
GONOKOK  VE  

NON-GONOKOKSİK ETKENLER   



Anahatlar 

• CYBE önemi ve yaklaşımlar 

 

• Gonokoksik infeksiyonlar 

• NGU özellikleri (CT ve diğerleri) 

• Tanı yöntemleri ve sorunlar 

• Güncel uygulamalar ve olanaklar  



Olgulara Yaklaşım 

• Klinik tanı ve etyolojik yaklaşım 

 

• Sendromik yaklaşım, üretrit / servisit / PID 

• Risk değerlendirmesi ve uygun tanı yöntemi 

seçimi,        

 - Detaylı öykü alınması    

 - Rehberler 

• Laboratuara dayalı tanı konulmasının önemi 



CDC Recommendations for the Laboratory-Based Detection of 

Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae — 2014  

• NAATs that have been cleared by the Food and Drug 

Administration (FDA) for the detection of C. trachomatis 

and N. gonorrhoeae infections are recommended as 

screening or diagnostic tests because they have been 

evaluated in patients with and without symptoms. 

 

• Her yıl yeni saptanan 300.000 Gonore ve 1.3 Milyon 

CT olgusu bildirilmektedir. ( USA, 2010) 

• WHO ise 2014 yılı istatistiklerinde, 106 Milyon yeni 

Gonore  ve 105 Milyon yeni CT ilişkili NGU/S olgusu 

kaydetmiştir.  



Gonokok 

• Neisseria gonorrhoeae ya da kısaca Gonokok primer 

olarak urogenital bir patojen olarak sadece insanda 

infeksiyon  etkenidir. 

• Cinsel temasla bulaşan bakteriyel etkenler arasında 

başta gelen patojendir. 

 

• Bakteri pürülan eksuda oluşumu ile karakterize 

infeksiyonlar yapsa da, olguların bir kısmında 

asemptomatik seyredebilir. 

• Bu özelliği nedeniyle tanı laboratuara dayalı olarak 

konulmalıdır. 



Gonokok 

• N.gonorrhoeae; tipik gram-negatif diplokok olarak 

boyanma özelliğine sahip bir bakteridir.  

 

• Bakteri kapsülsüzdür, patojenitesinde yüzey 

molekülleri önem taşımaktadır.  

• Özellikle pili yapısı bakterinin tutunması ve 

invazyonunu sağlar. 

• Sekretuar IgA proteaz üretimi mukozal 

yüzeylerdeki infeksiyonunu kolaylaştırır. 



Gonokok - pilus 



Gonokoksik İnfeksiyonlar 

• Gonokok, temelde üretrit ve cervisit etkenidir.  

 

• Kadında alt ürogenital sistem infeksiyonları, 

pelvik inflamatuvar hastalık  ve komplikasyonları; 

infertilite ve ektopik gebelik  nedenidir. 

• Erkekte üretrit yanında epididimit ve prostatite yol 

açmaktadır.  

• Ayrıca proktit, farenjit, konjunktivit ve disemine 

infeksiyon etkeni olarak da bildirilmiştir. 



Tanı 

• Kadın hastada örneğin alınacağı ilk vücut bölgesi 

endoservikal kanal olmalıdır.  

• Bunun dışında üretra, vajen, rektum ve 

orofarenkten de örnek alınabilir.  

 

• Heteroseksüel erkekte örnek üretradan, kadında 

yapılan uygulamaya benzer şekilde alınır. 

• Erkekte üretrit yanında epididimit , proktit ve 

prostatit için de özel örnek alınabilir. 



 Tanı – Örnek alımı 

• Endoservikal kanaldan örnek alımı,  

• Eküvyon 2 cm kadar kanalın içine sokulduktan sonra 

5-10 saniye kadar bu bölgede tutulur, bu sırada 

yapılan rotasyon hareketi ile yeterli örnek alınmaya 

çalışılmalıdır.  

 

• Erkekte üretradan örnek alırken hastanın en son 

idrarını yapmasından bu yana en az 1 saat geçmiş 

olması önem taşır.  

• Püy varlığında örnek direkt olarak da alınabilir.  

 



Gonokok Tanı 

• Gram boya preparatların değerlendirilmesinde,  

• Hastaların örneklerinde epitel hücreleri, 

polimorfonükleer lökosit (PNL) varlığı, bakterinin 

morfolojisi ve Gram özelliği, hücre içi ya da dışı 

yerleşim gösterme durumu belirtilmelidir.  

• Gram boyalı üretral örneğin kültürle kıyaslaması 

yapıldığında duyarlılık ve özgüllüğünün sırasıyla %95 

ve % 7 olduğu saptanmıştır.  

