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• Moleküler genetikte gelişmeler
Mikrobiyal patogenezin anlaşılması

• Tanısal mikrobiyolojide 
gelişmeler

Mikrobiyota ile kontamine örneklerin analizinde 
kullanılması 

Autenrieth IB, J Mol Med, 2017

2000’ler



Kommensal mikroorganizmalar

• Sağlıklı kişilerin cilt ve mukozalarına 
yerleşen 
– göz, ağız, orofarenks, nazofarenks, mide, 

ince ve kalın bağırsaklar, cilt, dış kulak yolu, 
anterior üretra, vajen, 

• Zarar vermeden denge içerisinde yaşayan
– kommensal mikroorganizmalar

• Konağın immun ve metabolik yollarına etkisi
– vitamin sentezi, sindirim ve kolonizasyona karşı 

dirençte önemli rolü 



Mikrobiyota

• Sağlık ve hastalıktaki önemli rolü daha 
iyi anlaşılmıştır
– Kültür ile birçok bakteri üretilemiyordu

– Genom dizilimi ve metagenomik data analizi 
(bioinformatik algoritmalar) kullanılmaya 
başlandı



Mikrobiyota

• Sadece enfeksiyon hastalıklarının değil

• Enfeksiyon dışı birçok kronik hastalığın

–allerji, kronik bağırsak hastalıkları, 
kolon kanseri, diabet, nörodejeneratif
hastalıklar

Etkeni ya da etki eden unsuru



Mikrobiyota

• Spesifik vücut bölgelerinin 
mikrobiyomları ve metabolik
fonksiyonları

• İmmun sistem ile enflamatuvar
reaksiyonlara etkileri 

• Mikrobiyomların kompozisyonundaki 
değişiklikler 

sebep mi sonuç mu?



Vajen mikrobiyotası

• Laktobasiller hakimdir

• Bu ortam dengeli, immün-toleran bir 

ortamdır

Janneke HHM et al, Research in Microbiology, 2017



2013-2015



Vajen normal florası
• Prepuberte döneminde

• Difteroidler, KN-stafilokoklar hakimdir

• Puberte döneminde 
• Laktobasiller hakim
• Difteroidler, G. vaginalis, anaerop streptokoklar, 
S. agalactiae, Enterococcus spp., KN-stafilokoklar, 
S. aureus, E. coli, mikoplazma, üreaplazma ve mayalar

• Menapoz sonrası kadınlarda
• Laktobasiller azalır
• Enterik bakterilerin sayısı artar
• Mantar ve mikoplazma bulunmaz



Enfeksiyon gelişimi

• Endojen flora elemanlarının 

patojenitelerinin artması sonucu 

gelişebilir

• Ya da cinsel yolla bulaşır

• Konağa ait faktörler önemlidir



Vajinit

• Etiyolojide enfeksiyonlar başta gelir (%90) 
• Bakteriyel vajinozis (BV,%40-45)
• Candida türleri (%25)
• Trichomonas vaginalis (TV,%2)

• Servisit
• Neisseria gonorrhoeae
• Chlamydia trachomatis

Sobel JD, Uptodate, 2016

Vajinal disbiyoz

Klinik sendrom, 
mikroorganizma 

ilişkisi



Laboratuvar tanısı

• Belirti ve bulgular özgül değil, lab.tanısı 
gerekli

• Lab. tanısı özgül tedaviyi sağlar, tedavi 
uyumunu artırır, cinsel eşin ele alınma 
koşullarını optimize eder

• Sadece öykü ve muayene bulguları 
üzerinden empirik tedaviden kaçınılmalıdır

Landers DV, Am J Obstet Gynecol, 2004



Laboratuvar tanısı

• Vajinal akıntı örneği; 
BV, Candida spp ve T. vaginalis açısından 
değerlendirilmelidir

• Mikroskopi (taze preparat, Gram boyama)
• pH
• KOH testi

gerekirse…….
• Kültür
• Hızlı testler
• Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT)



