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ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran ve an-
tidepresan tedavi başlanan hastalarda, 3 aylık dönem boyunca ruhsal 
belirtilerindeki gerilemeye paralel cinsel işlevlerdeki değişim ve bu de-
ğişimin anksiyete, depresyon belirtileri ile ilişkisinin araştırılması amaç-
lanmıştır. 

Yöntem: Psikiyatri polikliniğine ardı sıra başvuran, antidepresan tedavi 
başlanan 82 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara ilk görüşmede, 1., 2. 
ve 3. aylarda Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton 
Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi 
Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği uygulanmıştır. 

Bulgular: Tedavi öncesinde hastaların 57’sinde (%69,50) cinsel işlev 
bozukluğu saptanmıştır.  Bu gruptaki 24 hastada (%42,11) çalışma so-
nunda ACYÖ puanlarına göre artık cinsel işlev bozukluğu saptanmaz-
ken, 33 hastanın (%57,89) puanlarının ise halen bozukluk düzeyinde 
olduğu saptanmıştır.  Tedavi öncesinde cinsel işlev bozukluğu olmayan 
gruptaki 25 hastanın 8’inde (%32) izlem sonunda cinsel işlev bozuklu-
ğu saptanmıştır. Cinsel işlev bozukluğu, anksiyete ve depresif belirtiler-
den bağımsız olarak hastaların işlevselliğini etkilemektedir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları psikiyatrik hasta popülasyonunda cinsel 
işlev bozukluğu oranının oldukça yüksek olduğuna işaret etmektedir. 
Klinisyenlerin tedavi başlangıcında ve takibinde ruhsal belirtilerinin ya-
nında cinsel işlevlerini de göz önüne alarak tedavinin fayda-zarar denge-
sini belirlemesi uygun olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Cinsel fonksiyon bozukluğu, antidepresif ajanlar, 
depresyon, anksiyete

SUMMARY
Evaluation of Changes in Anxiety and Depression Symptoms, and 
Sexual Functions in Patients Receiving Antidepressants: 3 Months-

Long Naturalistic Follow-Up Study

Objective: The aim of this study was to study the change in sexual 
functions within 3 months period following the initiation of 
antidepressant treatment in psychiatry outpatients, and its relationship 
with the change in anxiety and depression symptoms.

Material and Method: Eighty two patients, who consecutively 
applied to the psychiatry outpatient clinic and who were prescribed 
antidepressants, were included in the study. Hamilton Depression 
Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, General Assessment 
of Functioning Scale and Arizona Sexual Experience Questionnaire 
(ASEC) were administered to the patients at the first interview, then 
repeated on a monthly basis during 3 months. 

Results: Fifty seven of the patients (69.50 %) has been diagnosed with 
sexual dysfunctions prior to the antidepressant treatment. During the 
third month after the antidepressant treatment, 24 patients in this 
group (42.11%) showed no impairment in ASEC scores, whereas 33 
patients’ (57.89%) scores were still at impairment level. Eight patients 
out of 25 (32%) who weren’t diagnosed with sexual dysfunctions prior 
to the treatment were later diagnosed with sexual dysfunctions. Sexual 
dysfunctions correlated with patients’ level of functioning, separately 
from anxiety and depression symptoms.

Results: Our study results show that the sexual dysfunction rate is quite 
high in psychiatric patients population. However, sexual dysfunctions 
rate which can be related to antidepressant treatment is 36%. It would 
be appropriate for clinicians to determine benefit-loss balance by 
considering patients’ mental syndromes together with sexual functions.

Keywords: Sexual dysfunction, antidepressive agents,  depression, 
anxiety
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GİRİŞ

Cinsel işlev bozukluğunun yaygınlığının, ülkeler arasında 
farklılıklar göstermekle birlikte yaklaşık olarak, kadınlar için 
%40-45, erkekler için ise %20-30 oranlarında olduğu bildi-
rilmektedir (Lewis ve ark. 2004, Kammerer-Doak ve Rogers 
2008, Aslan ve Fynes 2008).  Genel toplumda bu kadar yay-
gın rastlanan cinsel işlev bozukluklarının, psikiyatrik hasta 
popülasyonunda da ruhsal bozukluğun şiddeti, süresi ve yi-
neleyici özelliğine göre %25-75 oranlarında olduğu ileri sü-
rülmektedir (Laurent ve Simons 2009, Kendurkar ve Kaur 
2008, Kennedy ve Rizvi 2009, Lee ve ark. 2013). 

Ruhsal bozukluklar, bu bozuklukların tedavisi ve cinsel işlev 
bozuklukları arasındaki ilişki oldukça karışıktır (Segraves ve 
Balon 2013). Ruhsal bozukluklar ve cinsel işlev bozuklukları-
nın yüksek oranda birlikte görülmesinin yanında, gerek dep-
resyon gerekse anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanı-
lan antidepresanlar, farmakolojik özelliklerindeki çeşitlilikler 
nedeniyle cinsel işlevler üzerine farklı etkiler göstermektedir. 
Antidepresanların cinsel işlev bozukluklarını alevlendirdiği 
ya da tetiklediği bildirilmektedir (Segraves ve Balon 2013, 
Baldwin ve Foong 2013, Duenas ve ark. 2011, Schweitzer 
ve ark. 2009, Williams ve ark. 2010, Montejo ve ark. 2011). 
Antidepresanların cinsel işlevler üzerindeki yan etkileri, ben-
lik saygısında azalmaya, kişilerarası ilişkilerde bozulmaya, 
hastanın yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiye, depresif dö-
nemin iyileşme sürecinin bozulmasına, yeni bir depreşmenin 
tetiklenmesine, tedaviye uyumsuzluğa ya da hastaların teda-
viyi bırakmasına neden olabilmektedir (Baldwin ve Foong 
2013, Duenas ve ark. 2011, Montejo ve ark. 2011, Krishna 
ve ark. 2011). 

