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Dünya’da yaklaşık 71 milyon insanın kronik hepatit C enfeksiyonuna sahip 
olduğu bilinmektedir (1). Hepatit C virüsüyle (HCV) karşılaşılmasının bir 
göstergesi olarak, anti-HCV bulaştan yaklaşık sekiz hafta sonra pozitifleşir 

(2). Enfeksiyonun ilk göstergesi kanda HCV-RNA düzeyinin saptanmasıdır, 
bulaştan sonra sekiz haftaya kadar saptanabilir düzeye ulaşır (3). 
Enfeksiyonun bulguları çoğu vakada hafif seyirlidir, en sık abdominal ağrı, 

GİRİŞ

Amaç: Bu çalışmada Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) Kliniği’nde yatarak tedavi gören 
hastaların anti-hepatit C virüs (anti-HCV) seropozitifliği açısından 
taranması, sosyodemografik verileri ve klinik özellikleri açısından 
karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi AMATEM Kliniği’nde Temmuz 
2020 – Şubat 2021 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş hastaların 
dosyaları retrospektif olarak taranmış ve yarı yapılandırılmış bir veri 
formuyla kayıt altına alınmıştır. Toplanılan veriler SPSS 26,0 programı 
kullanılarak analiz edildi. Normal dağılım gösteren sayısal değişkenler 
için bağımsız örneklem t testi, normal dağılım göstermeyen sayısal 
değişkenler için Mann-Whitney U testi, kategorik değişkenler için ki-kare 
testi kullanıldı. Anlamlı fark oluşturan değişkenlerin Anti-HCV pozitifliği 
ile ilişkisini incelemek için ikili lojistik regresyon analizi uygulandı. Tüm 
analizler için istatistiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 155 hastanın %57,4’ü opiyat kullanım 
bozukluğu, %40’ı çoklu madde kullanım bozukluğu tanısı aldı. Anti-HCV 
pozitif hastalarda çoklu madde kullanımı, enjektör kullanımı, enjektör 
paylaşımı, self-mutilasyon ve dövme/piercing bulunma oranı anlamlı 
olarak daha yüksekti (p=0,02, p<0,001, p<0,001, p=0,02, p=0,03 sırasıyla). 
Anti-HCV pozitif hastalar daha uzun süredir madde kullanmakta ve 
hastaneye daha sık yatmaktaydı, bağımlılık profil indeksi madde kullanım 
özelliği alt ölçeği skorları daha yüksekti (p<0,001, p=0,001, p=0,01 sırasıyla).

Sonuç: Madde kullanan hastalarda HCV ile karşılaşma riski, madde 
kullanmayan popülasyona göre belirgin şekilde yüksektir. Özellikle damar 
içi madde kullananlarda anti-HCV taramasının yapılması hastalığın 
atlanmasını engellemekte önem taşımaktadır. Enjektör kullanımı ve 
paylaşılmasının doğurduğu risk göz önüne alındığında, önleyici ve tedavi 
edici yaklaşımların titizlikle geliştirilmesi gerekli görünmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, hepatit C, madde, opiyat

ÖZ

Introduction: In this study, it was aimed to screen inpatients in the Antalya 
Ataturk State Hospital Alcohol and Substance Addiction Treatment 
Center (AMATEM) Clinic in terms of anti-hepatitis C virus (anti-HCV) 
seropositivity and to compare them in terms of sociodemographic data 
and clinical characteristics.

Method: The files of inpatients in the AMATEM Clinic of Ataturk State 
Hospital between July 2020 – February 2021 were retrospectively scanned 
and recorded with a semi-structured data form. The collected data was 
analysed using the SPSS 26.0 program. Independent sample t-test was 
used for normally distributed numerical variables, Mann-Whitney U 
test was used for non-normally distributed numerical variables, and 
chi-square test was used for categorical variables. To examine the 
relationship between variables showing significant difference and Anti-
HCV positivity, binary logistic regression analysis was used. The limit of 
statistical significance was accepted as p<0.05 for all analyses.