• Kadınlarda ise olguların ancak %40-60’ı klasik 

yöntemlerle saptanabilmektedir.  



Gonokok 



Gonokok - servikal 



Tanı - Kültür 

• Kültür için;  

 

• Çukulata besiyeri  

• Thayer Martin besiyeri 

• Modifiye Thayer Martin (MTM) geliştirilmiştir.  

• Diğer seçici besiyeri New York City (NYC) 

 

• İdentifikasyon için otomatize sistem panelleri 



Tanı  

• POCT- Hızlı testler  

 

• NAAT 

• ELISA 

 

• Diğer testler kombine özellik taşıyabildiğinden 

NGU ile birlikte ele alınacaktır. 





 Tedavi  



Non-Gonokoksik Etkenler 

• Chlamydia trachomatis 

 

• Ureoplasma urealyticum 

• Mycoplasma genitalium 

• Trichomonas vaginalis  

• HSV 

 
• Bildirimi zorunlu  

 

 



Chlamydialar 

• Chlamydiaceae ailesi içinde tanımlanmış üç 
patojen bulunmaktadır. 

• Antijenik yapıları, intrasellüler inklüzyonları, 
sülfonamidlere duyarlılıkları ve yaptıkları 
hastalıklara göre;  

 

• C. trachomatis 

 

• C. pneumoniae  

• C. psittaci 



Chlamydia türleri 

Tür 

 
Biyovarlar 

(Kökenler) 

 

Bulaşma yolu 

 
Doğal konak 

 
İnsanda yaptığı 

hastalıklar 

 
Chlamydia 

trachomatis 

 

LGV (L1,L2,L3) 

  

Trahom  

(A,B,Ba,C) 

(B,Ba,D-K) 

 

Cinsel 

  

El-göz teması, 

sinekler 

Cinsel, el-göz 

teması, neonatal 

 

İnsanlar 

  

İnsanlar 

  

İnsanlar 

 

Lenfogranüloma 

venorum 

Trahom 

  

Erişkinde ve çocukta 

okülogenital hast., 

yenidoğanda pnömoni 

 Chlamydophila 

psittaci 

 

Birçok 

 
Aerozol, 

hayvanlarda cinsel 

 

Kuşlar, 

koyunlar, 

kediler vb. 

 

Pnömoni, endokardit, 

düşükler 

 
Chlamydophila 

pneumoiae 

 

Fare pnömoni etkeni 

TWAR 

 

Aerozol 

Aerozol 

 

Fare 

İnsanlar 

 

Yok 

Bronşit, pnömoni, 

koroner arter hast.?  

 
Chlamydophila 

pecorum 

 

Birçok 

 
Aerozol, 

hayvanlarda cinsel 

 

Domuz, geviş 

getiren 

hayvanlar 

 

Yok 

 





Antijenleri 

• Chlamydia cinsi bakterilerin cins, tür, alt tür ve 
serovar spesifik antijenleri vardır. 

• Cins için belirleyici antijenik yapı LPS 
yapısındadır. 

• Tür - serovarlar ana dış membran proteinindeki 
(MOMP) dört farklı gen dizilim bölgesinde olur. 

• MOMP geninin nükleotid dizilimine göre 

serovarlar arasında farklılıklar vardır. 

• Bu özellik, genital infeksiyonun moleküler 

epidemiyolojisinin tanımlanmasında önemlidir. 

 



Chlamydia trachomatis 

• C. trachomatis MOMP yapısına göre 19 serovara 
ayrılır. 

 

• L1, L2, L2a ve L3 LGV serovarları; A-K arasında 
olanlarda trahom serovarlarıdır.  

•  A, B, Ba, ve C serovarları trahom hastalığını 
yaparlar.  

• D-K suşları ise okülo-genital hastalıklara neden 
olan serovarlardır. 



Hastalıklar 

• 1.Göz infeksiyonları 

• Trahom,  

• Erişkin konjunktiviti 

 

• 2. Genital infeksiyonlar  

• LGV (Lenfogranüloma venerum ) 

• NGU/S – PID 

 

• 3.Yenidoğanın konjunktiviti ve solunum yolu infeksiyonları 

olmak üzere üç grupta görülür. 



Lenfogranüloma venerum= LGV 

 
• Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. 

• C. trachomatis L1, L2, L3 serovarları etkendir. 

• İnkübasyon dönemi 3-21 gündür. 

 

• Semptomatik infeksiyon çoğunlukla homoseksüel 
erkeklerde görülür.  