Antidepresan tedavinin neden olduğu cinsel işlev bozukluk-
ları oranı, çalışmalardaki yöntem farklılıklarına bağlı olarak 
%15 ile %96 gibi geniş bir aralıkta değişmektedir (Baldwin 
ve Foong 2013, Lee ve ark. 2013, Schweitzer ve ark. 2009, 
Williams ve ark. 2010). Konu ile ilgili yazındaki çalışmaların 
çoğu, farklı 2 veya daha fazla antidepresan ilacın oluşturduğu 
cinsel işlev bozukluğu sıklığını karşılaştırmaktadır (Segraves 
ve Balon 2013). Kontrollü çift kör çalışmalar genelde ilaç şir-
ketleri tarafından desteklenmekte ve cinsel işlev bozukluğu 
yapma eğilimi bilinen bir ilaç yeni ürünle karşılaştırılmak-
tadır (Segraves ve Balon 2013). Çoklu antidepresan ilaçları 
karşılaştıran, geniş örneklem gruplu çalışmalar ise genellikle 
kesitseldir (Segraves ve Balon 2013). Tüm bu çalışmalarda, 
antidepresan ilaçların cinsel işlevler üzerindeki yan etkilerin 
doğrudan sorgulanması, hastanın kendiliğinden bildirimine 
göre saptanması ya da cinsel işlevleri değerlendiren ölçekler 
kullanılması sonuçları etkileyebilmektedir. Bu yan etkilerin, 
doğrudan cinsel işlevlerin sorgulanması durumunda, sorulma-
dan hastanın kendiliğinden bildirmesinden dört kat sık sap-
tandığı ileri sürülmektedir (Segraves ve Balon 2013, Williams 
ve ark. 2010).  Antidepresan ilaçların cinsel işlevler üzerindeki 

yan etkilerini değerlendiren çalışmaların yöntemlerindeki 
önemli bir farklılık da örneklem grubunun hastalığın düzel-
me aşamasında olup olmadığı, yeterli doz ve süre ilaç kulla-
nıp kullanmadığıdır (Segraves ve Balon 2013). Antidepresan 
ilaçlara bağlı cinsel yan etkilerin, ruhsal hastalık belirtilerinin 
gerilemesinden sonra ortaya çıktığı bildirilse de cinsel yan et-
kinin daha önce ortaya çıktığı ancak hastanın dikkatini geç 
çektiği,  hastaların ruhsal hastalık belirtileri gerileyip cinsel 
istek düzeldikten sonra cinsel işlevleri konusunda endişelen-
dikleri de bildirilmektedir (Schweitzer ve ark. 2009). Hatta 
cinsel istek azalması gibi bir yan etkinin depresyonun sık rast-
lanan bir belirtisi olduğu ve başarılı bir tedavi ile düzeldiği, 
bu nedenle devam eden cinsel istek azalması yakınmasının 
depresyonun kısmi olarak iyileşmesinden kaynaklanabileceği 
de ileri sürülmektedir.  (Schweitzer ve ark. 2009, Clayton ve 
ark. 2006). Psikiyatrik hastalık öncesinde sorunsuz bir cinsel 
yaşamı olan ve antidepresan tedavi ile hastalık belirtileri orta-
dan kalkmasına karşın cinsel işlev bozukluğundan yakınmaya 
devam eden olgularda, cinsel sorunların ruhsal bozukluğun 
kalıntı belirtisi olma ihtimaline karşın, İncesu (1999) bu du-
rumun büyük olasılıkla kullanılan ilaca bağlı bir yan etki ola-
rak kabul edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Schweitzer ve 
arkadaşları (2009), antidepresanlara bağlı cinsel yan etkilerin 
araştırıldığı çalışmalarda; hem cinsel işlevin hem de ruhsal be-
lirtilerin geçerli, güvenilir ölçekler kullanılarak takip edilme-
sinin önemini vurgulamaktadır.  

Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmada, antidepresan ilaçla-
rın neden olduğu cinsel işlev bozukluğu oranlarının geçerli 
güvenilir ölçekler kullanılarak ve doğrudan bu yan etki sor-
gulanarak saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, psikiyatri 
polikliniğine ayaktan başvuran ve antidepresan ilaç başlanan 
hastaların, başlangıçta ve 3 aylık izlem boyunca, ruhsal be-
lirtilerindeki değişim, cinsel işlevlerdeki değişim ve cinsel iş-
levlerdeki değişimin anksiyete, depresyon belirtileri ile ilişkisi 
araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Örneklem

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı polikliniğine ardı sıra başvuran, po-
liklinikte yapılan muayenelerini takiben antidepresan tedavi 
başlanan, evli ya da en az 3 aydır bir cinsel eşi olan hastalar 
çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya dahil edilme ölçütleri; 18 yaş 
üstünde olma, okuryazar olma, evli ya da en az 3 aydır bir 
cinsel eşe sahip olma, hastalık öncesi dönemde cinsel işlevleri 
ile ilgili yakınma- cinsel işlevlerdeki bir yakınma nedeni ile 
psikiyatrik başvuru ya da tanı konmuş bir cinsel işlev bozuk-
luğu olmaması, son 3 aydır hiçbir psikotrop ilaç kullanımı 
olmaması, herhangi tıbbi bir nedenle hormon kullanımı ya da 
cinsel işlev bozukluğuna yol açtığı bilinen ilaç kullanımının 
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olmaması, cinsel işlevi doğrudan etkileyen tanı konmuş bir 
hastalığın bulunmuyor olması (diyabet, hipertansiyon, myo-
kard infarktüsü, omurilik zedelenmesi gibi), alkol veya madde 
kötüye kullanımı öyküsünün bulunmuyor olması,  organik 
mental bozukluk ya da zeka geriliğinin bulunmuyor olmasıdır. 

Çalışmaya bu ölçütleri karşılayan 74 kadın ve 30 erkek hasta 
dahil edilmiştir. Hastalardan, 1. ayda, ilaçtan yarar görmedi-
ğini düşünerek ilacı bıraktığı öğrenilen 3 erkek ve 2 kadın 
hasta ile ilk kontrolüne gelmeyen ve kendilerine ulaşılamadığı 
için haber alınamayan 3 erkek ve 4 kadın hasta çalışma dışı 
bırakılmıştır. Cinsellik dışı yan etkiler (bulantı, kusma, ishal, 
kilo artışı, kilo kaybı, uyku süresinde uzama, uyku hali, baş 
ağrısı) öne sürerek ve ilaçtan yarar görmediğini düşünerek 
ilacı bıraktığı öğrenilen 2 erkek ve 6 kadın hasta da 2. ayda 
çalışmadan ayrılmıştır. Yine tedavisinin uyku hali ve uyku 
süresinde uzama nedeniyle hekimi tarafından sonlandırıldığı 
bilgisine ulaşılan 2 kadın hasta değerlendirmeye alınmamıştır. 
Toplam 14 kadın ve 8 erkek hastanın izlem dönemlerinde ça-
lışma dışı bırakılmasıyla, çalışma 82 hasta ile tamamlanmıştır. 
Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Etik Kurulunca 
02.01.2014 tarih ve 2014/01 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Uygulama

