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CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR 
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 

A. Virüslerle bulaşan hastalıklar: 
1. HPV    2. AİDS   3. Hepatit B 
B. Bakterilerle bulaşan hastalıklar: 
1.Bel sağukluğu (gonore)   2. Frengi   3. Üretrit 
A. Virüslerle bulaşan hastalıklar: 
1. HPV (Human papilloma virüs)=(İnsan papilloma virüsü):    
-Genital bölgede enfeksiyona neden olan bir DNA virüsüdür. 
-Serviks (rahim ağzı), penis, vajina, anüs ve ağız-boğaz gibi 
bölgelerde kansere neden olabilmektedir. 
-Virüs, cinsel ilişki yoluyla kişiden kişiye bulaşır. 
-Genital bölgede veya anüs etrafında sayıları ve büyüklükleri 
değişen siğiller oluşmasıyla belirti verir. 
-PAP ya da smear (smir) testi adı verilen yöntemle rahim 
ağzından alınan örneklerle kanserin öncü hücreleri tespit 
edilebilir. www.biyolojiportali.com 
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2. AİDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome=Kazanılmış 
Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)   
-Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. 
-Etkeni HIV olarak adlandırılan bir RNA virüsüdür. 
-HIV virüsü, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücut  
direncinin düşmesine neden olur. 

- HIV, bir insana bulaştıktan sonra hastalık belirtileri hemen 

ortaya çıkmaz. Bu dönemde kişi, virüsü taşır ve bulaştırır. 
-HIV’in bulaşma yolları: Organ nakli ya da kan yoluyla, cinsel 
temasla ve anneden bebeğe (gebelik, doğum ya da emzirme 
sırasında) olmak üzere üç şekilde bulaşabilir. 
-AIDS Nasıl Bulaşmaz? 
-El sıkışma 
-Sosyal Öpüşme (Yanaktan yanağa) 
-Tokalaşma, Kucaklaşma 
-Başkasının Giysisini giyme 
-Tükürük, Göz yaşı, Ter ile HIV bulaşması söz konusu değildir. 
-Yiyeceklerle, aynı tabak, çatal, kaşık, bardak, aynı tuvalet ve 
banyoyu kullanma, telefon ve benzerlerini kullanmakla HIV / 
AIDS bulaşmamaktadır.  
-Toplu taşıma araçlarında olduğu gibi ortak ve kalabalık 
mekânlarda bulunmakla da HIV / AIDS bulaşmaz. 
-Sivrisinek ve her türlü böceğin sokmasıyla da HIV in 
bulaşmadığı kanıtlanmıştır. 
-HIV, hava ile temas ettikten kısa bir süre sonra bulaştırıcı 
özelliğini kaybeder. 
- AIDS bulaşma riskinin en fazla olduğu gruplar;  
-Çok eşli yaşam sürdürenler, eş cinsel ilişkide bulunanlar, 
uyuşturucu kullananlar, HIV virüsü yönünden test 
 alınan kanların verildiği kişiler, başka kişilerde kullanılan 
enjektörle enjeksiyon yapılanlardır. 
-AIDS hastalığının kesin tanısı için ELISA testi yapılır. 
-AIDS’ten korunma yolları: 
- Kontrol edilmiş kan ürünleri kullanılması.  
-Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanılması. 
-Tek eşlilik esas olmalıdır. Zinadan kaçınılmalıdır. 
-HIV pozitif kadına gebe kalmaması tavsiye edilmelidir.  
-Berberde tıraş olurken kendimiz için yeni bir jilet 
kullanıldığından emin olunmalı. 

-Kuaförlerdeki manikür ve pedikür aletlerinin dezenfekte 
edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
- Vücudunuzdaki yaralar koruyucu bant ile kapatılmalıdır. 
3. Hepatit B (Karaciğer iltihaplanması): 
-Hepatit B virüsü (HBV) halk arasında sarılık olarak bilinen 
karaciğer iltihaplanmasına neden olan bir DNA virüsüdür. 
Hepatit B’nin bulaşma yolları: 
-Kan yoluyla ve çok sıklıkla yakın temasla (kan dışındaki 
vücut sıvıları, tükürük, ter, cinsel organ sıvıları) bulaşır. -
Derideki bir çatlak, açık yara ile temas eden bir damla kan ya 
da tükürük bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir. 
-Taşıyıcı anneden bebeğine de doğum esnasında bulaşabilir. 
-En önemli ve yaygın bulaşma yolu korumalı da olsa cinsel 
ilişkidir çünkü ter ve tükürük gibi vücut sıvılarıyla dahi geçişleri 
olabilmektedir. 
-Kan ve kan ürünlerinin nakli, kirli enjektörlerin kullanımı 
(uyuşturucu bağımlılarında olduğu gibi hijyenik olmayan 
şartlarda ortak kullanılan enjektörlerle), yeterli sterilizasyonun 
yapılmadığı cerrahi girişimler, kuaför ve berberlerdeki iyi 
sterilize edilmemiş manikür ve pedikür setleri, tıraş bıçakları, 
makaslar, steril olmayan aletlerle yapılan sünnet, kulak delme 
işlemleri ve ortak kullanılan diş fırçaları Hepatit B virüsünün 
bulaşmasına neden olmaktadır. 
-Hepatit B’den en etkili koruma yolu, koruyuculuğu %90-95 
olan aşı olmaktır. 
B. Bakterilerle bulaşan hastalıklar: 
1.Bel soğukluğu (gonore):   
-Etkeni “Neisseria gonorrhoeae” bakterisidir. 
-Cinsel yolla bulaşır. 
-Kadınlarda da görülmekle birlikte erkeklerde daha yoğun 
görülür. 
-Tedavi edilmezse dişi ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. 

 
                              Neisseria gonorrhoeae 
2. Frengi (Sifiliz) 
-Cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. 
-Bakteri vücuda girdikten bir süre sonra dış üreme 
organlarında yara oluşur. Bu yara tedavi edilmezse el ve ayak 
tabanı dâhil tüm vücutta deri döküntüleri ortaya çıkar. 
-Ayrıca baş, boğaz ve kas ağrıları, saç dökülmesi, lenf 
bezlerinde büyüme, kilo kaybı, üreme organlarında siğiller 
oluşur. www.biyolojiportali.com 
- Frengi mikrobu kana karışıp hayati organlara örneğin sinir 
sistemine, karaciğere ve böbreklere ulaşabilir ve vücuda büyük 
zararlar verebilir. 
-  Frengi hastası olan hamile bir kadının doğmamış bebeğine 
frengi etkeni geçerse bebeğin ölü doğmasına ya da erken 
doğmasına neden olabilir. 
- Penisilin grubu antibiyotikler kullanılarak tedavi edilebilir. 
 3. Üretrit: Cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. 
-İdrar yollarında kaşıntı ve yanma şeklinde kendini belli eder. 
-Kadınlarda teşhis ve tedavisinde geç kalınırsa kısırlığa neden 
olabilir. 
-Antibiyotik ile tedavi edilebilmektedir. 

 


