönemlerinde cinsel aktivite s›kl›¤›n›n da
artt›¤› saptand›. ‹UDB grubunda her iki cinsiyette de cinsel riskli davran›fllar da-
ha fazlayd›. Ancak genel olarak erkekler daha fazla riskli cinsel davran›fllarda bu-
lunmaktayd›lar.
Sonuç: Her iki grupta ve cinsiyette de hem cinsel yolla bulaflan hastal›klar hak-
k›ndaki bilgi düzeyinin oldukça yetersiz olmas› hem de korunma yöntemlerine
özen gösterilmemesi dikkate de¤er bir durumdur. Dolay›s› ile ülkemizde, cinsel
riskli davran›fllar konusunda sadece ‹UDB olanlar de¤il, genel nüfusun da e¤itil-
mesi gerekmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 52-60)
Anahtar kelimeler: ‹ki uçlu duygudurum bozuklu¤u, cinsel riskli davran›fllar, cin-
sel yolla bulaflan hastal›klar

ABSTRACT
Objective: It is known that patients with bipolar mood disorder have a high risk of
acquiring sexually-transmitted diseases (STD). The objective of this study was to
evaluate bipolar outpatients regarding their knowledge on STD and possible high
risk sexual behaviors, and to compare both sexes in patient group and patients
with healthy controls. 
Method: A total of 129 outpatients with DSM-IV Bipolar Disorder (BP) in 
remission state and 98 healthy controls were included in the study. Participants
were given a demographic questionnaire, an evaluation form about awareness
of sexually-transmitted diseases, and a semi-structured form on risky sexual
behavior to assess patients’ sexual behavior during acute episodes of their 
illness. 
Results: In general, level of information about STD was very low. The most known
STD was AIDS. 43% (n=55) of bipolar patients reported increased sexual activity
during acute episodes. In BP group both sexes displayed high-risk sexual activity,
but male patients especially seemed to have more risky behavior. 
Discussion: It is noteworthy that, although methods of protection from diseases
were known to some degree, they were applied properly in neither groups nor
sexes. It seems that not only BP patients but general population also need to be
informed and educated on risky sexual behavior. (Archives of Neuropsychiatry
2009; 46: 52-60)
Key words: Bipolar affective disorder, risky sexual behavior, sexually transmitted
diseases 

Girifl

Seksenli y›llardan itibaren HIV enfeksiyonunun ortaya ç›k›fl›
ve yayg›nlaflmaya bafllamas›yla birlikte AIDS ve di¤er cinsel yol-
la bulaflan hastal›klara karfl› ilgi gittikçe artm›flt›r (1-12). Son 20

y›ll›k süre içinde konuyla ilgili olarak yap›lan araflt›rmalar›n ço-
¤unda, riskli cinsel davran›fllarla yak›ndan ilgili olan CYBH’›n sa¤-
l›kl› kiflilere göre, özellikle madde ba¤›ml›lar›, iki uçlu duygudu-
rum bozuklu¤u ve flizofreni gibi psikiyatrik hastalar aras›nda da-
ha fazla görüldü¤üne dair kan›tlar vard›r (13-20). 



Bir grup araflt›rmadan (7,8,11-14,18,19-29) elde edilen verilere
göre, psikiyatrik hastalar›n cinsel yolla bulaflan hastal›klara ya-
kalanma riskini art›ran davran›fllar›n önde gelenleri: 

1)Tan›mad›¤› kiflilerle cinsel iliflki, 2) Madde ba¤›ml›lar› ile
cinsel iliflki, 3) CYBH oldu¤unu bildi¤i kiflilerle cinsel iliflki, 4) Ha-
yat kad›nlar› ile cinsel iliflki, 5) Kondom (prezervatif) vb. yollarla
önlem almaks›z›n, rastgele cinsel iliflki, 6) Birden fazla cinsel efle
sahip olma, 7) Eflcinsel (homoseksüel) ve her iki cinsle (biseksü-
el) iliflki deneyimleri, 8) Hijyen flartlar›n› ve afl› gibi di¤er koruyu-
cu yöntemleri önemsememe, 9) E¤er madde ba¤›ml›l›¤› da söz
konusuysa, ortak enjektör kullan›m›. 

Bu tür cinsel yolla bulaflan hastal›klara yakalanma nedenleri
aras›nda ise baflta psikiyatrik hastal›¤›n fliddeti ve belirtileri
(özellikle hastal›¤a ba¤l› dürtü kontrolünün bozulmas›) gelmekte-
dir. Ayr›ca, kent yaflam›, evsizlik, yoksulluk, az›nl›k olma gibi sos-
yal sorunlar da düzenli ve sa¤l›kl› bir cinsel iliflki kurmay› güçlefl-
tirebilir. Bu duruma, alkol ya da madde kullan›m›n›n ve bilgi yeter-
sizliklerinin de efllik etmesiyle CYBH’a yakalanma riski daha da
artabilir (7,8,13,14,16,17,21-29). 

Kiflinin cinsiyeti de farkl› bir rol oynamaktad›r. Riskli cinsel
davran›fllar›n erkek hastalarda (özellikle ‹UDB ataklar›nda) daha
fazla görüldü¤ü ve kad›n hastalar›n ise daha fazla cinsel taciz ve
fliddete u¤rad›klar› da bildirilmektedir (11,12,19,21,24). 

Hastal›¤a ba¤l› olarak hem cinsel iste¤in art›fl› hem de dürtü
kontrolünün azalmas› veya kayb› sonucu istemedi¤i halde cinsel
iliflkide bulunma ya da iliflki kurmaya zorlanma, akut dönemdeyse
ve efllik eden madde kullan›m› da varsa, para karfl›l›¤› korunmas›z
ve rastgele cinsel iliflki kurma gibi durumlar özellikle ‹UDB olan
hastalar için belirgin risk oluflturmaktad›r (1,3,5,11,12,25,30-33).