Poliklinikte yapılan muayenelerini takiben şikayetleri ve ta-
nısına uygun antidepresan ilaç başlanan ve çalışmaya alınma 
ölçütlerini karşılayan hastalar araştırmacıya yönlendirilmiştir. 
Araştırmacı bu hastalarla birebir görüşme yaparak çalışmanın 
amacı, tanımı ve ayrıntıları konusunda bilgi vermiş, bilgilen-
dirme sonrasında olur formunu imzalayarak çalışmaya ka-
tılmaya onay veren hastalar çalışmaya alınmıştır. Daha sonra 
araştırmacı tarafından DSM-IV Eksen I bozuklukları için ya-
pılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) uygulanarak hastaların 
tanıları kesinleştirilmiştir. Aynı görüşmede araştırmacının ha-
zırladığı sosyodemografik veri formu doldurulmuş, Hamilton 
Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton 
Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ), İşlevselliğin Genel 
Değerlendirmesi Ölçeği  (İGDÖ) uygulanmıştır. Hastalardan 
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ)’ni doldurmaları 
istenmiştir.  Hastalara, 1., 2., ve 3. aylardaki kontrol görüş-
melerinde  yukarıdaki klinik ölçekler tekrar uygulanmıştır. 
Hastaların takip süresi, ilaç etkinliği için beklenen 4-6 hafta, 
12 haftalık akut dönem tedavi süreleri ve yazında konu ile ilgili 
çalışmaların süreleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Veri toplama araçları

Sosyodemografik veri formu: Sosyodemografik ve klinik özel-
liklere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi amacıyla araştırmacı ta-
rafından hazırlanmıştır. 

DSM IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik 
Görüşme Formu: DSM IV tanı ölçütlerine göre birinci eksen 
psikiyatrik bozukluk tanısını araştırmak amacıyla görüşmecinin 

uyguladığı yapılandırılmış klinik görüşmedir. Klinik çalışma-
larda tanıyı doğrulamak için standart görüşme olarak kullanıl-
maktadır (First ve ark. 1997). Türkçe uyarlama ve güvenilirlik 
çalışması yapılmıştır (Özkürkçügil ve ark. 1999).

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ): 
Depresyonun düzeyini ve belirti şiddetindeki değişimini 
ölçmek için Hamilton tarafından geliştirilmiş bir ölçektir 
(Hamilton 1960, Williams 1978). Bu çalışmada 17 maddeli 
formu kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması Akdemir ve arkadaşları (1996) tarafın-
dan yapılmıştır. 

Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ): Hamilton 
(1959) tarafından, anksiyete düzeyini ve şiddet değişimini 
ölçmek, belirti dağılımını belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir 
ölçektir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması Yazıcı ve arkadaşları (1998) tarafından yapılmıştır. 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Arizona Sexual Experiences 
Scale-ACYÖ): McGahuey ve arkadaşları (2000) tarafından,   
psikotrop ilaç kullanan hastalarda cinsel işlevlerde ortaya çı-
kan değişiklikler ve bozuklukları değerlendirmek amacıyla ge-
liştirilmiş özbildirim ölçeğidir. Kadın ve erkek olmak üzere iki 
ayrı formu mevcut olup 5’er sorudan oluşmaktadır. Ölçekteki 
her bir soru sırasıyla cinsel istek, psikolojik uyarılma, fizyo-
lojik uyarılma, orgazma ulaşma kapasitesi ve orgazm sonucu 
doyum duygusunu irdelemektedir. Her soru 1’den 6’ya ka-
dar puanlanır, toplam puan 5’ten 30’a kadar değişir. Toplam 
puanın 19 ve üzerinde olması,  herhangi bir maddenin 5 ya 
da 6 puan olması veya üç ya da daha fazla maddenin 4 puan 
oluşu cinsel işlev bozukluğuna işaret eder ve klinisyen tara-
fından tanımlanmış cinsel işlev bozuklukları ile yüksek oran-
da ilişkili bulunmaktadır (Yılmaz ve Özaltın 2010, Çiftçi ve 
ark. 2005). Türkçe formunun geçerlik güvenilirlik çalışması 
Soykan (2004) tarafından yapılmış olup, iç tutarlılığının ve 
güvenilirliğinin .89-.90 Cronbach Alpha değerleri ile yüksek 
olduğu ve cinsel işlev bozukluğunu ayırt etmede geçerli oldu-
ğu saptanmıştır.  Bu çalışmanın verilerinin analizi sürecinde 
ölçek, orijinaline uygun biçimde puanlanmış, örneklem gru-
bunda Cronbach Alfa değeri .98 olarak saptanmıştır. 

İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGDÖ): DSM-
IV’ün beşinci ekseninde kullanılmakta olan bu ölçek, kişinin 
fiziksel ya da çevresel etkenlerin neden olduğu bozulma dışın-
daki psikolojik, sosyal ve mesleki işlevselliğini değerlendiren 
bir ölçüm aracıdır  (Luborsky 1962, Sorias 1997). 

İstatistiksel değerlendirme

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi IBM SPSS Statistics 
21.0 ve Sigma Stat 3.5 paket programları kullanılarak yapıl-
mıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılma-
sında Shapiro Wilk’s testinden yararlanılmıştır. Örneklemi 
oluşturan gruplar normal dağılıma uygunluk göstermediğin-
den, grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi 
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kullanılmıştır. Farklı ölçüm zamanlarındaki değerlerin kar-
şılaştırılmasında Friedman’s testi kullanılmıştır. Tekrarlı öl-
çümler için iki yönlü tekrarlı ölçümler ANOVA (Tek Faktör 
Tekrarlı) testi kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkinin yönü 
ve büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla Spearman korelas-
yon katsayıları hesaplanmıştır. Anksiyete ve depresyonun, 
genel işlevsellik ve cinsel işlev üzerindeki etkileri kısmi ko-
relasyon analizi yöntemiyle arındırılarak, genel işlevsellik ve 
cinsel işlev sorunları arasında korelasyon analizi uygulanmış-
tır. Oluşturulan çapraz tabloların analizinde Pearson Ki-Kare, 
Pearson Kesin (Exact) Ki-Kare, Yate›s Ki-Kare ve Fisher›s 
Kesin (Exact) Ki-Kare analizleri kullanılmış, istatistiksel an-
lamlılık için p<0,05 değeri kabul edilmiştir.