Results: Of the 155 patients included in the study, 57.4% were diagnosed 

with opiate use disorder, 40% with multiple substance use disorder. 
The rate of multiple substance use, syringe use, syringe sharing, self-
mutilation and tattoo/piercing were significantly higher in anti-HCV 
positive patients (p=0.02, p<0.001, p<0.001, p=0.02, p=0.03 respectively). 
Patients who were positive for anti-HCV had been using substances for 
a longer time and were hospitalized more frequently, and the Addiction 
Profile Index substance abuse subscale scores were higher (p<0.001, 
p=0.001, p=0.01, respectively).

Conclusion: The risk of exposure to HCV in patients with substance use 
disorder is significantly higher than non-substance user population. It 
is important to perform anti-HCV screening, especially for people who 
inject drugs to prevent under-diagnosis of the disease. Considering 
the risk posed by the use and sharing of syringes, it seems necessary to 
develop preventive and therapeutic approaches meticulously.
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bulantı, kusma, iştahsızlık ve halsizlik görülür (4). HCV ile enfekte olan 
bireylerin yaklaşık %80’inde kronik enfeksiyon, %3–11 oranında siroz ve 
hepatosellüler karsinoma geliştiği bilinmektedir (5).

HCV enfeksiyonunun prevalansı ülkeden ülkeye değişkenlik 
göstermektedir, Türkiye’de yapılan çalışmalarda anti-HCV seroprevalansı 
%0,4–1,5 arasında bildirilmiştir (6). HCV parenteral, horizontal ya da 
vertikal yolla bulaşabilir. HCV enfeksiyonu olan gençlerde %75 oranında 
damar içi madde kullanımı bildirilmiştir (7). Dünya üzerinde, 15,6 milyon 
insanın damar içi madde kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında yaklaşık 
10 milyon bireyin HCV ile enfekte olduğu düşünülmektedir (8). Damar 
içi madde kullanan bireylerde HCV antikor prevalansı %15–82 arasında 
değişkenlik göstermektedir (9). 2013 yılında direkt etkili antiviral ajanların 
geliştirilmesi ile HCV enfeksiyonunun klinik seyrinde bazı gelişmeler 
ortaya çıkmıştır. Daha kısa süre (8–12 hafta) farmakoterapi ile kalıcı 
viral yanıt oranlarında %90’ın üzerinde bildirilen sonuçlar neticesinde, 
Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında HCV enfeksiyonunu elimine etmeyi 
hedeflediğini duyurmuştur (10).

Türkiye’deki Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi (AMATEM) 
polikliniklerinin verilerine bakıldığında tedavi için başvuran hastaların 
%55’ini opiyat bağımlılarının oluşturduğu bildirilmiştir (11). Opiyat 
kullanıcılarının içindeki damar içi madde kullanım sıklığı göz önüne 
alındığında, HCV enfeksiyonuyla mücadelede AMATEM kliniklerinin 
önemi artmaktadır.

Türkiye’de damar içi madde kullanan hastalarda ve bağımlı popülasyonda 
HCV seroprevalansıyla ilgili taramalar olsa da, klinik özelliklerle ilişkisini 
araştıran çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Antalya’daki bir 
bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastaların Anti-HCV pozitiflik 
oranı ve klinik özellikleriyle ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir.