Bütün bunlar›n yan› s›ra özellikle cinsel yolla bulaflan hastal›k-
lar ve korunma yöntemleri hakk›nda fark›ndal›k ve bilgi düzeyi dü-
flük olan kiflilerin çok daha fazla risk alt›nda olduklar› bilinen bir
gerçektir (10,12,21,23,24,32-37). Nitekim daha önce fark›ndal›k ile il-
gili yap›lan araflt›rmalarda (3,8,10,12,15,21,23,38-42) özellikle flizof-
reni ve ‹UDB hastalar›n›n gerek sa¤l›kl› kiflilere gerekse madde ba-
¤›ml›lar›na göre daha bilgisiz ve ilgisiz olduklar› saptanm›flt›r.

Ülkemizde konuyla ilgili kapsaml› çal›flmalar›n (10-12,43) say›-
s› oldukça azd›r. Var olanlar da genelde riskli cinsel davran›fllar
aç›s›ndan flizofreni ve ‹UDB hastalar› ya da madde ba¤›ml›lar›n›
birbirleriyle karfl›laflt›rmal› çal›flmalard›r. Bundan yola ç›karak,
cinsel yolla bulaflan hastal›klar aç›s›ndan belirgin risk grubunu
oluflturduklar› ileri sürülen ‹UDB hastalar›n› sa¤l›kl› kontrol grubu
ile karfl›laflt›rarak, hem cinsel yolla bulaflan hastal›klar ile ilgili
bilgi düzeyleri ve olas› cinsel riskli davran›fllar›n› belirlemeyi hem
de bu konuda genel nüfus ile aralar›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n›
saptamay› amaçlad›k. 

Yöntem

Örneklem
Üç ayr› uzman taraf›ndan, Ruhsal Bozukluklar›n Tan›sal ve

Say›msal El Kitab› dördüncü bask›s›nda (DSM-IV) (44) eksen I bo-
zukluklar› için yap›land›r›lm›fl klinik görüflme formu (SCID-I:
Structured clinical interview for DSM IV Axis Disorders) (45,46)
uygulanarak tan›s› konmufl 129 (76 kad›n, 53 erkek) ‹UDB hastas›
çal›flmaya al›nd›. Olgular, DSM-IV’ün hasta olmayanlar için yap›-

land›r›lm›fl formu olan SCID-NP’ye göre ruhsal aç›dan sa¤l›kl› ol-
duklar› belirlenmifl 98 (50 kad›n, 48 erkek) kifliden oluflan kontrol
grubu ile karfl›laflt›r›ld›. Böylece toplam 227 (126 kad›n, 101 erkek)
olgu çal›flmaya al›nd›. 

Çal›flmaya en az son 4 haftad›r iyililik döneminde bulunan ki-
fliler al›nd›. ‹yileflmifl olduklar›, hem ayaktan tedavi ünitesinde dü-
zenli tutulan kay›tlar›n geriye dönük incelenmesi hem de çal›fl-
maya al›nd›klar› dönemde kendilerine tekrar uygulanan Hamilton
Depresyon (47,48) ve Young Mani Derecelendirme (49) ölçekleri-
ne ve ayr›ca ‹UDB hastalar› için Klinik Global ‹zlenim (CGI-BP)
(50,51) ölçe¤ine göre ald›klar› puanlar›n de¤erlendirilmesi sonu-
cu belirlendi. 

Kontrol grubu ise ayaktan tedavi gören hastalar›n yak›nlar› ve
hastanede çal›flan sa¤l›kl› personelden olufltu. Her iki grupta da
sadece “gönüllü kat›l›mlar›n› bildiren onay formunu” imzalayan-
lar çal›flmaya al›nd›.

Çal›flmaya verilen yan›tlar›n güvenirli¤ini sa¤lamak için kabul
edilen d›fllama koflullar› ‹UDB’nun iyileflme döneminde olmama,
okur-yazar olmama ve zihinsel kapasitenin yetersiz bulunmas›
olarak belirlendi.

Veri Toplama Araçlar›
Tüm hastalara ve kontrol grubuna sosyo-demografik veri for-

munun yan› s›ra, cinsel yolla bulaflan hastal›klar hakk›ndaki bilgi-
lerini ölçen yar› yap›land›r›lm›fl fark›ndal›k formu ve cinsel iliflkile-
ri s›ras›nda gösterdikleri olas› riskli davran›fllar›n› belirlemeyi
amaçlayan riskli cinsel davran›fllar formu uyguland›. Son iki form,
daha önceki baz› araflt›rmalarda (2,5,21,23,29,38) oluflturulmufl
formlar örnek al›narak, taraf›m›zdan düzenlendi. ‹UDB hastalar›n-
dan riskli cinsel davran›fllar formunu doldururken, hastal›klar›n›n
son 1 y›l içindeki aktif dönemlerine ait olan riskli cinsel yaflant›la-
r›n› düflünerek yan›tlamalar› istendi. Böylelikle risk oluflturacak
davran›fllar›n hastal›k dönemleri ile iliflkisi belirlenmeye çal›fl›ld›. 

Olgular›n yafl, cinsiyet, e¤itim durumu, medeni hali, ifllevselli-
¤i gibi sosyo-demografik verilerini, hastal›k ve cinsel yaflamlar›
ile ilgili bilgilerini ve cinsel yolla bulaflan hastal›klar hakk›ndaki
bilgi düzeyleri ve fark›ndal›k durumlar›n› sorgulayan ilk form, top-
lam 22 soru maddesinden oluflturuldu. Kontrol grubundan ayn›
formun hastal›kla ilgili sorular haricindeki di¤er maddelerini ya-
n›tlamalar› istendi. Olgular›n olas› cinsel riskli davran›fllar›n› sor-
gulayan ikinci form ise 23 maddeden oluflturuldu.

