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Özet: 
Antipsikotik tedavi almakta olan flizofreni hastalar›nda görülen cinsel
ifllev bozukluklar›
Amaç: fiizofreni hastalar›nda cinsel ifllev bozukluklar› s›k görülmektedir. Ayn› zamanda,
antipsikotik ilaç (AP‹) tedavisine uyumu bozabilecekleri ve yaflam kalitesini etkiledikleri
anlafl›lm›flt›r. Bu çal›flmada klinik aç›dan stabil durumda ve AP‹ tedavisi alan flizofreni
hastalar›nda cinsel ifllev bozukluklar›n›n prevalans› ve iliflkili özelliklerin araflt›r›lmas›
hedeflenmifltir.
Yöntem: Çal›flmaya son 3 ayda psikotik alevlenmesi olmayan ve ayn› AP‹ tedavisini
sürdürmekte olan 76 flizofreni hastas› al›nd›. Cinsel ifllev bozukluklar› UKU Yan Etki Ölçe¤i
(UKU, Udvalg for Kliniske Undersegelser) ile arafltr›ld›.
Bulgular: UKU yan etki ölçe¤i ile tüm hastalar›n %36.8’ünde azalm›fl cinsel istek, erkek
hastalar›n %36.2’sinde erektil disfonksiyon (ED), %23.4’ünde ejakülasyon ile ilgili sorunlar
oldu¤u belirlendi. Kad›n hastalar›n %20.7’sinde amenore saptand›. Erkek hastalarda UKU
yan etki ölçe¤i ile cinsel istekte azalma görülme oran› kad›n hastalara göre daha yüksekti.
Cinsel istekte azalma saptanan hastalar›n ortalama PANSS negatif puan›, azalma
saptanmayan hastalara göre daha yüksek olarak saptand›.
Tart›flma: Bu çal›flmada flizofreni hastalar›nda cinsel ifllev bozukluklar›n›n yüksek oranda
görüldü¤ü saptanm›flt›r. Ayr›ca, bu sonuçlar, çal›flmada kullan›lan UKU Yan Etki Ölçe¤inin
AP‹ kullanan flizofreni hastalar›nda cinsel ifllev bozukluklar›n› saptamada etkili oldu¤unu
desteklemektedir. 

Anahtar sözcükler: fiizofreni; cinsel ifllev bozuklu¤u; antipsikotik ilaçlar
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Abstract: 
Sexual dysfunctions induced by antipsychotic medications in patients
with schizophrenia
Objective: Sexual dysfunctions are common among patients with schizophrenia. These
disorders may also impair the compliance with antipsychotic medications and have a
negative impact on quality of life. The objective of this study was to determine the
prevalence of sexual dysfunctions and related factors in clinically stable patients who were
on antipsychotic treatment.
Method: The study population included 76 patients with schizophrenia. Sexual
dysfunctions were investigated by UKU (UKU, Udvalg for Kliniske Undersegelser) side effect
rating scale. Results: UKU showed that 36.8% of all the patients had decreased sexual
desire, and among the male patients 36.2% of them had erectile dysfunction and 23.4%
had problems with ejaculation. Among the female patients 20.7% had amenorrhea. The
ratio of decreased sexual desire detected by UKU was higher in male patients compared to
the ratio in female patients. The patients with decreased sexual desire had higher PANSS
negative sub-scores than the ones without decreased sexual desire.
Conclusions: These results show that sexual dysfunctions are highly common among
patients with schizophrenia. Moreover, these results support the efficiency of UKU side
effect rating scale in detecting sexual dysfunctions induced by antipsychotic medications
in patients with schizophrenia. 
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GİRİŞ 