YÖNTEM

Katılımcılar
Araştırmada Antalya ilinde yatarak tedavi gören madde kullanım 
bozukluğu tanılı hastaların Anti-HCV sonuçlarının klinik özellikleriyle 
ilişkisinin değerlendirilmesi hedeflendiğinden, örneklem olarak Antalya 
Atatürk Devlet Hastanesi AMATEM Kliniği’nde Temmuz 2020 – Şubat 
2021 tarihleri arasında yatarak tedavi gören tüm hastalar çalışmaya 
seçildi, dosyaları retrospektif olarak tarandı. Çalışma için Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alındı (karar no: 9/24, 
karar tarihi: 24/06/2021). Yüz yetmiş yedi hastadan 22’si alkol kullanım 
bozukluğu tanısı ya da ek tanısı bulunduğu için çalışmadan çıkarıldı. 
Kalan 155 hastanın klinik izlem formunda entellektüel yeti yitimi tanısı 
saptanmadı. Hastalarda en az bir madde kullanım bozukluğu tanısı 
mevcuttu.

Gereçler
Retrospektif tarama sırasında yarı yapılandırılmış veri formu kullanılarak, 
hastaların sosyodemografik verileri, tedavi süreleri, hastaneye yatış 
sayıları, önceki tedavi geçmişleri, anti-HCV, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, 
Anti-HIV, VDRL-RPR test sonuçları kayıt altına alındı.

Ölçekler
AMATEM kliniğinde yatarak tedavi gören tüm hastalara ilk gün Bağımlılık 
Profil İndeksi (BAPİ)-klinik formu uygulanmakta olup, tüm taranan 
dosyalardaki ölçek puanları veri formuna kaydedildi. BAPİ, Ögel ve 
arkadaşları tarafından bağımlılığın farklı boyutlarını inceleyebilmek üzere 
geliştirilmiştir; madde kullanım özellikleri, bağımlılık tanı ölçütleri, madde 
kullanımının kişinin yaşamı üzerine etkisi, şiddetli madde kullanma isteği 
ve madde kullanımını bırakma motivasyonu alt ölçeklerini kapsayan 
37 soru ve beşli Likert tipi skaladan oluşmaktadır. BAPİ-klinik formu bir 

özbildirim formu olup, BAPİ formuna ek olarak 21 ek soru ve üçlü Likert 
tipi skala içermektedir. Depresyon, anksiyete, öfke kontrol yetersizliği, 
güvenli davranış eksikliği, heyecan arama davranışı ve dürtüsellik alt 
puanları da incelenebilmektedir (12).