‹statistiksel De¤erlendirme
Bulgular›n istatistiksel de¤erlendirmesinde SPSS 11.0 prog-

ram› kullan›ld›. Kategorik de¤iflkenler için ki-kare, hücreler 5’ten
az say› içeriyorsa Fisher’s exact testi, sürekli de¤iflkenler için ise
ba¤›ms›z örneklemli t-testi uyguland›. 0.05’ten küçük de¤erler an-
laml› olarak de¤erlendirildi. 

Bulgular

Sosyo-Demografik Veriler
Yafl, cinsiyet, ve e¤itim aç›lar›ndan gruplar aras›nda anlaml›

bir farkl›l›k bulunmad›. Medeni duruma bak›ld›¤›nda kontrol gru-
bunda evli say›s› anlaml› düzeyde daha fazlayd› (p<0.001) Ayn›
flekilde kontrol grubunda düzenli çal›flma hayat›na sahip olanlar
da daha fazlayd› (p<0.001). Hastalar›n yar›s›ndan fazlas› (%62.1),
kontrol grubunun ise %86.8’i son 1 y›l içinde cinsel aç›dan aktif
olduklar›n› belirttiler. ‹UDB grubunda düzensiz iliflki ve partner
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sorunu daha belirgindi ve dolay›s›yla bu grupta cinsel yaflamla-
r›nda sorun bildirenler kontrol grubuna göre yine anlaml› düzey-
de (p=0.026) daha fazlayd› (Tablo 1). 

CYHB Hakk›ndaki Bilgi Durumlar›
Tüm olgularda cinsel yolla bulaflt›¤› en fazla bilinen hastal›k

AIDS olarak saptand›. Sifiliz, Hepatit B ve C, gonore ve mantar ise
isimleri bilinen di¤er hastal›klard› ve özellikle sifiliz, Hepatit B ve
C kontrol grubunda daha fazla biliniyordu (Tablo 2). 

AIDS ve Hepatit B gibi bulafl›c› hastal›klar hakk›nda do¤ru bil-
gilenme düzeyleri her iki grupta da birbirine yak›n bulundu. Örne-
¤in her iki grupta da olgular›n %25-50’si AIDS ve Hepatit B bulafl-
ma yollar› hakk›nda yeterince do¤ru bilgiye sahip de¤ildi. Yine her
iki grupta da olgular›n yaklafl›k %75-80’i AIDS’in, %80-90’› da He-
patit B’nin tedavisi olmad›¤›n› bilmedikleri gibi, her iki grupta da
AIDS’in afl›s› bulundu¤unu sananlar ile Hepatit B’nin gerçekten
bir afl›s› oldu¤unu bilenler yaklafl›k %20-25 oran›ndayd› (Tablo 3).

Cinsel yolla bulaflan hastal›klardan korunmada en fazla bili-
nen yöntem her iki grupta da kondom olmas›na karfl›n, has-
ta/sa¤l›kl› ya da kad›n/erkek olsun tüm olgularda korunma yönte-
mine baflvurma oran› (n=70, %31) düflük bulundu (Tablo 4). 

Riskli Cinsel Davran›fllar
Erkeklerin son 1 y›l içindeki riskli cinsel davran›fllar› incelen-

di¤inde, birden fazla kifliyle ve korunmas›z cinsel iliflkiye girme
oranlar› kontrol grubunda daha fazla iken, eflcinsel iliflki kurma,
hayat kad›nlar› ve her iki cinsiyetle de cinsel iliflkiye girenlerle
birlikte olma, birisini cinsel iliflkiye zorlama ve cinsel iliflki sonra-
s› yasalarla sorun yaflama oranlar› ise hasta grubunda daha yük-
sek bulundu (Tablo 5).

Erkeklerde oldu¤u gibi kad›nlarda da korunmas›z cinsel iliflki-
ye girme oran› kontrol grubunda daha yüksek iken, istenmeyen
gebelik oran› hasta grubunda daha fazlayd›. Yine kad›n ‹UDB
hastalar› tan›mad›¤› kiflilerle daha fazla cinsel iliflkiye giriyorlar-
d›. Di¤er riskli davran›fllar aç›s›ndan kad›n hasta ve kontrol gru-
bu aras›nda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad› (Tablo 6).

Riskli cinsel davran›fllar›n kad›n/erkek farkl›l›klar›na bak›ld›-
¤›nda, özellikle hastal›k dönemlerinde ‹UDB hastalar›n›n
%43.4’ünde (n=56) cinsel aktivite art›fl› saptand›. Bu art›fl›n erkek
‹UDB hastalar›nda kad›nlara göre anlaml› olarak daha fazla oldu-
¤u da belirlendi. Tüm olgular ele al›nd›¤›nda hem çok eflli kifliler-
le hem de her iki cinsiyetle de iliflki kuranlarla cinsel iliflkiye gir-

