CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
(CYBH)

İki insan arasında oluşan cinsel nitelikli
(vajinal, oral veya anal cinsel ilişki) yakın
temasla bulaşan enfeksiyonlardır.

Bakteriyel Vajinozis En yaygın belirtisi vajinal
akıntıdır. Akıntı beyaz/sarı renkte ve balık
kokusundadır. İdrar yaparken de yanma olabilir;
vajina, ya da her iki dış kısmının etrafında kaşıntı
olabilir.
Chlamydia Semptomlar, seks yaptıktan 7-28 gün
sonra ortaya çıkabilir. Kadınlarda vajinal akıntı veya
kanama, idrar yaparken yanma. Erkeklerde penisten
akıntı, idrar yaparken yanma, testislerde şişme
Hep atit B Belirtiler viral temastan 1-9 ay sonra
ortaya çıkabilir. Yorgunluk ve sürekli grip benzeri
duygular. Sarımsı cilt. Koyu idrar.
Hepatit C Belirtiler viral temastan 1-9 ay sonra
ortaya çıkabilir. Yorgunluk ve sürekli grip benzeri
duygular. Sarımsı cilt. Koyu idrar.

CYBH her yaştan bireyi etkilemekle birlikte,
gençler (15-24 yaş) arasında daha sık
gözlenmektedir.
ABD'nde her yıl meydana gelen 20 milyon yeni
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonun yarısını gençler
oluşturmaktadır.







CYBH için risk faktörleri
Korunmasız cinsel ilişkide bulunan
herkes
Birden çok seks partnerine sahip
olanlar
Cinsel aktiviteler sırasında kondom
kullanmayanlar
Ticari seks işçileri
Yüksek riskli cinsel davranış uygulama
eğilimi gösteren uyuşturucu
kullananlar

HPV Bazı tipleri genital bölgede ve anüste kaşıntılı
siğillere neden olabilir. Bazı HPV türleri ise hiç belirti
vermeyebilir ve rahim ağzı kanserine neden olabilir.
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HSV 1/2 Semptomlar genellikle cinsel temastan
sonra 30 gün içinde görülür. Genital bölge veya ağız
mukozasında küçük, ağrılı kabarcıklar 1-3 hafta sürer,
tekrarlayabilirler

Gonorrhea Belsoğukluğu: Belirtiler seks yaptıktan 221 gün sonra ortaya çıkabilir. Kadınlar: Kalın sarı
veya gri vajinal akıntı. Anormal periyotlar ve
abdominal kramplar. Erkekler: Penisden sarı veya
yeşil damla damla. Şişmiş veya ihale edilmiş testisler.

HIV
/
AIDS
Yıllarca
belirti
olmayabilir.
Açıklanamayan kilo kaybı veya yorgunluk, ishal,
sürekli grip benzeri bulgular olabilir.
Trichomoniasis Kadınlar: Vajinada kaşıntı, yanma
veya tahriş. Sarı, yeşilimsi veya gri vajinal akıntı.
Erkekler: Penisin sulu, beyaz damlası. Yanma veya
ağrılı idrar yapma. Sık idrara çıkmamız gerekiyor.
Sifiliz 1. Aşama: Cinsel ilişkiden 1-12 hafta sonra 2-6
hafta süren ağızda veya genital bölgede ağrısız
ülserler. 2. Aşama: grip benzeri belirtiler, döküntü,
kilo kaybı ve iştahsızlık. Latent evre dediğimiz
dönemde; hastalığın belirtileri olmasa da, yapılan
testler sonucu hastalığın pozitif olduğu görülür ve
bulaşıcıdır.

Lenfogranuloma venereum (LGV) Genital bölge
veya anüste yumuşak kırmızı, acısız yaralar gözlenir.
Geç dönemde lenfadenopatiler, ağrılı idrar yapma,
rektal kanama, karında ağrı, pü dolu ve/veya kanlı
ishal, ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk gözlenebilir.
Çok riskli
Orta düzey riskli
Risk yok

Ureoplasma ürealyticum/parvum Nadiren bulgu
verirler.İdrar yaparken yanma ve akıntı
Mycoplasma
genitalium
Nadiren
verirler.İdrar yaparken yanma ve akıntı

bulgu

Erkeklerde yaygın CYBH semptomları: Hiç
semptom olmayabilir
• Penis, testis veya kasık üzerinde döküntü,
leke veya yara
• Akıntı (şeffaf, beyaz veya sarı)
• Ağrılı idrara çıkma
• Ağrısız boşalma
• Penis ucunda kaşıntı
• Boğaz ağrısı
• Ateş
• Kronik grip benzeri semptomlar
• Testislerde ağrı, şişme
• Eklemlerin şişme (dirsek, diz vb.)
• Rektal ağrı veya kanama
Kadınlarda yaygın CYBH Semptomları: Hiç belirti
olmayabilir.
• Vajinal akıntı
• Vajinal kaşıntı
• Genital bölge üzerinde döküntü, leke veya
yara
• İdrarda yanma
• Ağrılı idrara çıkma
• Cinsel ilişki sırasında ağrı
• Adet döngülerinde değişiklikler
• Vajinadaki ağrısız ülserler
• Pelvik ağrı
• Bel ağrısı
• Ateş
• Mide bulantısı
• Boğaz ağrısı (oral seks sonrası)
• Eklemlerde şişme (diz, dirsek vb.)
• Rektal ağrı, kanama veya akıntı
ÖNEMLİ!!!
CYBH çoğu zaman belirti vermez
şüpheli temas sonrası belirti olmasını
beklemeyip mutlaka doğru zamanda
doğru test yapılmalıdır.
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Trichomonas
vaginalis
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Test

Ne zaman

HIV RNA

11-14 gün

Gonore PCR

2-6 gün

HIV p24
HIV antikor
Chlamidya PCR*

21 gün
45 gün
1-5 gün

VDRL, FTA-ABS,
3-6 hafta
RPR, TPHA
HSV PCR*
4-6 hafta
HBsAg
6 hafta
AntiHCV
8-9 hafta
Gardnerella vaginalis
2-6 gün
PCR*
Trichomonas vaginalis
2-6 gün
PCR*
Ureoplasma urealytcum
2-6 gün
PCR*
Mycoplasma genitalium
2-6 gün
PCR*
(*) PCR testleri panel olarak toplu halde
çalışılabilmektedirler.
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CYBH PANELİ PCR
 Chlamydia trachomatis
 Neisseria gonore
 Gardnerella vaginalis
 HSV (herpes simplex 1/2)
 Trichomoniasis vaginalis
 Ureoplasma ürealyticum/parvum
 Mycoplasma genitalium
Numune tipi: Ön idrar
Çalışma zamanı: Salı Sonuç verme zamanı: Cuma
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