• Genital organlarda ağrısız papül ya da ülser şeklinde 
ortaya çıkar. 

• İnguinal bölgede bilateral lenfadenopati ile seyreder, 
dışarı fistülize olur.  



Yetişkinlerde Genital hastalıklar 

 Ürogenital İnfeksiyonlar 

• Erkeklerde üretrit,epididimit, prostatit, proktit, 

protokolite neden olur. 

• Kadınlarda servisit, endometrit, salpenjit, PID, ektopik 

gebelik, infertilite ve doğum komplikasyonlarına 

neden olur. 

 

• Kadınlarda sonuçlarından dolayı daha ciddi 

problemler oluşturur. Açıklamayan İnfertilite 

olgularının önemli bir kısmı ile ilişkilidir. 



Yetişkinlerde Genital hastalıklar 

• C. trachomatis, yol açtığı NGU ile cinsel yolla geçen 

infeksiyonlar içinde ilk sırayı alır. 

 

• Gonokok ile birlikte sık ko-infeksiyon görülebilir. 

• İnfeksiyon ilerleyerek genital ve ekstragenital (Reiter 

sendromu) tutulumlar gösterebilir. 

• Doğum esnasında anneden bebeğe geçiş olur. 

Kadınlarda semptomplar hafif seyirlidir. 

 





Tanı 

1-İnfekte dokudan izolasyon: Hücre (McCoy, HeLa) 

kültürlerinden izole edilebilir.Duyarlılık % 75-85’ tir. 

• İnfekte hücrelerde intrastoplazmik inklüzyon 

cisimciklerinin saptanması, iyot ve Mabs ile yapılır. 

2-Antijen tanımlama: DFA (Fleurosan boyalarla işaretli 

monoklonal antikor kullanarak), ya da ELİSA. 

3-NAAT:  Amplifikasyon için PCR, LCR, ve SDA kullanılır. 

3-POCT:  Hızlı testler ICT veya Optical Density esaslı 

geliştirilmiştir.  



Chlamydia 



Tanı yöntemleri 

• C.trachomatis tanısı için eskiden altın standart hücre 

kültürü alınırdı. Ancak uygulama zorluğu nedeniyle 

yagın kullanılamamaktadır. 

 

• Antijen saptamaya yönelik DFA ve ELISA tesleri ile 

etken gösterilebilmektedir. 

 

• Tanı yöntemleri günümüzde sıkılıkla gonokok ile 

birlikte görülebildiği için, kombine şekilde dizayn 

edilmektedir. 

 



Tanı yöntemleri 

• ELISA tesleri  genelde LPS antijeni saptamaya 
yönelik olduğundan spesifitesi daha düşüktür. 

 

• DFA ise MOMP antijenine yönelik Mabs kullanan bir 
test olduğundan daha kesin tanı için tercih edilen bir 
yöntemdir. 

• Ancak donanım gerektirmesi ve alışkın bir göz 
tarafından değerlendirilme gerekliliği testin 
dezavantajları olmaktadır. 

 



Tanı yöntemleri 

• NAAT testleri olarak hibridizasyon ve DNA 

saptayan (LCR,PCR) sistemler kullanılmaktadır. 

• TMA ve microarray uygulamaları da denenen tanı 

yöntemleri arasındadır. 

 

• Günümüzde CYBE tanısına yönelik birçok etkeni 

birarada araştıran Multiplex PCR kitleri temel 

alınarak tanıda kullanılmaktadır. 



NAAT sistemleri 

• BD Max, GC/CT – Tv  

• BD Viper LT (Probe Tech) GC/CT/Tv  

• GeneXpert, GC/CT (Cepheid)  

• Fast-Track GC/CT/Tv – Uu,Mg (Siemens)  

• Seegen GC/CT (7 etken Multiplex) 

 

• Konvansiyonel Multiplex PCR kitleri de kullanılmaktadır. 



Chlamydia çalışan merkezler 



Pratik uygulama 

• Genital Chlamydia infeksiyonlarında antijen testi 

olarak, POCT - Hızlı testler sıklıkla kullanılıyor.  

• Rutin uygulamada bu testlerin spesifite ve 

sensitivitesinin düşük olduğu dikkate alınmalı. 

 

• Bunlar yerine hızlı (90dk) NAAT testleri önerilmekte 

(GeneXpert, Cepheid)  

• Tanıda moleküler yöntemlerin ise kombo olarak ya 

da multiplex sistemlerin otomatize hale gelmesi ile 

güvenle kullanılmakta. (BD Max, Fast-Track)  



Antibiyoterapi ve Direnç 

• Tedavide ilk seçenek 5-7 gün doksisiklin 

kullanımıdır. 