BULGULAR

Örneklem grubunun sosyodemografik ve  
klinik özellikleri

Çalışmaya katılan 82 hastanın 22’si (%26,80) erkek, 60’ı 
(%73,20) kadındır. Tüm hastalar heteroseksüel olup 42,02 ± 
9,20 yıl yaş ortalamasına sahiptir. Örneklem grubunun sos-
yodemografik özellikleri, tanıları, kullandıkları ilaç ve dozları 
Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Başlangıçta çalışmaya dahil edilen ancak çeşitli nedenlerle ça-
lışma dışı bırakılmış 22 hasta (8 erkek, 14 kadın) çalışmayı ta-
mamlayan 82 hasta ile karşılaştırıldığında; yaş, cinsiyet, aylık 
gelir, eş ile birliktelik süresi, çocuk sayısı, eğitim durumu, ilk 
görüşmede elde edilen HDÖ, ACYÖ ve alt boyutları, İGDÖ 
puanlarında iki grup arasında farklılık saptanmamıştır. Sadece 
ilk görüşmede elde edilen HAÖ puanları çalışma dışı bırakı-
lan 22 hastada çalışmayı tamamlayan hasta grubundan an-
lamlı düzeyde daha düşüktü (u=451.50, p<0.001). Çalışma 
dışı bırakılmış olmakla birlikte 1. aydaki kontrolüne gelmiş 
10 hastanın yine sadece HAÖ puanları çalışmayı tamamlamış 
hasta grubundan anlamlı düzeyde daha düşüktü (u=225.50, 
p<0.001). Çalışma dışı kalan 22 hastanın 16’sının (%72,72)  
ilk görüşmede ACYÖ’den aldıkları puana göre cinsel işlevle-
rinde bozulma vardı.

Çalışmaya katılan 82 hasta, ilk görüşmede ACYÖ’den aldıkla-
rı puana göre iki gruba ayrılmıştır. Cinsel işlevlerinde bozulma 
olan (CİB+) grup 57 kişi olup (çalışmaya katılan hastaların 
%69,51’i) 44’ü kadın (%77,20, çalışmaya katılan kadınların 
%73,33’ü), 13’ü erkekti (%22,80, çalışmaya katılan erkekle-
rin %59,09’i). Cinsel işlevlerinde bozulma olmayan (CİB-) 
grup 25 kişi olup 16’sı (%64,00, çalışmaya katılan kadınların 
%26,67’ü) kadın, 9’u (%36,00, çalışmaya katılan erkeklerin 
%40,91’i) erkekti. İki grup arasında cinsiyet, yaş, çocuk sayı-
sı, eşi ile birlikte olduğu süre, eğitim süresi, çalışma durumu, 
aylık gelir, tanı grubu ve kullandıkları antidepresan ilaç sınıfı 
açısından anlamlı farklılık yoktu. Sadece birlikte yaşadıkları 

kişi sayısı CİB- grupta anlamlı düzeyde CİB+ gruba göre yük-
sekti (u=515,50; p<0,05).

Ölçek bulgularının izlem boyunca değerlendirilmesi

Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ): Hem 
CİB+ grubun hem de CİB- grubun HDDÖ puanlarında,  ilk 
görüşmede, 1. ayda, 2. ayda ve 3. ayda tekrarlayan ölçüm-
lerde anlamlı düzeyde azalma saptanmıştır (CİB+ grup için 
F=161.15, p<0,001; CİB– grup için F=70.84, p<0,001).  
CİB+ grup, CİB- gruba göre ilk görüşmede (u=308,50;  
p<0,001), 1. ayda (u=355,50;  p<0,001), 2. ayda (u=382,50;  
p=0,001) ve 3. ayda (u=426,00;  p=0,004) HDDÖ’den an-
lamlı düzeyde yüksek puanlar almıştır. 

Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ): Hem 
CİB+ grubun hem de CİB- grubun HADÖ puanlarında,  ilk 
görüşmede, 1. ayda, 2. ayda ve 3. ayda tekrarlayan ölçüm-
lerde anlamlı düzeyde azalma saptanmıştır (CİB+ grup için 

TABLO 1. Çalışmaya Katılan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Tanı 
ve Kullandıkları İlaçların Dağılımı.

Sayı (n) Yüzde (%)

Cinsiyet
   Kadın
   Erkek

60
22

73.20
26.80

Medeni durum
   Evli, sürekli ilişkisi var ve birlikte yaşıyor.
   Sürekli ilişkisi var ve birlikte yaşamıyor.
   Sürekli ilişkisi yok

82
0
0

100.00
0.00
0.00

Ailenin aylık gelir düzeyi
   <1000    
   1000-2000  
   >2000

0
33
49

0.00
40.20
59.80

İş durumu 
  Düzenli işi var ve çalışıyor.  
  Düzensiz işlerde çalışıyor.   
  Çalışmıyor

36
0
46

43.90
0.00
56.10

Tanı
  Depresif nöbet
  Depresif belirtilerle giden uyum bozukluğu
  Yaygın anksiyete bozukluğu
  Anksiyete belirtileriyle giden uyum bozukluğu
  Panik bozukluğu
  Obsesif kompulsif bozukluk

45
16
15
3
2
1

54.90
19.50
18.30
3.70
2.40
1.20

Kullanılan ilaç ve dozları
  Sertralin 50-100 mg
  Essitalopram 5-20 mg
  Fluoksetin 20-40 mg
  Duloksetin 30-60 mg
  Paroksetin 10-30 mg
  Trazadon 50-100 mg
  Venlafaksin 75-150 mg

28
21
14
7
6
3
3

34.10
25.60
17.10
8.50
7.30
3.70
3.70

Eş ile birliktelik süresi (yıl)
Çocuk sayısı
Birlikte yaşanılan kişi sayısı
Eğitim süresi (yıl)  
  Kadın
  Erkek

Ortalama ± standart sapma
18.56 ± 9.50
1.83 ± 0.84
3.28 ± 1.02
9.16 ± 3.58
8.48 ± 3.49 
11.00 ± 3.21



165

F=163.05, p<0,001; CİB– grup için F=67.92,  p<0,001. CİB+ 
grup, CİB- gruba göre ilk görüşmede (u=344,00;  p<0,001), 
1. ayda (u=334,00;  p<0,001), 2. ayda (u=496,50;  p=0,029) 
ve 3. ayda (u=409,50; p=0,002) HADÖ’den anlamlı düzeyde 
yüksek puanlar almıştır. 

İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGDÖ): Hem 
CİB+ grubun hem de CİB- grubun İGDÖ puanlarında,  ilk 

görüşmede, 1. ayda, 2. ayda ve 3. ayda tekrarlayan ölçümler-
de anlamlı düzeyde yükselme saptanmıştır (CİB+ grup için 
F=170.11, p<0,001; CİB– grup için F=75.00,  p<0,001). 
CİB+ grup, CİB- gruba göre ilk görüşmede (u=319,00;  
p<0,001), 1. ayda (u=389,50; p=0,001), 2. ayda (u=455,00;  
p=0,008) ve 3. ayda (u=484,50;  p=0,019) İGDÖ’den anlam-
lı düzeyde düşük puanlar almıştır. 

TABLO 2. Cinsel İşlevlerinde Bozulma Olan ve Olmayan Grubun İzlem Dönemlerinde Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması. 

CİB + grup (n=57)
Ortanca  (%25-75)

CİB – grup (n=25)
Ortanca  (%25-75) U P

HDDÖ
İlk görüşme
1. ay
2. ay
3. ay

27,00     23,00-30,00
19,00     16,00-22,50
14,00     11,00-16,50
9,00        7,00-12,50

20,00        17,50-25,50
13,00        11,00-19,00
9,00          7,50-12,00
7,00           5,00-8,50

308,50
355,50
382,50
426,00

<0,001
<0,001
0,001
0,004

HADÖ
İlk görüşme
1. ay
2. ay
3. ay

31,00      28,00-33,00
23,00      19,50-26,50
16,00      12,00-18,50
10,00      7,50-12,00

26,00       21,00-29,50
18,00       15,00-21,50
13,00       10,00-17,50
8,00          4,00-10,00

344,00
334,00
496,50
409,50

<0,001
<0,001
0,029
0,002

İGDÖ
İlk görüşme
1. ay
2. ay
3. ay

50,00      45,00-50,00
55,00      50,00-60,00
70,00      60,00-75,00
75,00      70,00-82,50

50,00        50,00-60,00
60,00        60,00-67,50
70,00        70,00-80,00
80,00        75,00-90,00

319,00
389,50
455,00
484,50

<0,001
0,001
0,008
0,019

ACYÖ 1.soru
İlk görüşme
 1. ay
 2. ay
 3. ay

5,00          4,00-5,00
5,00          4,00-5,00
4,00          3,00-5,00
3,00          3,00-5,00

3,00         2,00-3,00
3,00         3,00-4,00
3,00         3,00-4,00
3,00         2,00-4,00

41,00
159,00
339,50
461,50

<0,001
<0,001
<0,001
0,008

ACYÖ 2.soru
 İlk görüşme
 1. ay
 2. ay
 3. ay

5,00          4,00-5,00
5,00          4,00-5,00
4,00          3,00-5,00
4,00          3,00-5,00

3,00         2,00-3,00
3,00         2,50-4,00
3,00         2,00-3,50
3,00         2,00-4,00

26,50
138,50
255,00
411,00

<0,001
<0,001
<0,001
0,001

ACYÖ 3.soru
İlk görüşme
 1. ay
 2. ay
 3. ay

5,00          4,00-5,00
5,00          4,00-5,00
4,00          4,00-5,00
4,00          3,00-5,00

3,00         2,00-3,00
3,00         2,00-3,50
3,50         2.00-4,00
3,00         2,00-4,00

19,50
113,00
231,50
367,00

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

ACYÖ 4.soru
İlk görüşme
 1. ay
 2. ay
 3. ay

5,00          5,00-6,00
5,00          4,00-5,00
5,00          4,00-5,00
4,00         4,00-6,00

3,00         3,00-3,00
3,00         3,00-4,00
3,00          2,50-4,00
3,00         3,00-3,00

42,50
134,50
138,00
249,00

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

ACYÖ 5. soru
İlk görüşme
 1. ay
 2. ay
 3. ay

5,00          5,00-6,00
5,00          4,00-5,00
5,00          4,00-5,00
4,00          3,00-6,00

3,00         2,00-3,00
3,00         2,00-3,00
3,00         2,00-4,00
3,00         2,00-4,00

36,50
103,00
245,50
335,00

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

ACYÖ Toplam
 İlk görüşme
 1. ay
 2. ay
 3. ay

25,00        22,00-27,00
24,00        20,00-25,00
22,00        18,00-25,00
19,00         16,00-27,00

14,00       11,50-16,00
15,00       12,00-18,00
15,00       12,00-18,00
14,00       11,00-19,00

1,50
83,50
181,00
318,50

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

ACYÖ=Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği, CİB= Cinsel İşlevlerde Bozulma, HDDÖ=Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, HADÖ=Hamilton Anksiyete 
Derecelendirme Ölçeği, İGDÖ=İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği, 
ACYÖ 1. soru; cinsel istek, ACYÖ 2.soru; psikolojik uyarılma, ACYÖ 3.soru;  fizyolojik uyarılma, ACYÖ 4.soru; orgazma ulaşma kapasitesi, ACYÖ 5.soru; 
orgazm sonucu doyum duygusunu derecelendirmektedir.
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Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ): CİB+ grubun 3.ayda 
ölçülen ACYÖ toplam puanları, ilk görüşmede, 1. ayda, 2. ayda 
ölçülen puanlara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (F= 
40,45, p<0,001).  CİB- grubun ise ilk görüşmede, 1. ayda, 2. 
ayda ve 3. ayda ölçülen ACYÖ toplam puanları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır  (p=0,623). 

ACYÖ alt boyutları incelendiğinde de; CİB+ grubunda 
ACYÖ’nün tüm alt boyut puanları 3. ayda diğer ölçüm za-
manlarına göre istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bu-
lunmuştur (ACYÖ 1. soru için F=65,16 p<0,001; 2. soru için 
F=47,31 p<0,001; 3. soru için F=43,31 p<0,001; 4.soru için 
F=29,41 p<0,001; 5.soru için F=39,07 p<0,001). CİB- grup-
ta ise izlem dönemleri boyunca ACYÖ’nün tüm alt boyut pu-
anlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

CİB+ grubun ACYÖ toplam puanları CİB- grubuna göre; ilk 
görüşmede (u=1,50;  p<0,001), 1. ayda (u=83,50; p<0,001), 
2. ayda (u=181,00; p<0,001) ve 3. ayda (u=318,50;  p<0,001)  
anlamlı düzeyde yüksekti.