Şizofreni hastalarında cinsel işlev bozukluklarının sık
görüldüğünü ortaya koyan bir çok çalışma vardır (1,2).
Antipsikotik ilaç (APİ) tedavisi almakta olsun ya da olma-
sın, erkek şizofreni hastalarının %45-80’inin ve kadın şi-
zofreni hastalarının %30-80’inin cinsel işlev bozuklukla-
rından etkilendiği bildirilmiştir (3,4). Şizofreni hastaların-
da görülen cinsel işlev bozuklukları ile ilgili çalışmalar

son yıllarda artmaya başlamıştır. Önceki yıllarda çalışma-
ların kısıtlı olmasının nedeni olarak şizofreni hastaları ile
çalışan sağlık personelinin cinsellikle ilgili konuları tartış-
maktan çekinmeleri ve tipik APİ’ların yüksek oranda cin-
sel işlev bozukluğuna yol açması gösterilmektedir (5).
Cinsel işlev bozuklarının, APİ tedavisine uyumun en
önemli belirleyicilerinden biri olduğu ve yaşam kalitesini
etkilediği anlaşılmıştır (6-8). Ek olarak atipik APİ’ların
yaygın olarak kullanıma girmeleri ve tipik APİ’lara göre
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daha düşük oranda cinsel işlev bozuklukların yol açtıkları
iddiası son yıllarda sistematik ve karşılaştırmalı çalışma-
ların sayısını arttırmıştır. 

YÖNTEM 

Desen ve katılımcılar

Çalışmaya Haziran 2004 ile Şubat 2005 tarihleri ara-
sında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Psikoz Ünitesi’ne ayaktan başvuran ya da
Psikiyatri Servisinde yatmakta olan 76 şizofreni hastası
alındı. Çalışmaya alınma kriterleri şöyleydi: (1) DSM-IV
tanı kriterlerine göre şizofreni tanısı almış olmak; (2) 18-
60 yaşları arasında olmak; (3) son 3 ayda psikotik alevlen-
me öyküsünün olmaması ve aynı APİ tedaviyi sürdürüyor
olmak; (4) çalışmaya yazılı olur vermiş olmak; (5) cinsel
işlev bozukluğuna yol açabilecek herhangi bir sistemik
hastalığının olmaması. 

Gereçler: Hastalarla tedavilerini sürdürmekte olan
doktorları tarafından görüşülerek yarı-yapılandırılmış bir
görüşme formu yardımı ile demografik ve klinik bilgileri
elde edildi. Hastalık şiddeti değerlendirilmesi için PANSS
(9), Klinik Global İzlenim (KGİ) ölçeği (10), Calgary şi-
zofrenide depresyon ölçeği (11) uygulandı. Ardından
UKU yan etki değerlendirme ölçeğinin cinsel işlevler alt
bölümü ile cinsel işlev bozuklukları değerlendirildi (12).
UKU Yan Etki Ölçeği (UKU, Udvalg for Kliniske Under-
segelser) terapötik dozlarda kullanılan psikotrop ilaçlara
bağlı ortaya çıkan klinik yan etkilerin değerlendirilmesi
amacıyla Lingjaerde ve ark. (1987) tarafından geliştiril-
miş bir ölçektir. Psikolojik, nörolojik, otonomik ve diğer
yan etkiler olmak üzere dört alt ölçekten oluşmaktadır.
Cinsel işlevlerle ilgili yan etkiler UKU yan etki ölçeğinin
diğer başlıklı alt ölçeğinde sorgulanmaktadır. Her biri ay-
rı maddede sorularak menoraji, amenore, galaktore, cinsel
işlevlerde artma, azalma, erektil disfonksiyon (ED), eja-
külasyon sorunları, prematür ejakülasyon, gecikmiş eja-
külasyon, orgazm ile ilgili sorunlar ve azalmış vajinal lub-
rikasyon varlığı ve var ise şiddeti araştırılmaktadır. Bu
araştırmada UKU ile her soruda araştırılan cinsel işlev bo-
zukluğunun var olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

İstatiksel analiz: İstatiksel analizler SPSS 15.0 demo
programı ile yapıldı. Demografik ve klinik veriler için ta-
nımlayıcı analizler yapıldı. Ölçümsel veriler ortalama
(standard sapma), nominal değerler sayı (yüzde) dağılım-

ları olarak belirtildi. Değişkenlerin normal dağılıma uy-
gunluğu Levenee testi ile değerlendirildi. Sürekli değiş-
kenlerin, cinsel işlev bozukluğu saptanan ve saptanmayan
hasta grupları arasındaki karşılaştırmalarında iki ortalama
arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. İstatistiksel
anlamlılık için p değeri 0.05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya alınan 76 hastanın 29 (%38.2)’u kadın,
47’si (%61.8) erkekti. Yaş ortalaması 35.9±10.9 yıl; hasta-
lık başlangıç yaşı ortalaması 24.8±7.5; hastalık süresi or-
talama 11.0±8.1 idi. Hastaların 15’i (%19.7) evli, 49’u
(%64.5) hiç evlenmemiş, 12’si (%15.8) boşanmışdı; part-