Tablo 1. Sosyodemografik veriler

‹UDB Kontrol
Ort SS Ort SS t p

Yafl 32.3 9.0 33.8 6.0 1.990 0.158

E¤itim y›l› 9.2 4.2 9.6 4.1 0.424 0.515

n % n % χχ2 df p

Cinsiyet 
kad›n 76 58.9 50 51.0

1.405 1 0.236erkek 53 41.1 48 49.0
Medeni Durum

evli 67 51.9 83 84.7
bekar 61 47.3 7 8.1 52.845 2 <0.001
di¤er 1 0.8 8 8.2

‹fl
var 62 48.1 78 80.4

25.677 1 <0.001yok 67 51.9 19 19.6
Cinsel yaflam

düzenli 54 41.9 67 68.4
20.837 1 <0.001düzensiz 74 57.4 25 25.6

sorunlu 43 33.2 19 20.2
4.935 1 0.026sorunsuz 85 65.8 75 79.8

Tablo 2. Cinsel yolla bulaflt›¤› bilinen hastal›klar

‹UDB Kontrol Toplam
n % n % n % χχ2(df=1) p

AIDS 103 79.8 77 78.6 180 79.3 0.005 0.945
Sifiliz 40 31.0 58 59.2 98 43.2 16.891 <0.001
Hepatit-B 34 26.4 40 41.7 74 32.9 5.172 0.023
Hepatit-C 4 3.1 22 22.9 26 11.7 18.866 <0.001
Gonore 31 24.0 33 33.7 64 28.2 2.104 0.147
Mantar 14 10.9 19 19.4 33 14.5 2.615 0.106
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me ve yine birden çok kifliyle cinsel iliflki yaflama oranlar› erkek-
lerde kad›nlara göre anlaml› düzeyde daha yüksek bulundu. Ka-
d›nlarda ise istemedikleri halde (taciz ve hatta tecavüz düzeyine
varabilen düzeyde) cinsel iliflkiye zorlanma oran› ve kondom vb.
kullanmaks›z›n korunmas›z cinsel iliflkiye girme oranlar› daha
yüksekti. Yine erkekler hem cinsel iliflki sonras› daha fazla yasal
sorunlarla karfl›lafl›yorlar hem de daha fazla CYBH’a yakalan›yor-
lard› (Tablo 7).

Tart›flma

‹ki uçlu duygudurum bozuklu¤u olan hastalar›n CYBH hakk›n-
da bilgi düzeylerini ve cinsel yönden riskli davran›fllar›n› normal
sa¤l›kl› kontrol grubu ile karfl›laflt›rd›¤›m›z bu çal›flmada her iki
grubun da bilgi düzeylerinin düflük oldu¤unu ve ‹UDB grubunda
her iki cinsiyette de cinsel riskli davran›fllar›n kontrol grubuna
göre daha fazla oldu¤unu bulduk. 

Tablo 3. AIDS ve Hepatit B hakk›ndaki do¤ru bilgi düzeyi

CYBH HAKKINDAK‹ DO⁄RU YANITLAR ‹UDB Kontrol Toplam
n % n % n % χχ2(df=1) p

AIDS solunum yolu ve yiyecekle bulafl›r m›? 106 82.2 95 95.9 211 92.9 8.775 0.003
HAYIR
AIDS’in tedavisi var m›d›r? 102 79.1 74 75.5 176 77.5 0.227 0.634
HAYIR 
AIDS kan ve cinsel temas ile bulafl›r m›? 111 86.0 88 89.8 199 87.7 0.419 0.518
EVET
AIDS hastas›ndan kan nakli sak›ncal› m›d›r? 119 92.2 93 94.9 212 92.5 0.277 0.599
EVET
AIDS öldürücü bir hastal›k m›d›r? 106 82.2 68 69.4 174 76.7 4.396 0.036
EVET
AIDS’ de ölüm s›kl›kla enfeksiyondan m› olur? 73 56.6 57 58.2 130 57.3 0.010 0.919
EVET
AIDS’in afl›s› var m›d›r? 86 66.7 87 88.8 173 76.2 13.821 <0.001
HAYIR
HB kan ve cinsel temas ile mi bulafl›r? 85 65.9 69 70.4 154 67.8 0.334 0.563
EVET
HB için afl› olunmal› m›d›r? 97 75.2 74 75.5 171 75.3 0.003 0.956
EVET
HB’ nin tedavisi var m›d›r? 23 17.8 8 8.2 31 13.7 3.631 0.057
HAYIR
HB kan testi ile teflhis edilir mi? 91 70.5 80 81.6 171 75.3 3.113 0.078
EVET
HB için cinsel iliflki s›ras›nda korunmal› m›y›z ? 87 67.4 71 72.4 158 69.6 0.445 0.505
EVET
HB hastas›ndan kan nakli yap›l›r m›? 117 90.7 41 92.9 158 69.6 0.116 0.734
HAYIR
HB karaci¤er hastal›¤› yapar m›? 67 51.9 64 65.3 131 57.7 3.549 0.060
EVET
Uyuflturucu ba¤›ml›s›n›n i¤nesi kullan›l›r m›? 126 97.7 97 99.0 223 98.2 0.053 0.817
HAYIR
AIDS hastas› ile tokalaflmak tehlikeli midir? 88 68.2 93 94.9 181 79.7 22.913 <0.001
HAYIR
AIDS hastal›¤› tuvaletlerden bulafl›r m›? 75 58.1 74 75.5 149 65.6 6.700 0.010
HAYIR
AIDS hastas›n›n piflirdi¤i yemek yenir mi? 69 53.5 69 70.4 138 60.8 5.998 0.014
EVET
AIDS öksürük ya da hapfl›r›k ile bulafl›r m›? 74 57.4 75 76.5 149 65.6 8.241 0.004
HAYIR
Prezervatif AIDS vb. için emniyetli mi ? 73 56.6 54 55.1 127 55.9 0.008 0.929
HAYIR
AIDS’e sadece homoseksüeller mi yakalan›r? 116 89.9 94 95.9 210 92.5 2.089 0.148
HAYIR
D›flar› boflalma AIDS vb. için emniyetli midir? 104 80.6 93 94.9 197 86.8 8.693 0.003
HAYIR
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Seksenli y›llardan itibaren, özellikle çeflitli psikiyatrik sorunu
olan kiflilerde HIV pozitif olgular›n artmas› (1-4,27), hem cinsel ya-
flant›lar hem de bunlarla ilgili sorunlar üzerine yo¤unlaflmaya ne-
den olmufltur. Böylece, eski ve yanl›fl bir inan›fl olan “ruh hasta-
lar› aseksüeldir” görüflünün (54) yerini, “ruh hastalar›, özellikle
cinsel ifllev bozukluklar›, cinsel kötüye kullan›m ve cinsel yolla
bulaflan hastal›klar aç›s›ndan riskli gruptad›r” görüflüne b›rak-

m›flt›r (1,2,5,8,26,32,35,37). Bizim çal›flmam›zda ‹UDB hastalar›n›n
hem cinsel yönden aktif olduklar›, hem özellikle hastal›klar›n›n
aktif dönemlerinde cinsel riskli davran›fllar› normal kiflilere göre
daha fazla gösterdikleri hem de CYBH hakk›nda genel olarak ye-
tersiz bilgiye sahip olduklar› belirlenmifltir: 