Cinsel işlevlerinde bozulma olan ve olmayan grubun izlem 
boyunca ölçeklerden aldıkları puanların karşılaştırılması ise 
Tablo 2’de gösterilmektedir.

CİB+ grubunun ölçeklerden aldıkları puanlara Spearman ko-
relasyon analizi uygulandığında; ACYÖ alt boyut ve toplam 
puanları ile HADÖ puanları arasında ilk görüşmede anlamlı 
ilişki saptanmazken, 1., 2. ve 3. aylarda pozitif yönde anlamlı 
ilişki saptanmıştır. İzlem boyunca CİB+ grubun ACYÖ alt 
boyut ve toplam puanları ile HDDÖ puanları arasında pozi-
tif yönde, İGDÖ puanları arasında ise negatif yönde anlamlı 
ilişki saptanmıştır. ACYÖ, İGDÖ, HDDÖ, HADÖ puanları 

arasındaki karşılıklı ilişki göz önüne alındığında, ACYÖ ve 
İGDÖ puanları arasında HDDÖ ve HADÖ puanlarından 
bağımsız bir ilişkinin saptanabilmesi için “kısmi korelasyon” 
analizi uygulanmıştır. Kısmi korelasyon analizi sonucunda 
da cinsel işlev sorunlarının genel işlevsellik düzeyi ile negatif 
yönde orta düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır. Cinsel işlevle-
rinde bozulma olan grubun ACYÖ puanlarının izlem boyun-
ca HADÖ, HDDÖ, İGDÖ puanları kısmi korelasyon analizi 
sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.

CİB- grubunda Spearman korelasyon analizi sonucunda, 
ACYÖ alt boyut ve toplam puanları ile HDDÖ ve HADÖ 
puanları arasında izlem dönemlerinde anlamlı ilişki saptan-
mazken, 1. 2. ve 3. aylarda İGDÖ puanları arasında negatif 
yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. ACYÖ ile İGDÖ puanla-
rı arasındaki ilişkide HDDÖ ve HADÖ puanlarının etkisi 
olabileceği düşüncesi ile bu etkiyi arındırmak için kısmi ko-
relasyon analizi uygulandığında ise ACYÖ ile İGDÖ ölçek 
puanları arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. 

İzlem sonunda her iki grubun cinsel işlevlerinin 
değerlendirilmesi

Her iki grubun cinsel işlevleri 3. ayın sonunda ACYÖ ile değer-
lendirildiğinde; CİB+ gruptaki 57 hastanın 33’ünde (%57,89) 
ACYÖ’den aldıkları puanlara göre cinsel işlev bozukluğu ol-
duğu, 24’ünde (%42,11) ise cinsel işlev bozukluğu olmadığı 
saptanmıştır. CİB- gruptaki 25 hastanın ise, 17’sinde (%68,00) 
izlem sonunda cinsel işlevlerinde anlamlı bir değişim gözlen-
mezken, 8’inde (%32,00) cinsel işlevlerinde bozukluk düzeyin-
de kötüleşme olduğu saptanmıştır. Cinsel işlevlerdeki bu bozul-
manın, 5 hastada 1. ayda ortaya çıktığı saptanmıştır. 

TABLO 3. Cinsel İşlevlerinde Bozulma Olan Grubun ACYÖ Puanlarının, İzlem Boyunca HDDÖ, HADÖ, İGDÖ Puanları ile İlişki Analizi Sonuçları.

ACYÖ 1 ACYÖ 2 ACYÖ 3 ACYÖ 4 ACYÖ 5 ACYÖ  Toplam

HDDÖ
İlk görüşme
1. ay
2. ay
3. ay

,302*
,371**
,428**
,606***

,303*
,331*
,430**
,605***

,295*
,288*
,404**
,611***

,346*
,350**
,491***
,633***

,365*
,360**
,475***
,647***

,378**
,365**
,486***
,653***

HADÖ
İlk görüşme
1. ay
2. ay
3. ay

,179
, 391**
,400**
,503***

,220
,372**
,473***
,510***

,147
,309*
,419**
,484***

,178
,292*
,483***
,547***

,213
,371**
,463***
,580***

,246
,379**
,467***
,527***

İGDÖ
İlk görüşme
1. ay
2. ay
3. ay

-,166*
-,617***
-,464***
-,266*

-,178*
-,538***
-,366**
-,331*

-,133*
-,544***
-,366**
-,335*

-,243*
-,517***
-,384**
-,293*

-,315*
-,484***
-,416**
-,231*

-,267*
-,609***
-,434**
-,306*

ACYÖ=Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği, HDDÖ=Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, HADÖ=Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, 
İGDÖ=İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği
ACYÖ 1; cinsel istek, ACYÖ 2; psikolojik uyarılma, ACYÖ 3;  fizyolojik uyarılma, ACYÖ 4; orgazma ulaşma kapasitesi, ACYÖ 5; orgazm sonucu doyum 
duygusunu derecelendirmektedir
*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001
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TARTIŞMA

Çalışmaya katılan ve ruhsal şikayetleri başlamadan önceki 
dönemde cinsel işlev bozukluğu, cinsel yakınma ya da bu 
yakınmalar nedeni ile tedavi başvurusu olmayan 82 hasta, 
ACYÖ ile değerlendirildiğinde, 57 hastanın (%69,50) cin-
sel işlevlerinde bozukluk olduğu saptandı. Fransa’da yapılan 
bir çalışmada, bizim sonuçlarımızla uyumlu olarak %65 ora-
nında tedavi öncesinde cinsel işlevlerde bozulma saptanmış-
tır (Bonierbale ve ark. 2003). Kendurkar ve Kaur’un (2008) 
yaptığı çalışmada da, sağlıklı kontrol grubunda %30, obsesif 
kompulsif bozukluk tanısı olanlarda %50, yaygın anksiyete 
bozukluğu tanısı olanlarda %64 ve major depresyon tanısı 
olanlarda %76 oranında cinsel işlev bozukluğu saptanmıştır. 
Montejo ve arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışmadaki 372 
hasta ACYÖ ile tedavi öncesinde değerlendirilmiş ve %73,4 
oranında cinsel işlev bozukluğu saptanmıştır. Ayrıca yazınla 
uyumlu olarak, çalışmamızda da saptanan cinsel işlevler bo-
zuklukları cinsel yanıt döngüsünün bir alanına özgül değildir 
(Laurent ve Simons 2009, Kennedy ve Rizvi 2009, Bossini ve 
ark. 2014, Aksoy ve ark. 2012).