Tablo 1: Hasta grubunun demografik ve klinik özellikleri

Cinsiyet n (%)

Kad›n 29 (%38.2)
Erkek 47 (%61.8)

Yafl (y›l) 35.9 (10.9)
Bafllang›ç yafl› (y›l) 24.8 (7.5)
Hastal›k süresi (y›l) 11.0 (8.1)
Marital 

Evli 15 (%19.7)
Bekar 49 (%64.5)
Boflanm›fl 12 (%15.8)

‹fl
Var 17 (%22.4)
Yok 59 (%77.6)

E¤itim (y›l) 11.3 (3.9)
Sigara kullan›m›

Var 48 (%63.2)
Yok 28 (%36.8)

Alkol-madde kullan›m bzk
Var 3 (%4.0)
Yok 73 (%96.0)

fiizofreni tipi
Paranoid 29 (%38.2)
Dezorganize 2 (%2.6)
Rezidüel 35 (%46.1)
ay›rt ed. 6 (%7.9)
Basit 4 (%5.3)

Antipsikotik
Tipik 4 (%5.3)
Atipik 49 (%64.5)
tip+atip 13 (%17.1)
Atip+atip 8 (%10.5)
tip+tip 2 (%2.6)

Antipsikotik dozu (klorpromazin eflde¤eri) 680.6 (388.1)
Antikolinerjik ilaç kullan›m oran› 16 (%21.0)
Antidepresan ilaç kullan›m oran› 18 (%23.7)
Klinik global izlenim-fliddet 3.5 (1.0)
Klinik global izlenim-yan etki 1.9 (0.5)
PANSS pozitif 11.8 (4.4)
PANSS negatif 16.7 (6.0)
PANSS genel 31.0 (8.0)
PANSS toplam 59.2 (15.7)
Calgary depresyon ölçe¤i 4.6 (4.4)
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neri bulunanlar 15 (%19.7), olmayanlar 61 (%80.3) kişi
idi. Çalışma grubunun 17’si (%22.4) ücretli bir işte çalış-
makta iken 59’u (%77.6) çalışmamaktaydı. Bütün grupta
ortalama eğitim süresi 11.3±3.9 yıl idi. Hastaların 48’i
(%63.2) sigara kullanmakta, 28’i (%36.8) kullanmamak-
taydı. Üç hastada (%4.0) DSM-IV kriterlerine göre alkol
ya da madde kullanım bozukluğu belirlendi. Psikopatolo-
ji ölçeklerinden klinik global izlenim-şiddet puanı ortala-
ması 3.5±1.0, yan etki puanı ortalaması 1.9±0.5, PANSS
pozitif puanı ortalaması 11.8±4.4, PANSS negatif puanı
ortalaması 16.7±6.0, PANSS genel psikopatoloji puanı or-
talaması 31.0±8.0, PANSS toplam puanı ortalaması

Tablo 2: UKU yan etki ölçe¤i ile belirlenen cinsel ifllev bozukluklar›

Yok (%) Var (%)

Azalm›fl cinsel istek 63.2 36.8
Erektil disfonksiyona 63.8 36.2
Ejakulasyon ile ilgili sorunlara 76.6 23.4
Amenoreb 79.3 20.7
Prematür ejakülasyona 83.0 17.0
Gecikmifl ejakülasyona 89.4 10.6
Menorajib 96.5 3.5
Orgazm ile ilgili sorunlar 97.4 2.6
Galaktore 98.7 1.3
Artm›fl cinsel istek 98.7 1.3
Jinekomastia 100 0
Vajinal lubrikasyonda azalmab 100 0
ayaln›zca erkeklerde, byaln›zca kad›nlarda

Tablo 3: Cinsel istekte azalma saptanmayan ve saptanan hastalar aras›ndaki grup karfl›laflt›rmalar› 

Yok n=48 (%63.2) Var n=28 (%36.8)