Bir cinsel eflin varl›¤›, düzenli, sürekli ve göreceli olarak gü-
venli bir iliflkiyi sa¤lasa da, cinsel yolla bulaflan hastal›klar aç›-

Tablo 4. CYBH’dan korunma yöntemleri hakk›ndaki bilgi düzeyleri ve bu yöntemleri uygulama oranlar›

‹UDB Kontrol Toplam
(n=129) (n=98) (n=227)

n % n % n %

CYBD’dan korunma yöntemleri
En az 1 yöntem bilen 106 82 71 72 177 78

bilmeyen 23 18 27 28 50 22
toplam 129 100 98 100 227 100

χ2= 3.040 df=1 p=0.081
Bilinen Korunma yöntemleri

prezervatif 71 67 62 87 133 75.1
iliflkiye girmeme 21 20 7 10 28 15.9

geri çekilme 4 4 0 0 4 2.3
afl› olma 1 1 0 0 1 0.5

di¤er 9 8 2 3 11 6.2
toplam 106 100 71 100 177 100

χ2= 19.330 df=6 p=0.004
CYBH’dan

korunan 48 37 22 22 70 31
korunmayan 81 63 76 78 157 69

toplam 129 100 98 100 227 100
χ2=5.805 df=1 p=0.016

Tablo 5. Erkeklerde riskli cinsel davran›fllar: (son 1 y›lda ve özellikle ‹UDB hastalar›n›n hastal›k dönemlerinde)

‹UDB Kontrol Toplam
(n=53) (n=48) (n=101)

n % n % n % χχ2 df=1 p

Birden fazla kifliyle iliflki 18 33.9 28 58.3 46 45.5 8.768 0.003
Çok eflli ile cinsel iliflki 24 45.3 12 27.3 36 35.6 2.614 0.106
Eflcinsel iliflki 7 13.2 0 0 7 6.9 4.210 0.040
Hayat kad›nlar› ile iliflki 34 64.2 14 33.3 48 47.5 7.712 0.005
Her iki cinsiyetle de iliflkide olanlarla cinsel iliflki 11 20.8 2 4.5 13 12.8 4.136 0.042
Grup sekse kat›lma 2 3.8 0 0 2 1.9 0.357 0.550
Cinsel iliflkiye zorlama 5 9.4 0 0 5 4.9 4.377 0.036
Cinsel iliflkiye zorlanma 3 5.8 0 0 3 2.9 0.984 0.321
Cinsel iliflki s›ras›nda fizik fliddete u¤rama 5 9.4 0 0 5 4.9 2.660 0.103
Cinsel iliflki sonras› yasal sorun 9 17.0 0 0 9 8.9 6.342 0.012
Tan›mad›¤› kifli ile cinsel iliflki 8 15.4 4 9.1 12 11.8 0.384 0.536
Madde etkisinde cinsel iliflki 9 17.0 4 9.1 13 12.9 0.699 0.403
Damardan madde kullanan ile cinsel iliflki 3 5.7 0 0 3 2.9 1.028 0.311
Hepatit B tafl›y›c›s›yla bilerek cinsel iliflki 2 3.8 0 0 2 1.9 0.342 0.559
CYBH/AIDS oldu¤u bilinen kifliyle cinsel iliflki 0 0 0 0 0 0 - -
CYBH’a yakalanma öyküsü* 6 11.3 2 4.5 8 7.9 0.700 0.403
Korunmas›z cinsel iliflki 21 39.6 30 62.5 51 50.5 4.398 0.036

* ‹UDB=gonore>mantar
Kontrol=mantar
P=0.014
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s›ndan da bafll› bafl›na risk oluflturabilir. Bu nedenle çal›flmaya
kat›lan hastalar›n yar›s›ndan fazlas›n›n (%62.1), kontrol grubunun
ise tamam›na yak›n›n›n (%86.8) son 1 y›l içinde cinsel aç›dan ak-
tif olduklar›n› düflünürsek, risk oran›n›n yüksek olabilece¤ini bek-
lememiz gerekir. Çünkü bu tür riskli bir davran›fl›n görülebilmesi
için, öncelikle kifli cinsel aç›dan aktif dönemde olmal›d›r. Litera-
türde (3-5,10-12,14,17,23,24,27,31,32,38-41) son 6-12 ay içinde cin-
sel aç›dan aktif olan hasta oran›, bizim çal›flmam›zdakine (%62.1)
benzer olarak %35-70 aras›nda bildirilmifltir. Üstelik ‹UDB hasta-
lar› aras›nda düzensiz ve süreklilik göstermeyen birlikteliklerin de
saptanm›fl olmas›, bu grupta neden cinsel riskli davran›fllar›n da-
ha fazla oranda bulundu¤unu da aç›klar. Ayr›ca, yafl ve e¤itim
düzeyleri birbirine benzer durumda olmas›na ra¤men, ‹UDB olan
hastalar›n kontrol grubundaki kiflilere göre bekar ve iflsiz olma
olas›l›¤› da daha yüksekti. Bu durum, psikiyatrik hastal›klar nede-
niyle kiflinin sosyal yetisini ve iflgücünü k›smen ya da tamamen
kaybetmesi sonucu geliflen, toplumun ya da hastan›n bizzat ken-

di damgalay›c› tutumu (32,52,53) ile aç›klanabilir. Nitekim, çal›fl-
mam›zdaki sa¤l›kl› kontrol grubunda evli ve düzenli iliflkiyi sürdü-
renler ço¤unluktayken, düzensiz ve sürekli olmayan birliktelikle-
rin, dolay›s›yla riskli davran›fllar ve CYBH’›n, ‹UDB grubunda da-
ha fazla olmas› da bu düflünceyi destekler niteliktedir. 