Hastaların ACYÖ puanları, izlem döneminin sonunda tekrar 
değerlendirildiğinde, başlangıçta cinsel işlev bozukluğu sap-
tanmayan 25 hastanın 8’inde (%32,00) 3 aylık takip döne-
minin sonunda cinsel işlev bozukluğu saptanmıştır. Grover 
ve arkadaşları (2012) kadın hastalarda % 42,5 oranında an-
tidepresan ilaçlara bağlı cinsel işlev bozukluğu bildirmiştir. 
Kore’de yapılan ve farklı sınıf antidepresanların cinsel işlev 
bozukluğuna neden olma sıklığını değerlendiren bir çalışma-
da, antidepresan tedavi öncesinde cinsel işlevlerinde sorun 
olmayan örneklem grubunun %46,5’inde ACYÖ ile cinsel 
işlev bozukluğu saptanmıştır (Lee ve ark. 2013). Ancak söz 
konusu çalışmada başka tıbbi nedenlerle ilaç kullanan hasta-
lar çalışmadan dışlanmamıştır. Malezya’da yapılan kesitsel bir 
çalışmada 18-65 yaş arası iyileşme döneminde olup antidep-
resan kullanmaya devam eden, öncesinde cinsel işlev sorunu 
olmayan kadın hastalarda %50,9 oranında cinsel istek azlığı 
saptanmış, bu durum kullanılan ilaç, ilacın tipi ve dozuyla 
ilişkili bulunmuştur (Sidi ve ark. 2012). Üç Avrupa ülkesin-
de 3-6 aydır antidepresan kullanan, tedavi öncesinde cinsel 
işlev bozukluğu olmayan 704 hastada antidepresanlarla iliş-
kili cinsel işlev bozukluğu yaygınlığının araştırıldığı kesitsel 
çalışmada antidepresan tedavi sonrası cinsel işlev bozukluğu 
yaygınlığı Almanya örnekleminde %67,2, İspanya örnekle-
minde %79,4 ve Hollanda örnekleminde %73,3 saptanmış-
tır (Williams ve ark. 2010). Fransa’dan ve Birleşik Krallık’tan 
toplam 250 hastayla yapılan benzer bir çalışmada sırasıy-
la %26,6 ve %39,2 antidepresan tedavi sonrası cinsel işlev 
bozukluğu yaygınlığı saptanmıştır (Williams ve Reynolds 
2006). Her iki çalışmada da hastalardan, antidepresan tedavi 
öncesindeki cinsel işlevlerini hatırlayarak geriye dönük olarak 
öz-değerlendirme yapmaları istenmiş, güncel depresif belirti-
leri ölçülmemiştir. Ayrıca eşlik eden tıbbi hastalığı olanlar ile 

herhangi bir tıbbi nedenle cinsel işlevleri olumsuz etkilediği 
bilinen ilaç kullanımı olan hastalar çalışma dışı bırakılmamış-
tır. Hindistan’da klinik olarak iyileşme döneminde olan ve 3 
aydır antidepresan kullanmaya devam eden 100 erkek depres-
yon hastasının %23’ünde ACYÖ ile cinsel işlevlerde bozulma 
saptanmıştır (Krishna ve ark. 2011). Japonya’da yapılan bir 
çalışmada ayaktan tedavi gören 482 depresyon hastasında, an-
tidepresan tedavi sonrasında yaklaşık %14 oranında cinsel iş-
levlerde bozulma bildirilmiştir (Kikuchi ve ark. 2013). Cinsel 
işlev bozukluklarının sıklık ve yaygınlık oranları çalışmadan 
çalışmaya değişiklik gösteriyor olsa da, serotonin geri alım 
inhibitörleri, serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri 
ve monoamin oksidaz inhibitörleri kullanan hastalarda cinsel 
işlev bozukluğu sıklığının %30-65 arasında değiştiğine dair 
genel fikir birliği vardır (Grover ve ark. 2012 ). 

Bu çalışmada tedavi başlangıcında cinsel işlev bozukluğu 
saptanan 57 hastanın 33’ünde (%57,89) ise ACYÖ’den 
aldıkları puanlara göre izlem sonunda halen cinsel işlev 
bozukluğu devam etmekteydi. Bu durum, cinsel işlev so-
runlarının tedaviye geç yanıt vermesi ile ilişkili olabilir. 
Başlangıçta cinsel işlev bozukluğu olan grubun her bir izlem 
döneminde bir öncekine göre anlamlı bir düzeyde HDDÖ, 
HADÖ puanlarının azalması ACYÖ puanlarında ise izlem 
döneminin başından itibaren bir yükselme ya da durakla-
ma olmadan düzenli bir azalma eğilimi göstermekle birlikte 
ancak 3. ayın sonunda başlangıca göre anlamlı bir azalma 
göstermesi bu olasılığı düşündürmektedir. Hirschfeld ve ar-
kadaşları (2005) 9 haftalık izlem çalışmasında, diğer ruhsal 
belirtilere göre cinsel işlevlerin geç iyileşme gösterdiğini bil-
dirmiştir. Ancak kullanılmakta olan antidepresan ilaçların 
cinsel işlevler üzerine yaptıkları olası olumsuz yan etkilerin 
tabloya eklenmesinin etkisini eldeki verilerle tamamen dış-
lamamız mümkün değildir. 

Yazında ilaçların cinsel yan etki ortaya çıkarma zamanlarıyla 
ilgili bulgular çelişkilidir. Antidepresan tedavinin ilk günlerin-
den başlayarak, 2. haftada (Duenas ve ark. 2011, Thase ve ark. 
2006), 1. ayda (Gelenberg ve ark. 2013), 3. ayda (Labbate ve 
ark. 1998, Ekselius ve von Knorring 2001) cinsel işlevlerde bo-
zulma ortaya çıktığını, antidepresan ilaçların ortaya çıkardığı 
cinsel işlev bozukluğunun saptanması için 14 haftalık izlem sü-
resinin yeterli olduğunu bildiren çalışmalar vardır (Khazaie ve 
ark. 2015). Bunun yanında, antidepresan tedaviyle ilişkili cin-
sel işlev bozukluklarının daha uzun vadede ortaya çıkabildiğini 
gösteren çalışmalar da vardır (Schweitzer ve ark. 2009, Bossini 
ve ark. 2014). Bu çalışmada, başlangıçta cinsel işlev bozukluğu 
olmayan grupta tedavi sırasında cinsel işlevlerinde bozulma ge-
lişen 8 hastanın 5’inde cinsel işlevlerde bozulma 1. ayda ortaya 
çıkmış, bu bozulma izlem boyunca sürmüştür. 