İstatistiksel Yöntem
Toplanılan veriler Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) sürüm 
26,0 kullanılarak analiz edildi. Hasta grubunda klinik özellikler ve 
sosyodemografik değişkenler için yapılan analizlerde normal dağılım 
gösteren sayısal değişkenler için bağımsız örneklem t testi, normal 
dağılım göstermeyen sayısal değişkenler için Mann-Whitney U testi, 
kategorik değişkenler için ki-kare testi kullanıldı. Anlamlı fark oluşturan 
değişkenlerin Anti-HCV pozitifliği ile ilişkisini incelemek için ikili lojistik 
regresyon analizi uygulandı. Tüm analizler için istatistiksel anlamlılık sınırı 
p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR
Temmuz 2020 – Şubat 2021 tarihleri arasında Antalya Atatürk Devlet 
Hastanesi AMATEM kliniğinde yatarak tedavi gören 155 hastanın 
131’i erkek (%84,5), 24’ü kadındı (%15,5). Yaş ortalaması 28,4±5 olarak 
gözlendi. Ortalama aldıkları eğitim süresi 8,8±2,8 yıldı. Hastaların 82’si 
son bir yıldır ücretli herhangi bir işte çalışmıyordu (%52,9). İlişki durumları 
incelendiğinde; 104’ü bekâr (%67,1), 20’si partnerinden ayrılmış (%12,9), 
31’inin bir partneri vardı (%20). Büyük bir çoğunluğu kendi isteği ile 
tedaviye başvurmuştu (%82,6). Şehir merkezinde yaşayanlar ağırlıktaydı 
(n=120, %77,4). Gelir durumu 2500 Türk lirası (TL)/ay altında olanlar 
düşük gelir, 2500 TL/ay-5000 TL/ay arasında olanlar orta gelir, 5000 TL/
ay ve üstünde olanlar yüksek gelirli olarak üç gruba ayrıldı. Düşük gelirli 
olanların oranı fazlaydı (n=79, %51). Çoklu madde kullananların oranı 
(n=60, %38,7), tek madde kullananlara göre (n=95, %61,3) daha düşüktü. 
En çok kullanılan madde grubu opiyatlardı (n=148, %95,5). Hastaların 
%99,2’si sigara kullanıyordu. Sigara kullanım ortalaması 14,7±10,4 paket/
yıldı. On bir hasta ilk defa tedavi için başvurmuştu (%7,1). Hastaneye 
toplam yatış ortalaması 2,2±2,6, tedavi tamamlama ortalaması 1,7±2 idi. 
Madde kullanımı olan grup içerisinde %45,2’in (n=61) hayatı boyunca 
enjektör kullanımı olmuştu, %26,7’si (n=36) son bir ay içinde enjektör 
kullanımına devam etmekteydi. Hayatının herhangi bir döneminde 
enjektör kullanımı olan hastaların enjektörle tanışma yaş ortalaması 
24,2±4 olarak saptandı. Enjektör paylaşanların oranı %24,4’tü (n=33). 
Yaşamının herhangi bir döneminde psikotik bulgusu olan hasta oranı 
%23,9 (n=37), halen psikotik bulgusu olan hasta oranı %10,3 (n=16)’tü. 
Hayatı boyunca intihar girişiminde bulunan hasta oranı %20 (n=31) 
olarak gözlendi. Kendine zarar verenlerin oranı %36,8 (n=57), dövme 
ve/veya piercing bulunan hastaların oranı %48,4 (n=75)’tü. Bulaşıcı 
hastalıklar açısından tarandığında, HIV taraması pozitif hasta yoktu. 
HBV tarama pozitifliği %1,3 (n=2), sifilis tarama pozitifliği %2,6 (n=4), 
anti-HCV pozitifliği %27,1 (n=42) olarak saptandı. Damar içi madde 
kullanıcısı olan 61 hasta içerisinde anti-HCV pozitiflik oranı %68,8’di. 
Hastaların %67,4’ünde (n=64) denetimli serbestlik ve/veya cezaevi 
öyküsü vardı.

Öne Çıkan Noktalar
• Damar içi madde kullanan bireylerde Anti-HCV pozitifliği 

%15-82 arasında bildirilmiştir.

• Enjektör kullanımı ve paylaşımı Anti-HCV pozitifliği için 
en önemli risk faktörleridir.

• Risk grubundaki tüm madde kullanıcılarının HCV 
açısından taranması önem taşımaktadır.
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Tablo 1. Sosyodemografik veriler

n  % n  %
Cinsiyet Gelir durumu

Erkek 131 84,5 2500 TL/ay altı 79 51
Kadın 24 15,5 2500 – 5000 TL/ay 39 25,2

Çalışma durumu 5000 TL/ay üstü 24 15,5
Son 1 yıldır çalışmayan 82 52,9 Tanı dağılımı
Ücretli çalışan 54 34,8 Opiyat KB 89 57,4

Medeni durum Çoklu madde KB 62 40
Bekâr 104 67,1 Kannabinoid KB 3 1,9
Partneri var 31 20 Metamfetamin KB 1 0,6
Boşanmış/dul 20 12,9 Madde kullanım sayısı

Yatış Şekli Tek madde 95 61,3
Kendi isteğiyle 128 82,6 Çoklu madde 60 38,7
Adli 8 5,2 Başvuru durumu
Aile/arkadaş isteğiyle 6 3,9 İlk başvuru 11 7,1

Yaşadığı çevre Çoklu başvuru 122 78,7
İl merkezi 120 77,4 Enjektör kullanımı
Kırsal 17 11 Hayat boyu 61 39,4