Bunlar›n yan› s›ra bizzat cinsel aktivite art›fl› da riski art›ra-
bilir. Duygudurum bozuklu¤unun alevlenme dönemlerinde özel-
likle erotomani ile birlikte cinsel eylemlerin ve dolay›s›yla risk
tafl›yan davran›fllar›n da görülmesi do¤ald›r (32,44). Çal›flmam›z-
daki hem kad›n hem de erkek ‹UDB hastalar›n›n toplam
%43’ünün cinsel aktivitesi özellikle hastal›k dönemlerinde art-
maktayd›. ‹UDB hastalar›n›n (%64.2) kontrol grubundaki (%33.3)
erkeklere göre daha fazla hayat kad›nlar› ile beraber olduklar›,
daha fazla eflcinsel iliflki yaflad›klar› (%13.2) ve birilerini daha faz-
la cinsel iliflkiye zorlam›fl olduklar› (%9.4) da saptand›. Bu sonuç da
hem erotomani hem de d›fllanman›n bir sonucu olarak de¤erlendi-
rilebilir. Nitekim, çeflitli çal›flmalarda (5-13,17,18,28,32,35,36,42) 

Tablo 6. Kad›nlarda riskli cinsel davran›fllar: (son 1 y›lda ve özellikle ‹UDB hastalar›n hastal›k dönemlerinde)

‹UDB Kontrol Toplam
(n=76) (n=50) (n=126)

n % n % n % χχ2 (df=1) p

Birden fazla kifliyle iliflki 16 21.1 7 18.9 23 18.3 0.070 0.792
Çok eflli ile cinsel iliflki 7 9.2 3 8.1 10 7.9 0.037 0.846
Eflcinsel iliflki 4 5.3 0 0 4 3.2 0.772 0.380
Para karfl›l›¤›nda cinsel iliflki 5 6.6 1 2.7 6 4.8 0.173 0.678
Her iki cinsiyetle de iliflkiye girenle cinsel iliflki 0 0 1 2.7 1 0.8 0.126 0.722
Grup sekse kat›lma 0 0 1 2.7 1 0.8 0.131 0.717
Cinsel iliflkiye zorlama 2 2.6 0 0 2 1.6 0.055 0.814
Cinsel taciz/tecavüze u¤rama 19 25.0 5 13.5 24 19.0 1.336 0.248
Cinsel iliflki s›ras›nda fizik fliddete u¤rama 4 5.3 0 0 4 3.2 0.772 0.380
Cinsel iliflki sonras› yasal sorun 0 0 0 0 0 0 - -
Tan›mad›¤› kifli ile cinsel iliflki 14 18.4 1 3.0 15 11.9 4.593 0.032
‹stenmeyen gebelik öyküsü 8 10.5 0 0 8 6.3 3.970 0.046
Madde etkisinde cinsel iliflki 7 9.2 1 2.7 8 6.3 0.766 0.382
Damardan madde kullanan ile cinsel iliflki 3 3.9 1 2.7 4 3.2 0.113 0.732
Hepatit B tafl›y›c›s›yla bilerek cinsel iliflki 0 0 0 0 0 0 - -
CYBH/AIDS oldu¤u bilinen kifliyle cinsel iliflki 0 0 0 0 0 0 - -
CYBH’a yakalanma öyküsü* 1 1.3 1 2.7 2 1.6 0.275 0.600
Korunmas›z cinsel iliflki 60 78.9 46 92.0 106 84.1 4.160 0.050

*her iki grupta da mantar enfeksiyonu
p=0.014

Tablo 7. Riskli cinsel davran›fllar aç›s›ndan kad›n ve erkekler aras›ndaki farklar

Kad›n Erkek
(n=126) (n=101)

n % n % χχ2 (df=1) p

Cinsel iliflki s›kl›¤›nda art›fl (sadece ‹UDB hastalar›nda, 76 kad›n, 53 erkek, n=129) 27 35.5 29 54.7 5.340 0.021
Çok eflli kiflilerle cinsel iliflki 10 8.8 36 37.1 22.750 <0.001
Her iki cinsiyetle de iliflkide olanlarla cinsel iliflki 1 9 13 13.4 10.972 0.001
Birden çok kifliyle cinsel iliflki 23 20.4 46 48.4 17.096 <0.001
Cinsel iliflkiye zorlanma 24 21.2 3 3.2 13.188 <0.001
Korunmas›z cinsel iliflki 106 84.1 51 50.5 28.176 <0.001
CYBH’a yakalanma öyküsü 2 1.8 8 8.2 4.829 0.028
Cinsel iliflki sonras› yasal sorun 0 0 9 9.3 8.809 0.009
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erkek psikiyatri hastalar›n›n riskli cinsel davran›fllara daha aç›k
olduklar› saptanm›fl olup, d›fllama ve toplum önyarg›s›n›n da,
riskli cinsel davran›fllar konusunda fark›ndal›¤› ve CYBH’dan
korunma çabas›n› zay›flatt›¤› gösterilmifltir (52,53,55). Çeflitli
araflt›rmalarda (3,10-12,15,17,39) baflta ‹UDB olmak üzere psiki-
yatrik hastalarda, korunmas›z olarak birden fazla ve farkl› kifli
ile cinsel iliflkiye girme oran› %7-62 aras›nda saptanm›flt›r. Bi-
zim çal›flmam›zda her iki grupta da erkeklerde, çok say›da ve
farkl› kiflilerle cinsel iliflkiye girme oran›, kad›nlara k›yasla daha
fazla bulundu. Birden fazla farkl› kifliyle cinsel iliflkiye girmenin
kad›nlar aras›nda daha düflük oranda olmas›n›n bafll›ca neden-
leri aras›nda, toplumumuzun muhafazakar tutumu ve bask›s›
nedeniyle aileleri taraf›ndan daha s›k› kontrol alt›nda tutulmas›-
n› sayabiliriz. Bunun yan› s›ra ülkemizde, erkeklere daha fazla
cinsel özgürlük tan›nabilmektedir. Ancak cinsellik ve CYBH ko-
nusunda e¤itimsiz olan kifliler için bu ‘cinsel özgürlük’, riskleri-
ni de pefli s›ra getirmektedir. Kontrol grubunda daha fazla ol-
mak üzere tüm erkek olgular›n kad›nlardan daha fazla oranda
çok eflli olmalar›; ayn› zamanda hasta grubunda daha fazla ol-
mak üzere erkeklerin çok eflli kiflilerle, hayat kad›nlar› ve hatta
eflcinsellerle daha fazla cinsel iliflkide bulunuyor olmalar›,
CYBH aç›s›ndan erkeklerin daha fazla risk alt›nda olduklar›n›
göstermektedir. Nitekim bunu destekleyen di¤er bulgular›m›z
flunlard›r: 1. CYBH’a yakalanma oranlar›n›n erkeklerde kad›nla-
ra oranla daha yüksek olmas› (p=0.028), 2. Erkeklerde cinsel ilifl-
ki sonras› yasalarla sorun yaflama oran›n›n anlaml› düzeyde da-
ha yüksek bulunmufl olmas›, 3. Erkeklerde, eflcinsellerle ve/ve-
ya hayat kad›nlar›yla iliflkiye girme oran›n›n daha yüksek olma-
s› ve 4. Birini cinsel iliflkiye zorlama gibi risk tafl›yan di¤er dav-
ran›fllar›n da erkeklerde daha fazla görülmesi. 