Cinsiyet
Kad›n 24 (%82.8) 5 (%17.2) χ2= 7.743, p= 0.005c

Erkek 24 (%51.1) 23 (%48.9)
Yafl (y›l) 35.19±10.7 37.32±11.3 t=0.821, SD=74, p= 0.41a

Bafllang›ç yafl› (y›l) 24.9±8.4 24.6±5.6 t=0.168, SD=73, p= 0.86a

Hastal›k süresi (y›l) 10.3±7.7 12.1±9.0 t=0.918, SD=73, p= 0.36a

Partner varl›¤›
Var 7(%46.7) 8(%53.3) χ2= 2.184, p= 0.13c

Yok 41 (%67.2) 20 (%32.8)
‹fl

Var 13 (%76.5) 4 (%23.5) χ2= 1.668, p= 0.19c

Yok 35 (%59.3) 24 (%40.7)
E¤itim (y›l) 11.8±3.6 10.4±4.2 t=1.602, SD=74, p= 0.11a

Sigara kullan›m›
Var 27 (%56.3) 21 (%43.7) χ2= 2.672, p= 0.10c

yok 21 (%75.0) 7 (%25.0)
Alkol-madde kullan›m bzk

Var 3 (%100) -
yok 45 (%61.6) 28 (%38.4)

BK‹ 25.9±4.6 25.1±5.2 t=0.678, SD=67, p= 0.50
fiizofreni tipi

paranoid 19 (%65.5) 10 (%34.5) p>0.05
dezorganize 2 (%100) -
rezidüel 23 (%65.7) 12 (%34.3) p>0.05
ay›rt ed. 2 (%33.3) 4 (%66.7)
basit 2 (%50) 2 (%50)

Antipsikotik
tipik 1 (%25.0) 3 (%75.0)
atipik 33 (%67.3) 16 (%32.7) p= 0.0267d

tip+atip 8 (%61.5) 5 (%38.5) p>0.05
Atip+atip 5 (%62.5) 3 (%37.5) p>0.05
tip+tip 1 (%50.0) 1 (%50.0)

Antipsikotik dozu
(klorpromazin eflde¤eri) 700.0±390.0 647.3±424.1 t=0.567, SD=74, p= 0.57a

Antikolinerjik ilaç kullan›m›
var 8 (%50.0) 8 (%50.0) χ2=1.508, p = 0.21c

yok 40 (%66.7) 20 (%33.3)
Antidepresan ilaç kullan›m

var 10 (%55.6) 8 (%44.4) χ2=0.586, p = 0.44c

yok 38 (%65.5) 20 (%34.5)
Klinik global izlenim-fliddet 3.4±1.1 3.7±0.8 t=1.347, SD=74, p= 0.18a

Klinik global izlenim-yan etki 1.8±0.6 2.0±0.3 Z=-1.145 p= 0.25b

PANSS pozitif 11.9±4.4 11.7±4.5 t=0.166, SD=74, p= 0.86a

PANSS negatif 15.7±6.7 18.4±4.1 Z=-2.600 p=0.009b

PANSS genel 30.4±8.6 32.1±6.7 t=0.863, SD=74, p= 0.39a

PANSS toplam 57.7±17.4 61.5±12.2 t=1.0, SD=74, p= 0.31a

Calgary depresyon ölçe¤i 4.1±4.4 5.4±4.4 t=1.304, SD=74, p= 0.19a

a‹ki ortalama aras›ndaki fark›n önemlilik testi, bMann-Whitney U testi, cKi-Kare testi, dFisher’in kesin ki-kare testi
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59.2±15.7 ve Calgary depresyon ölçeği puan ortalaması
4.6±4.4 olarak belirlendi. Hastaların demografik ve klinik
özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir. UKU yan etki ölçeği
ile tüm hastaların %36.8’ünde azalmış cinsel istek,
%2.6’sında orgazm ile ilgili sorunlar, %1.3’ünde galakto-
re, %1.3’ünde artmış cinsel istek saptandı. Erkek hastala-
rın %36.2’sinde ED, %23.4’ünde ejakülasyon ile ilgili so-
runlar, %17.0’sında prematür ejakülasyon, %10.6’sında
retrograd ejakülasyon olduğu belirlendi. Kadın hastaların
%20.7’sinde amenore, %3.5’inde menoraji olduğu belir-
lendi. Hasta grubunda hiç bir bireyde jinekomasti ya da
vajinal lubrikasyonda azalma yakınmasına rastlanmadı.
Hastalarda UKU yan etki ölçeği ile belirlenen cinsel işlev
bozuklukları ve görülme oranları Tablo 2’de gösterilmiş-
tir. 