Psikotik belirtiler Son 1 ay içinde 36 23,2
Herhangi bir zamanda bulunan 37 23,9 Kullanım yok 74 47,7
Halen bulunan 16 10,3 Enjektör paylaşımı 
Yok 98 63,2 Var 33 21,3

İntihar girişimi Yok 102 65,8
Var 31 20 Dövme/piercing
Yok 105 67,7 Var 75 48,4

Bulaşıcı hastalıklar Yok 60 38,7
Anti-HCV pozitif 42 27,1 Denetimli serbestlik/cezaevi öyküsü
Anti-HCV pozitif 
(damar içi madde kullanıcılarında)

42/61 68,8 Var 64 41,3

HBV taraması pozitif 2 1,3 Yok 31 20
Sifiliz taraması pozitif 4 2,6 Self-mutilatif davranışlar

Var 57 36,8
Yok 78 50,3

KB: Kullanım bozukluğu; n: Örneklem sayısı

Tablo 2. Sayısal verilerin ortalama değerleri

n Ortalama SS
Yaş 155 28,4 5
Eğitim Süresi (yıl) 155 8,8 2,8
Kullanılan madde sayısı 155 1,5 0,8
Sigara kullanım miktarı (paket/yıl) 129 14,77 10,42
Toplam hastaneye yatış sayısı 126 2,2 2,6
Tamamlanmış yatış sayısı 125 1,7 2
Daha önce ayaktan tedavi görenlerin sayısı 119 1,5 2,1
Son tedaviden bu yana geçen zaman (ay) 86 13,8 15,4
İlk enjektör kullanım yaşı 63 24,2 4
İntihar sayısı 136 0,4 0,8
BAPİ toplam puan 137 13,2 2,1
BAPİ madde kullanım özellikleri alt ölçeği 137 2,5 1,4
BAPİ tanı alt ölçeği 137 17,1 3,9
BAPİ yaşam üstüne etkileri alt ölçeği 137 30,3 6,3
BAPİ şiddetli istek alt ölçeği 137 9,7 3,5
BAPİ motivasyon alt ölçeği 137 11 1,6
BAPİ depresyon alt ölçeği 137 4,1 1,8
BAPİ anksiyete alt ölçeği 137 2,5 1,5
BAPİ öfke kontrol yetersizliği alt ölçeği 136 3,1 1,6
BAPİ güvenli davranış eksikliği alt ölçeği 136 4,7 2,2
BAPİ heyecan arama davranışı alt ölçeği 135 2,2 1,5
BAPİ dürtüsellik alt ölçeği 135 2,8 1,3

BAPİ: Bağımlılık Profil İndeksi, n: Örneklem sayısı; SS: Standart sapma 

DSM-5 tanı ölçütlerine göre tanı konulmuş hastaların içinde opiyat 
kullanım bozukluğu ilk sıradaydı (89, %57,4). BAPİ toplam puan ortalaması 
13,2±2,1, madde kullanım özellikleri alt ölçek puan ortalaması 2,5±1,4, 
tanı alt ölçek puan ortalaması 17,1±3,9, yaşam üstüne etkileri alt ölçek 
puan ortalaması 30,3±6,3, şiddetli istek alt ölçek puan ortalaması 9,7±3,5, 
motivasyon alt ölçek puan ortalaması 11±1,6 olarak saptandı. Depresyon 
için alt ölçek puan ortalaması 4,1±1,8, anksiyete için 2,5±1,5, dürtüsellik 
için 2,8±1,3, heyecan arama davranışı için 2,2±1,5, güvenli davranış 
eksikliği için 4,7±2,2, öfke kontrol yetersizliği için 3,1±1,6 olarak saptandı 
(Tablo 1, Tablo 2).