Bizim çal›flmam›zdaki di¤er bir bulgu da hem kad›nlarda hem
de erkeklerde korunmas›z cinsel iliflki oran›n›n kontrol grubunda
daha fazla olmas›yd›. Bu durum, kontrol grubundakilerin daha
fazla evli olmas› ile aç›klanabilir. Toplumumuzun konuyla ilgili de-
¤er yarg›lar› ve yetersiz bilgi düzeyine göre, evli çiftlerin efllerine
güvenerek, korunmas›z cinsel iliflkide bulunmalar› ve korunma
yöntemlerini de öncelikle istenmeyen gebeli¤i önleme amaçl›
olarak tercih etmeleri do¤al karfl›lanabilir. Özellikle kad›n olgula-
r›m›z›n erkeklere göre daha fazla prezervatif vb. yöntem kullan-
maks›z›n cinsel iliflki yaflad›klar›n›n (%84.1, p<0.001) saptanmas›
ve daha fazla cinsel iliflkiye zorland›klar›n›n (%21.2, p<0.001) be-
lirlenmifl olmas› da, korunma yöntemlerini CYBH’›n önlenmesi ye-
rine, daha çok istenmeyen gebelikten korunma amaçl› olarak ter-
cih ettiklerini düflündürmüfltür. Zaten ‹UDB olan kad›n hastalar›n
muhtemelen hem otokontrol kayb› hem de erotomani etkisiyle
sa¤l›kl› hemcinslerine göre, görece daha fazla oranda yak›ndan
tan›mad›¤› kiflilerle rastgele cinsel iliflkiye girdikleri ve dolay›s›y-
la istenmeyen gebelik öyküsünün de daha fazla oldu¤u saptand›.
Kad›n psikiyatrik hastalar ile yap›lm›fl araflt›rmalarda (21,24,33)
da bu kiflilerin hem erkeklere hem de sa¤l›kl› hemcinslerine göre
kontrol kayb› nedeniyle daha fazla rastgele iliflki yaflamalar› so-
nucu, daha fazla kötüye kullan›lma ve fliddete maruz kalma riski
alt›nda olduklar› bildirilmifltir. Bizim olgular›m›zda da yak›ndan ta-
n›mad›¤› kiflilerle girdikleri cinsel iliflki s›ras›nda fizik fliddete ma-
ruz kalma oran› istatistiksel aç›dan anlaml› olmasa da hasta gru-
bunda (n=4, %5.3) sa¤l›kl› kontrol grubuna göre (n=0, %0) biraz
daha yüksekti.

Alkol/madde etkisinde iken cinsel iliflkiye girme, damardan
madde kullanan kifliyle cinsel iliflkiye girme, enjektör paylaflma gi-
bi maddeyle yak›ndan iliflkili olabilen riskli davran›fllar›n ne hasta
grubu ne de sa¤l›kl› kontrol grubunda görülmemesi ya da yok de-
necek kadar az oranda saptanmas› da hem ülkemizde madde kul-
lan›m yayg›nl›¤›n›n henüz çok yüksek olmamas›yla hem de alkol-
madde kullan›m› aç›s›ndan dini inanç ve kültürel al›flkanl›klar›m›-
z›n halen etkinli¤ini sürdürüyor olmas›yla aç›klanabilir.