• Klinik olarak ve in vitro çalışmalarla dirençli 

olguların varlığı gösterilmiştir. 

 

• Alternatif seçenek olarak Azitromisin 5 günlük 

tedavi şeklinde önerilmektedir. 



Olgu 1 

• Kadın hasta, 28 yaşında, son bir yıl içinde aynı 

partner ile birlikte, 

• Non spesifik genital akıntı tarifliyor. İdrar yapma 

sıklığında artış dışında belirgin yakınması yok. 

  

• Hangi risk faktörleri sorgulanmalı 

 

• Tanı yaklaşımı ne olmalı 



Olgu 1 

• Genital akıntı örneğinden Gram yayma, 

 

• POCT kullanan merkez,            

- Gonokok ve CT için çift eküvyonla örnek    

toplanması  

 

• Tanınız 

 

  

 

  



Olgu 1 



Olgu 1 

• Gram yayma, PNL ve hücreiçi Gram(-) diplokoklar 

   GONOKOK 

 

• POCT , Gonokok (+) 

 

• Kültür sonrası, partneri ile birlikte Ceftriakson 

tedavisi uygulanıyor 

 

  



Olgu 2 

• Erkek hasta, 30 yaşında, pürülan spesifik akıntı 

ve dizüri şikatetiyle başvuruyor.  

• İdrar yapma sıklığı ve sıkışma hissi belirgin. Bir 

ay önce farklı bir partner öyküsü var. 

 

• Hangi risk faktörleri sorgulanmalı 

 

• Tanı yaklaşımı ne olmalı 

 

 

 

 



Olgu 2 

• Genital akıntı örneğinden Gram yayma, 

 

• Mikroskobik değerlendirme, her sahada 8-10 PNL 

ve yaygın hücre içi Gram(-) diplokoklar   

  GONOKOK 

 

• Gonokok  tanısı kültür ile doğrulanıyor, parteri ile 

birlikte Ceftriakson tedavisi alıyor 

 



Olgu 2 

• Kontrola 15 gün sonra gelen hasta, akıntı ve 

dizüri şikayetinin azalarak da olsa sürdüğünü 

belirtiyor. Partnerinde benzer yakınma tarifliyor.  

• Genital akıntı örneğinden Gram yayma,  

 - Her sahada 5 PNL var, ama bakteri 

morfolojisi görülmüyor.  

 

• Tanı yaklaşımı ne olmalı 

 



Olgu 2 

• GC/CT NAAT testi yapılıyor, 

   

• Gonokok (-)    

• C.trachomatis (+) sonuç geliyor 

 

• Tedavi için 7 gün doksisiklin uygulaması sonrası 

yakınmalar sona eriyor. 



Tanı sorunları 

• Örnek alma 

• Uygun test seçimi 

• Değerlendirme 

 

• Kapsamlı NAAT testi yapılıyor mu 

  

• Tedavi opsiyonları ve tekrarlayan infeksiyonlar 



European Guideline - 2016  

• Semptomatik tüm üretrit olguları, 

 GC, CT ve MG açısından NAAT ile test edilmeli 

 

• NAAT testi Gonokok için pozitif ise tedavi öncesi 

kültür yapılmalı 

•  MG olgularında, 1g Azitromisin direnci arttırdığı için 

doksisiklin tercih edilmeli. Azitromisin kullanılacaksa 5 

günlük kür uygulanmalı 

• Persistan erkek NGU infeksiyonlarında MG NAAT 

yapılmalı 



 M.genitalium olgularına bakış 

• Tekrarlayan ve tedaviye cevap vermeyen NGU 

olgularında, 

• M.genitalium sıklığında artış görülmüş (CT oranla 

dört kat yüksek oranda) 

• Genç yaş ve partner sayısı risk faktörü 

 

• CT olgularında azitromisin tedavisi sonrası nüks 

fazla; M.genitalium olgularında tersine doksisiklin 

tedavi sonrası persistans yüksek 

 
      Sena AC, J Infect Dis 2012 



 M.genitalium - tanı 

• Ülkemizde yaygın kullanılan Mycoplasma mikro-

kültür sistemleri, 

 

• M.h./ U.u. Kantitatif kültürü, Int.Mycoplasma 

• Mycoplasma DUO, Sanofi 

• Mycoplasma IST, Biomerieux 

 

• M.genitalium antibiyotik direnci 

• HIV olgularında Mycoplasma infeksiyonları 



 NAAT 

Standarts 