Anti-HCV sonuçları karşılaştırıldığında, Anti-HCV pozitif hastalarda yaş 
ortalaması anlamlı olarak yüksekti (p=0,03), çoklu madde kullanım oranı 
daha yüksekti (p=0,01), kullanılan madde sayısı ortalamaları anlamlı 
olarak yüksekti (p=0,007). Enjeksiyon yoluyla madde kullananların oranı 
pozitif grupta anlamlı yüksekti (p<0,001), toplam madde kullanım süresi 
anlamlı olarak daha uzundu (p<0,001), hastaneye yatış sıklığı daha 
fazlaydı (p=0,001). Yaşam boyu en az bir defa enjektör kullanımı, son bir 
ayda enjektör kullanımına devam etme ve enjektör paylaşım oranları 
anlamlı olarak yüksekti (p<0,001, her biri) Self-mutilatif davranış sıklığı, 
dövme veya piercing bulunma oranı daha yüksekti (p=0,02, p=0,03) BAPİ 
madde kullanım özellikleri alt ölçeği skorları anlamlı olarak daha yüksekti 
(p=0,01). İki grup arasında cinsiyet, eğitim süresi, çalışma durumu 
açısından anlamlı fark bulunmadı. Medeni durum incelendiğinde, bekâr 
olanlar ve partneri bulunanlar arasında fark yoktu, şehir merkezinde 
yaşayanlar ve kırsalda yaşayanlar arasında fark gözlenmedi. Gelir durumu, 
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kullanılan maddenin dozu, maddeye ilk başlama yaşı, kullanılan sigara 
miktarı, yatış tamamlama oranı, adli dosya veya denetim oranı, intihar 
sıklığı, psikotik belirti varlığı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu 
(Tablo 3, Tablo 4).

Anti-HCV pozitifliği ile ilişkili bağımsız değişkenlerin dâhil edildiği 
bir lojistik regresyon analizi yapıldı. Modelin p değeri (<0,001) olarak 
saptandı, Cox ve Snell R² (0,489) ve Nagelkerke R² (0,705) değerleri ile 
çok değişkenli modelin yanıt değişkeni iyi düzeyde açıkladığı görüldü. 
Hosmer-Lemeshow testi neticesinde H-L test istatistik değeri için tahmin 
edilen (p=0,989) önem seviyesi ile modelin uyumunun çok iyi olduğu 
belirlendi. Model sonucunda anti-HCV pozitifliği ile enjektör paylaşımı 
(OR: 14,288, %95 GA: 3,800–53,730) ve yaşam boyu en az bir defa 
enjektör kullanımı (OR: 24,823, %95 GA: 2,336–263,794) arasında anlamlı 
bir ilişki saptandı (Tablo 5).

TARTIŞMA
Çalışmamız, madde kullanan hasta gruplarında HCV seropozitifliği ile 
damar içi kullanım arasındaki göz ardı edilemeyecek bağlantıya işaret 
etmektedir. Degenhardt ve arkadaşları Doğu Avrupa’da damar içi madde 

kullananlarda HCV pozitifliği oranını %64,7 olarak bildirmiştir. Her yıl yeni 
gelişen HCV infeksiyonlarının %60’ı başta damar içi yolla olmak üzere madde 
kullananlarda saptanmaktadır (13). Almanya’da sekiz farklı merkezde üç yıl 
süre ile yapılan bir takip çalışmasında damar içi madde kullanıcılarında 
anti-HCV pozitiflik oranı %42,3–75 arasında bildirilmiştir (14). 2003 yılında 
107 damar içi madde kullanan opiyat kullanıcısında anti-HCV pozitifliği 
%44 olarak bildirilmiştir (15). Çalışmamızdaki veriler (%68,4), güncel madde 
kullanım paternleri dikkate alındığında son dönemde Avrupa’dan bildirilen 
verilerle uyumlu görünmektedir. Türkiye’de anti-HCV taraması ile ilgili son 
dönemde kapsayıcı verilerin kısıtlı olduğu dikkate alındığında, çalışmamız 
bu alandaki bir açığı kapatıyor olabilir.