Do¤al olarak cinsel yolla bulaflan hastal›klardan kaç›nabil-
mek için de öncelikle bu hastal›klar› tan›mak ve korunma yön-
temlerinden haberdar olmak flartt›r. Buna göre çal›flmam›za veri-
len yan›tlarda, adlar› en fazla bilinen CYBH, baflta AIDS olmak
üzere s›ras›yla sifiliz, Hepatit B ve gonoreydi. HIV enfeksiyonu-
nun solunumla, yiyeceklerle, tokalaflmayla ya da tuvaletlerden
bulaflaca¤›na inananlar hasta grubunda anlaml› düzeyde daha
fazlayken, AIDS’in öldürücü bir hastal›k olmad›¤›n› düflünenler
ise kontrol grubunda ço¤unluktayd›. Buna karfl›n, hastalar›n yak-
lafl›k %30’u, kontrol grubunun ise sadece %10 kadar› AIDS’in afl›-
s› oldu¤unu san›yorlard›. Bu bulgular›m›z ile ‹UDB hastalar›nda
riskli cinsel davran›fllar›n daha fazla oldu¤unu gösteren di¤er
bulgular›m›z birbirini tamamlar niteliktedir. Di¤er yandan, her iki
grupta da AIDS’ in ve Hepatit B’ nin kan ve cinsel yoldan bulaflt›-
¤›n› bilmeyenlerin oran› nerdeyse birbirine eflit bulundu. Yine,
Hepatit B için afl› olmak gerekti¤ini bilmeyenler ile bu hastal›¤›n
tedavisinin oldu¤una inananlar da her iki grupta eflit orandayd›-
lar (Tablo 3). Özellikle AIDS ve Hepatit B’nin hem nas›l bir hasta-
l›k oldu¤u ve nas›l sonuçland›¤› hem de bulaflma yollar› ve korun-
ma yöntemleri hakk›nda hasta ve sa¤l›kl› gruplar›n bilgi düzeyle-
rinin hemen hemen birbirlerine eflit olmas› ise, ülkemizde konuy-
la ilgili bilgilenme düzeyinin genel olarak yetersiz kald›¤›n› gös-
termifltir. Ayr›ca bu durum sadece ülkemize özgü de de¤ildir. Ni-
tekim psikiyatrik aç›dan bir sorunu olmayan kifliler aras›nda ya-
p›lm›fl çal›flmalarda da (15,40,42) AIDS gibi hastal›klar ve onlar›n
bulaflma yollar› hakk›nda yetersiz bilgiye sahip olundu¤u, bu bil-
gisizli¤in de riskli cinsel davran›fllar› yaklafl›k 3.4 misli art›raca¤›
vurgulanm›flt›r. Di¤er baz› çal›flmalarda (3,4,5,8,21) da, özellikle
‹UDB olan hastalar›n bilgilenme düzeylerinin normal nüfusa göre
biraz daha düflük oldu¤u ve dolay›s›yla bu kifliler aras›nda riskli
cinsel davran›fllar›n daha fazla görüldü¤ü bildirilmifltir. Di¤er
yandan, ‹UDB hastalar›n›n CYBH konusundaki bilgilenme oran›,
flizofreni gibi kronik seyirli psikiyatrik hastal›klardaki kadar da dü-
flük bulunmam›flt›r (5,21). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda da, ‹UDB hasta-
lar›m›z›n CYBH hakk›ndaki bilgisizlik düzeyinin normal nüfusumu-
za göre beklenenden çok daha fazla olmamas› flafl›rt›c› de¤ildir. 

Her ne kadar hastal›klar hakk›nda bilgilenmek çok önemliyse
de, riskli cinsel davran›fllar› önlemek aç›s›ndan tek bafl›na yeter-
li olamamaktad›r (39). Bu nedenle özellikle psikiyatrik hastal›¤›n
tedavisi ya da duygu durumun dengelenmesi; dürtü kontrol bo-
zuklu¤unun düzeltilmesi; e¤itimsizlik, yoksulluk, sosyal destek
eksikli¤i ve sosyal yeti kayb›, yaln›z yaflama ya da evsizlik gibi
olumsuzluklar›n giderilmesi de gerekmektedir (5,10-12-
15,20,32,34,39,41,53,55). Çal›flmam›za kat›lm›fl olanlar›n CYBH
hakk›nda oldukça az bilgilenmifl olmalar›na karfl›n, beklenenden
daha düflük oranda riskli davran›flta bulunuyor olmalar› flafl›rt›c›-
d›r. Belki de bu durum çal›flmam›z› k›s›tlayan bir tak›m etkenler-
den kaynaklanm›fl olabilir. Buna göre, olgu say›s›n› daha yüksek
tutup, CYBH ve bulaflma aç›s›ndan riskli davran›fllar konusunda
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e¤itim verilmifl hasta ve kontrol grubu da oluflturarak karfl›laflt›r-
ma yap›lamam›fl olmas› bir eksiklik say›labilir. Kontrol grubuna
al›nan olgular›n bir k›sm›n›n hasta yak›nlar›ndan oluflturulmufl ol-
mas› da çal›flmam›z› s›n›rland›r›c› di¤er bir özellik olabilir.

Sonuç olarak, çal›flmam›zda özellikle ‹UDB hasta grubunda her
iki cinsiyette de riskli cinsel davran›fllar›n varl›¤› saptanmakla birlik-
te, erkeklerin daha riskli davran›fllarda bulunduklar› belirlenmifltir.
Genel olarak çal›flmaya kat›lan olgularda cinsel yolla bulaflan has-
tal›klar hakk›nda bilgi düzeyi kontrol grubu dahil olmak üzere olduk-
ça düflük olup, hem bunlardan korunma yöntemleri yeterince bilin-
memekte hem de her iki grupta ve her iki cinsiyette de yeterince
uygulanmamaktayd›. Hatta korunmas›z cinsel iliflki s›kl›¤› sa¤l›kl›
kontrol grubunda daha fazlayd›. Özellikle bu aç›dan bak›ld›¤›nda ül-
kemizde sadece ‹UDB hastalar›n›n de¤il, genel olarak toplumun
riskli cinsel davran›fllar konusunda e¤itilmeleri ile gerek hastalar,
gerekse toplum aç›s›ndan ortaya ç›kabilecek zararlar en aza indir-
genebilir. Ayr›ca gelecekte benzer konunun araflt›r›ld›¤› çal›flmalar-
da, farkl› ruhsal hastal›k gruplar›n›n da karfl›laflt›r›lmas›, normal
kontrol grubu olarak hasta yak›n› olmayan ve ruh sa¤l›¤› kurumlar›-
na hiç baflvurusu olmayan gönüllülerin dahil edilmesi uygun olur.

Bu konuda genel sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤› alan›nda çal›flanlara,
birinci basamak sa¤l›k birimlerine ve bu alanda faaliyet gösteren
meslek dernekleri ve sivil toplum kurulufllar›na önemli görevler
düflmektedir.
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