Bakteriyel vajinoz



Bakteriyel vajinoz

• Amsel kriterleri, 1983

• Dört kriterin 3’ü varsa

• Beyaz, yapışkan, homojen nitelikte akıntı

• İpucu hücrelerinin varlığı (%20’den fazla)

• pH>4.5 

• Balık kokusunun varlığı veya KOH 

eklenmesiyle balık kokusunun alınması (Amin 

testi, Whiff test)



Bakteriyel vajinoz

• Kültürün tanıda yeri yoktur

• Amsel kriterlerinin güvenilirliği düşüktür

• Mikroskopi ve Nugent skorlaması altın 

standart kabul edilmektedir

Sha et al, Journal of Clinical Microbiology, 2005
CDC, Sexually Tranmitted Infections Treatment Guidelines, 2015 

Janneke HHM et al, Research in Microbiology, 2017



Bakteriyel vajinoz/Nugent skorlaması
Morfotip Sayı/Alan Skor

Laktobasiller >30 0

5-30 1
1-4 2
<1 3
0 4

Mobiluncus spp. >5 2

<1-4 1
0 0

Gardnerella/Bacteriodes >30 4

5-30 3
1-4 2
<1 1
0 0

Skor Sonuç

0-3 Normal

4-6 Intermediate

7-10 Bakteriyel vajinoz



Bakteriyel vajinoz

• En sık görülen vajinal disbiyoz

• Anaerobik polibakteriyel disbiyoz olarak 

tanımlanır

• Enflamasyon beklenmez

Janneke HHM et al, Research in Microbiology, 2017



Vajinal disbiyoz

• Laktobasillerin hakim olmadığı durum

– Pelvik enflamatuvar hastalık

– Postoperatif enfeksiyonlar ve endometrit

– Erken doğum eylemi        ile ilişkili

– HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer 

enfeksiyonların bulaşında

predispozan faktör



Vajinal disbiyoz

• HIV, HPV ve T. vaginalis
enfeksiyonları vajinal
disbiyoz
ile ilişkili

• Candida spp. 
kolonizasyonu
laktobasillerin hakim 
olduğu vajinal mikrobiyota
ile ilişkili 

Van de Wijgert JHHM et al, PLOS ONE, 2014



Vajinal disbiyoz

• Gardnerella, Atopobium vaginae, 
Lachnospiraceae ailesi (BVAB1-3)

• Bacteriodes, Prevotella, Eggerthella, 
Dialister, Megasphaera, Actinobacteria, 
Fusobacteria, Aerococcus, 
Leptotrichia/Sneathia, Papillibacter, 
Mobilincus, Porphyromonas, Mycoplasma, 
Ureaplasma, 

• Streptococcus, Staphylococcus

ilişkili



Vajinal mikrobiyota

• Laktobacillus crispatus varlığı mukozal

inflamasyonun olmadığı durumlarla ilişkilidir
– Irka bağlı değişiklikler görülür

• Laktobacillus iners disbiyoz ile ilişkili 

anaeroplarla birlikte görülür
– Laktobacillus gasseri, Laktobacillus jensenii, Laktobacillus

vaginalis daha az sayıda

Janneke HHM et al, Research in Microbiology, 2017





Vajen mikrobiyotası

Janneke HHM et al, Research in Microbiology, 2017

• Sağlıklı olan/olmayan vajen
mikrobiyotasında yer alan bakteriler 
kompleks bir topluluk

•Gardnerella, Bacteriodes, Actinobacteria, 
Fusobacteria, Atopobium, Megasphaera, 
Eggerthella, Aerococcus, 
Leptotrichia/Sneathia, Prevotella, 
Papillibacter bakteriyel vajinoz ile ilişkili



• Klinik olarak önemli etkenleri 
tanımlayarak

Sağlık ve hastalıkta vajen
mikrobiyotasının durumu daha iyi 
anlaşılacaktır

Vajen mikrobiyotası