Cinsel istekte azalma: Bu çalışmada erkek hastalarda
UKU yan etki ölçeği ile cinsel istekte azalma görülme
oranı kadın hastalara göre daha yüksekti ve iki grup ara-
sındaki bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı
(χ2=7.743, p=0.005). UKU yan etki ölçeği ile cinsel istek-
te azalma saptanan hastaların ortalama PANSS negatif
puanı, azalma saptanmayan hastalara göre daha yüksek
olarak saptandı (Cinsel istekte azalma olan grup:
18.36±4.08; cinsel istekte azalma olmayan grup:
15.7±6.75). Bu fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (Z=-
2.600 p=0.009). UKU yan etki ölçeği ile cinsel istekte
azalma saptanan ve azalma saptanmayan gruplar arasında
yaş, hastalık süresi, başlangıç yaşı, eğitim süresi, APİ do-
zu (klorpromazin eş değer dozu olarak), KGİ şiddet ve
yan etki puanları, PANSS pozitif, genel psikopatoloji, top-
lam ve Calgary depresyon ölçeği puanları ile partneri ol-
ma, çalışma durumu, sigara kullanımı, alkol ya da madde
kullanım bozukluğu, antikolinerjik ilaç kullanımı, anti-
depresan ilaç kullanımı, şizofreni tipi açısından fark sap-
tanmadı. 

Erektil disfonksiyon: Erkek hastaların %36.2’sinde
ED saptandı. ED saptanan hastalarda yaş ortalamasının
ED saptanmayan hastalardaki yaş ortalamasına göre daha
yüksek olduğu görüldü (ED grubu: 38.9±12.3; ED olma-
yan grup: 30.8±8.0). Bu fark istatiksel olarak anlamlı bu-
lundu (t = -2.432, SD=23.640, p=0.023). Ortalama hasta-
lık süresi açısından ED olan grup ile ED olmayan grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (ED gru-
bu: 13.7±10.2; ED olmayan grup: 8.4±6.3; t= -2.236,
SD=44 , p=0.03). 