Çalışmamızda CİB+ grupta izlem sonunda 24 hastanın 
(%42,11) cinsel işlevleri artık bozukluk düzeyinde değil-
di.  Baldwin ve arkadaşlarının yaptığı iki ileriye dönük ça-
lışmada, depresif dönemdeki hastalarda antidepresan tedavi 
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başlandıktan sonra klinik düzelmeyle birlikte cinsel işlevler-
de de iyileşme olduğu gösterilmiştir (Baldwin ve ark. 2006, 
Baldwin ve ark. 2008). Yine depresyon tanılı 348 hastanın 12 
hafta boyunca antidepresan tedavi ile izlendiği bir çalışmada 
da klinik düzelmeyle birlikte cinsel işlevlerde iyileşme olduğu 
bildirilmiştir (Thase ve ark. 2006). Bazı hastalarda antidepresan 
tedaviye bağlı gelişen cinsel yan etkilerin haftalar ya da aylar 
sonra kendiliğinden iyileştiği bildirilse de, cinsel yan etkilerin 
kaybolması için gereken zaman ya da kendiliğinden iyileşme-
nin olasılığı hakkındaki veriler kısıtlıdır. Montejo ve arkadaş-
larının (2011) yaptıkları çalışmada, ilk 3 ay içinde hastaların 
sadece %1,7’sinde tam iyileşme, %11,5’inde kismi iyileşme 
saptanmıştır. Altı ayın sonunda ise kendiliğinden tam iyileş-
me oranları %9,7’ye kısmi iyileşme oranı ise %11,2’ye yüksel-
miş, hastaların %79,1’inde ise hiçbir iyileşme saptanmamıştır. 
Labbate ve arkadaşlarının çalışmasında (1998) da antidepresan 
tedavinin ilk ayında ilaca bağlı olarak ortaya çıkan cinsel yan 
etkiler 2. ve 3. aydaki ölçümlerde bir düzelme gösterse de 3 ayın 
sonunda başlangıç düzeyine ulaşamamış yani 3 ay içinde cinsel 
yan etkilerde kendiliğinden iyileşme saptanmamıştır.  

Cinsel işlev sorunlarının, psikiyatrik hastalıkların diğer be-
lirtileri gibi hastaların yaşam kalitesini azalttığı, kişiler arası 
ilişkilerini ve işlevselliklerini bozduğu bildirilmiştir (Grover 
ve ark. 2012, Kennedy ve Rizvi 2009, Williams ve ark. 2010, 
Williams ve Reynolds 2006). Bu çalışmada cinsel işlev bo-
zukluğu olan ve olmayan grupların ölçek puanları arasındaki 
ilişki değerlendirilirken anksiyete ve depresyon belirtilerinin 
genel işlevsellik üzerindeki etkisinin arındırılması için kısmi 
korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuçta cinsel işlev bozuk-
luğu olmayan grupta ACYÖ puanları ile İGDÖ puanları 
arasında bir ilişki saptanmazken cinsel işlev bozukluğu olan 
grupta ACYÖ puanları ile İGDÖ puanları hala ilişki göster-
mekteydi. Bu durum, cinsel işlev bozukluğunun genel işlev-
selliğe anksiyete ve depresif belirtilerden bağımsız bir etkisi 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Çalışmamızda örneklem grubunun nispeten küçük olması, 
homojen bir tanı grubu olmaması, hastaların farklı sınıftan, 
farklı tipte antidepresan tedavi kullanımlarının olması, çalış-
mamızdaki 3 aylık izlem süresinin nispeten kısa bir süre ol-
ması, ilaç gruplarına düşen hasta sayısının azlığı nedeni ile 
ilaç grupları arasında karşılaştırma yapılamaması çalışmamı-
zın kısıtlılıklarıdır. Antidepresan ilaçlarla yapılan tedaviye 
ikincil olarak gelişen cinsel işlev bozuklukları klinisyenler 
tarafından gözden kaçırılmaktadır. Bu tür yan etkinin hasta-
lar tarafından kendiliğinden bildiriminin az olması da ruhsal 
bozuklukların cinsel işlev bozukluğuna yol açan tek neden 
olduğu yanlış inancına yol açmaktadır. Sonraki değişimleri 
yorumlayabilmek ve tedaviye ikincil gelişen cinsel işlev bo-
zukluklarını tanıyabilmek, müdahale edebilmek için tedaviye 
başlamadan önce cinsel öyküyü almak ve tedavi boyunca ta-
kip etmek mantıklı ve zorunlu gibi görünmektedir (Montejo 
ve ark. 2011). Bu çalışmada hastaların hem anksiyete, dep-
resyon belirtileri hem de cinsel işlevleri tedavi başlangıcında 
ve sonrasında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerle 
değerlendirilerek takip edilmiştir. Böylece klinisyenlere ruhsal 
bozukluklara eşlik eden cinsel işlev bozukluğu oranları, tedavi 
başlangıcında var olan cinsel işlev bozukluklarının tedavi ile 
ne gibi değişim gösterdiği ve tedaviye bağlı gelişen cinsel işlev 
bozukluğu oranları hakkında fikir vermektedir. Yazarlarca, te-
davi başlangıcında cinsel işlev bozukluğu olan ve olmayan her 
iki hasta grubunun hem cinsel işlevler hem de diğer ruhsal 
belirtilerinin takip edildiği başka bir çalışmaya rastlanmamış-
tır. Ayrıca bu çalışma, Türkiye’de gerek genel toplumda gerek-
se psikiyatrik hasta gruplarında cinsel işlev bozukluklarının 
oranını araştıran çalışmaların yanında antidepresan ilaçların 
neden olduğu cinsel yan etkileri araştıran çalışmaların sınırlı 
sayıda olması nedeniyle de önemlidir. Bu konuda geniş ör-
neklem gruplarıyla daha uzun izlem süresiyle yapılacak çalış-
malar daha aydınlatıcı bilgiler sunacaktır. 
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