Yatan hasta grubu içerisinde opiyat ve çoklu madde kullanımı grubunun 
ağırlığı göz önüne alındığında, opiyat kullanıcılarında enjektör kullanımı 
ve paylaşımını araştırmak önemli görünmektedir. Çoklu madde kullanımı 
sıklığında yükseklik, anti-HCV pozitif hastalarda BAPİ madde kullanım alt 
ölçeğindeki artışı açıklayabilir.

Enjektör ve iğnenin paylaşımı ile sağlıksız koşullarda dövme ya da 
piercing uygulamasının HCV riskini artırdığı bildirilmiştir, çalışmamızda 
da bu verilerle uyumlu sonuçlar dikkat çekmektedir (16).

Türkiye’deki yatan hasta verileri incelendiğinde madde kullananlarda 
yaşam boyu enjektör kullanımı İstanbul merkezli bir çalışmada %24–36 
arasında değişen oranlarda bildirilmiş olup, çalışmamızdaki oranın 
(%39,4) daha yüksek olması opiyat kullanımının ağırlıklı olmasıyla 
ilişkilendirilebilir (17). Opiyat kullanan yatan hastalarda yapılan bir 
çalışmada %10,9 anti-HCV pozitifliği bildirmiştir (18). Çoklu madde 
kullanan grupların çalışmanın dışında bırakılması görece düşük olan 
pozitiflik oranının nedeni olabilir.

Madde kullanmaya başlayan hastalarda, damar yoluyla madde kullanımı 
ilk tercih edilen yol olmayabilmektedir, enjeksiyon dışı kullanımdan 
enjektör kullanımına geçiş ortalama dört yıl olarak bildirilmiştir (19). 
Madde enjekte etmeye başladıktan sonra HCV ile enfekte olma süresi 
ortalama iki yıl olarak bildirilmektedir (20). Bu veriler ışığında anti-HCV 
pozitif hastaların yaş ortalamalarının negatif hastalara oranla daha yüksek 

Tablo 3. Anti-HCV pozitif ve negatif grupların karşılaştırılması (ki-kare ve t testi)

Anti-HCV pozitif,
n (%)

Anti-HCV negatif
n (%) p

Çoklu madde kullanımı 23 (54,8) 37 (32,7) 0,02

Enjektör kullanımı 20 (55,6) 12 (12) <0,001

Yaşam boyu en az bir defa enjektör kullanımı 35 (97,2) 26 (26,3) <0,001

Son bir ay içinde enjektör kullanımı 22 (61,1) 14 (14,1) <0,001

Enjektör paylaşımı 27 (75) 6 (6,1) <0,001

Self-mutilatif davranış varlığı 21 (58,3) 36 (36,4) 0,02

Dövme/piercing varlığı 26 (72,2) 49 (49,5) 0,03

Ortalama ± SS Ortalama ± SS
BAPİ madde kullanım özellikleri alt ölçeği skorları 1,6±0,2 1,3±0,1 0,01

n: Örneklem sayısı; p: Anlamlılık değeri; BAPİ: Bağımlılık Profil İndeksi; SS: Standart sapma

Tablo 4. Anti-HCV pozitif ve negatif grupların karşılaştırılması (Mann-Whitney U testi)

Anti-HCV pozitif Anti-HCV negatif

n SO ST n SO ST U Z p

Yaş (yıl) 42 90,8 3815 113 73,23 8275 1834 -2,176 0,03

Toplam madde kullanım süresi (ay) 36 89,2 3214 97 58,73 5697 944 -4,071 <0,001

Hastaneye yatış sıklığı 35 80,2 2808 91 57,07 5193 1007 -3,259 0,001

n: Örneklem sayısı; p: Anlamlılık değeri. SO: Sıralar ortalaması; ST: Sıralar toplamı

Tablo 5. Anti-HCV pozitifliği ile ilişkili faktörlerin lojistik regresyon analizi