TARTIŞMA

Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde gerçek-
leştirilmiş olan bu çalışmada, en az 3 aydır alevlenme öy-
küsü olmayan ve APİ tedavi almakta olan şizofreni hasta-
larında UKU yan etki ölçeği ile yüksek oranda cinsel iş-
levlerde bozulma görüldüğü belirlenmiştir. Hem kadın
hem de erkek hastalarda en sık görülen cinsel işlev bozuk-
luğu cinsel istekte azalmadır. Erkek hastaların yarısı, ka-
dın hastaların beşte biri cinsel isteklerinde azalma oldu-
ğundan yakınmaktadır. Erkek hastalarda, cinsel istekte
azalma görülme oranı kadın hastalara göre istatiksel ola-
rak belirgin olarak yüksektir. Ülkemizde yapılmış çok
merkezli geniş katılımlı bir çalışmada, şizofreni hastala-
rında cinsel istekte azalma tüm hastaların yarısında sap-
tanmıştır (4). Yine bu çalışmada herhangi bir cinsel işlev
bozukluğu görülme oranı erkek hastalarda kadın hastalar-
dan belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur (4). Bu ça-
lışmada UKU yan etki ölçeği ile cinsel istekte azalma sap-
tanan hastaların ortalama PANSS negatif puanı, cinsel is-
tekte azalma saptanmayan hastalara göre istatistiksel ola-
rak daha yüksek bulunmuştur. MacDonald ve ark. tarafın-
dan kadın hastalarda negatif belirtiler ile cinsel işlev bo-
zukluğu arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (13). Bizim
çalışmamızda cinsel istekte azalma görülen olguların ne-
gatif belirtilerinin daha yüksek bulunması, bu hasta gru-
bunda cinsel işlev bozukluklarının ilaç yan etkileri ile bir-
likte hastalığın kendisi ile ya da affektif ve bilişsel işlev-
lerde bozulmayla da ilişkili olabileceğini desteklemekte-
dir. Bizim çalışmamızda, kullanılan APİ tipleri (tipik-ati-
pik) ya da kullanım şekilleri (tekli ilaç-kombinasyon) açı-
sından ileri analiz yapılamamakla birlikte, tek bir çeşit ati-
pik APİ kullanmakta olan hastalarda cinsel istekte azalma
bildirenlerin oranı azalma bildirmeyenlerin oranına göre
anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Kullanılan ilaçların
cinsel işlev bozuklukları açısından belirleyici olduğunu
bildiren çalışmalar varsa da (14), atipik APİ’ların tipik
ilaçlardan ve hatta birbirlerinden daha farklı oranlarda
cinsel işlevlerde bozulmaya yol açtığı da öne sürülmekte-
dir (15). Çalışmamızda erkek hastaların %36.2’sinde ED,
%23.4’ünde ejakülasyon ile ilgili sorunlar, %17.0’sında
prematür ejakülasyon, %10.6’sında gecikmiş ejakülasyon
olduğu belirlendi. ED saptanan hastalarda yaş ortalaması-
nın ED saptanmayan hastalardaki yaş ortalamasına göre
daha yüksek olduğu görüldü. Üçok ve ark. geniş katılımlı
çok merkezli çalışmalarında erkek hastalarda ED oranını
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%48.1, ejakulasyon problemleri oranını %64.2 olarak bil-
dirmişlerdir. ED ve ejakulasyon bozuklukları APİ ilaçların
antikolinerjik etkileri ve alfa adrenerjik blokaj etkileri ile
ilişkilidir (16). Tipik APİ ile %30-60 oranında ED ve eja-
kulasyon bozukluğu görüldüğü bildirilmiştir (5). Atipik
APİ ile daha düşük oranlar bildirilmekle ve atipik APİ’lar
arasında farklar olduğu da öne sürülmektedir (15). Çalış-
mamızda kadın hastaların %20.7’sinde amenore, %3.5’in-
de menoraji olduğu belirlendi. Hasta grubunda hiç bir bi-
reyde jinekomasti ya da vajinal lubrikasyonda azalma ya-
kınmasına rastlanmadı. Şizofreni hastalarında APİ’ın yol
açtığı dopamin blokajı ve buna bağlı prolaktin artışının
amenore, jinekomasti, galaktore ve cinsel istekte azalma
ile ilişkili olduğu bilinmektedir (16). Tipik APİ kullanan
şizofreni hastalarında %50-90 oranında adet düzensizlik-
leri görülebileceği bildirilmiştir (5). Ülkemizde yapılmış
APİ başlanan şizofreni ve sanrılı bozukluk hastalarında
prolaktin düzeyinin değerlendirildiği bir çalışmada halo-
peridol, sulpirid ve risperidon gibi sık kullanılan APİ’ların
yaklaşık 8 haftalık tedavi ile prolaktin artışına yol açtıkla-

rı belirlenmiştir (17). Bizim çalışmamızda hastaların
%49’u tek başına, %8’i ise kombinasyon halinde atipik
APİ kullanmaktaydı ve her 5 kadın hastadan birinde ame-
nore saptanmıştır. 

Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri
Kliniği’nde ayaktan ya da yatarak izlenmekte olan, şizof-
reni hastalarında cinsel işlev bozukluklarının sıklığı ve
hastalık özellikleri ile tedavi ile ilişkileri araştırılmıştır.
Hasta grubumuz son 3 aydır psikotik alevlenme gösterme-
yen ve aynı APİ tedavisini sürdüren, cinsel işlev bozuklu-
ğuna yol açacak ek bir hastalığı olmayan hastalardan oluş-
maktaydı. Bu çalışmada, erkek hastalarda her iki hastadan
birinde cinsel istekte azalma ve her üç hastadan birinde
ED saptanmıştır. Kadın hastalarda yaklaşık her 5 hastadan
birinde cinsel istekte azalma ve yine her 5 hastadan birin-
de amenore saptanmıştır. Bu oranların literatür verileri ile
uyumlu olması, çalışmada kullandığımız UKU Yan Etki
Ölçeğinin APİ kullanan şizofreni hastalarında cinsel işlev
bozuklukarının saptamada etkili olduğunu desteklemekte-
dir. 
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