Değişkenler OR (%95 GA) p
Yaş 0,945 (0,835–1,070) 0,372

Yaşam boyu en az bir defa 
enjektör kullanımı (var)

24,823 (2,336–263,794) 0,008

Son bir ay içinde enjektör 
kullanımı (var)

1,256 (0,327–4,834) 0,740

Enjektör paylaşımı (var) 14,288 (3,800–53,730) <0,001

Self-mutilatif davranış varlığı 
(var)

1,519 (0,410–5,628) 0,532

Dövme/piercing (var) 1,581 (0,360–6,942) 0,544

Çoklu madde kullanımı (var) 1,614 (0,424–6,134) 0,483

GA: Güven aralığı; OR: Odds ratio; p: Anlamlılık değeri
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olması anlaşılabilir. Regresyon analizinde de görüldüğü üzere, hali hazırda 
enjektör kullanmaya devam etmek pencere döneminde bulunan vakaları 
da kapsadığından, yaşam boyu enjektör kullanımının daha kuvvetli bir 
öngörücü olduğu savunulabilir (21).

Araştırmamızda anti-HCV pozitif hastalarda daha sık hastane yatışının 
olduğu ve birden fazla madde kullanımının daha sık görüldüğü tespit 
edilmiştir. Bu veriler bildirilen risk faktörleriyle uyumlu görünmektedir (22).

Çalışmamızda bir takım kısıtlılıklar göze çarpmaktadır. Bulaşıcı hastalıklar 
açısından risk faktörlerinin detaylı sorgulanması verilerin yetersizliği 
nedeniyle yapılamamıştır. Daha detaylı analizlerin nedensellik bağına 
anlamlı katkı yapabileceği düşünülmüştür. Hastaların anti-HCV sonuçlarının 
yalancı pozitiflik ve seroklirens göz önüne alındığında HCV-RNA testi ile 
doğrulanmamış olması önemli bir kısıtlılık olarak görünmektedir. HCV 
ile karşılaşan hastalarda %25 oranında bildirilen spontan klirens, akut ve 
kronik HCV grubunun ayrımını yapmayı güçleştirmektedir (22, 23).

Hastaların psikiyatrik ek tanılarının taraması yapılamamıştır. Bu eksiklikte 
madde kullanan hastalarda yoksunluktan kaynaklanan belirtilerin karıştırıcı 
rol oynaması önem taşımaktadır. Bu değerlendirmenin ek tanıların anti-
HCV pozitifliğiyle ilişkisini aydınlatmakta önemli rol oynaması beklenebilir. 
Hastaların önceki dönemde kullandıkları ilaçların kayıtlarındaki eksiklikler 
nedeniyle çalışmamızdaki değişkenlerle ilişkisinin ortaya konamamış 
olması, önemli bir eksiklik olarak dikkat çekmektedir.

Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, damar içi madde kullanan 
bağımlı hastalarda HCV enfeksiyonuyla karşılaşma riski önemli 
ölçüde artmakta ve bu sorunun çözümünde bağımlılık merkezlerinde 
yapılan değerlendirmeler önem taşımaktadır. Enjektör kullanımını ve 
paylaşılmasını önlemenin bağımlılık tedavisinde önemli bir yer tuttuğu 
anlaşılmaktadır (24). Halk sağlığı açısından tedavi edilmeyen her 
hastanın yayılıma katkıda bulunduğu ve HCV infeksiyonunun çoğunlukla 
asemptomatik seyrettiği göz önüne alındığında hastaların antiviral 
tedaviyi sürdürmelerini engelleyen bedensel sağlık kontrollerini aksatma 
ve farkındalık azlığı gibi kişisel ve çevresel faktörlerin analizinin yapılması 
farkındalığı artırabilir. Risk grubundaki hastalarda Anti-HCV tarama ve 
takiplerinin artırılması, sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Bu alanda 
çok merkezli, psikiyatri ve enfeksiyon uzmanlarının ortak katıldığı daha 
geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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