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Olgu 1
35 yaşında erkek hasta

• Yakınma: 1 ay önce başlayan
– Üşüme
– Titremeyle yükselen ara ara olan ateş
– Gece terlemesi
– Son 1 haftadır sol kasık ağrısı
– Skrotal ağrı

• Öykü:
– Mesleği terzilik
– Hayvan besleme
– Çiğ süt içme öyküsü
– Son bir ay içinde 8 kg zayıflama
– Sigara kullanım öyküsü yok
– Soygeçmiş özellik yok
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• Fizik muayene:
– Ateş 39.4°C
– Nabız 96/dk
– Tansiyon arteriyal

120/70 mmHg
– Hepatomegali
– Batın sol alt kadranda

hassasiyet
– Sol skrotumda

• ödem,
• hiperemi,
• hassasiyet
• ısı artışı

mevcuttu.
– Diğer sistem

muayeneleri normal

•Laboratuvar:

•Lökosit 13.400/μL olup, (%64
polimorfonükleer lökosit, %20 monosit,
%14 lenfosit ve %2 çomak)

•Hemoglobin ve trombosit değerleri
normal

•Eritrosit sedimentasyon hızı 33
mm/saat,

•CRP yüksek

•Aspartat aminotransferaz 50 U/lt

•Alanin aminotransferaz 72 U/lt,

•Diğer biyokimyasal parametreleri
normaldi
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MİKROBİYOLOJİK
DEĞERLENDİRME

• İdrar hücre sayımında 90/mm3 lökosit, 40/mm3 eritrosit

mevcut

• Hastadan alınan 2 adet kan, kemik iliği ve ejekülat sıvısı

BACTEC 9200 (Becton Dickinson, Sparks, Md.) sistemine

ekildi

• İdrar kültüründe üreme olmadı
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• Ejakülat örneğinden yapılan Gram

boyamada Gram (-) kokobasiller

görüldü

Laboratuvar Tanı

•Kan kültürü, kemik iliği aspirasyonu ve

ejekülat kültürlerinden katalaz, üreaz ve

oksidaz (+) bir bakteri izole edildi



Bu hastaya ek olarak hangi
testler yapılmalı?

A- Rose Bengal

B- Gruber Widal

C- Wright Testi

D- A ve C birlikte
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D- A ve C birlikte



• Rose Bengal (+) ve standart tüp

aglütinasyonu 1/640 titrede pozitif

bulundu
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Bu olgu için tanımız

‘’Brucella melitensis’’
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Ejekülat kültüründe

Brucella melitensis
üretilen epididimoorşitli

bir Brucelloz olgusu
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Olgu 2
65 yaşında erkek hasta

• Yakınma: 4 ay önce başlayan

– kasık bölgesinde şişlik ve ağrı
– skrotal bölgede sarı renkli akıntı
– çok sayıda antibiyotik kullanmış

• Öykü:

– 1 yıldır DM
– 5 yıldır HT ve ritim bozukluğu
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• Fizik muayene:

– Skrotal-perineal bölgede yaklaşık 2x2 cm
büyüklüğünde şişlik ve fistül ağzı dışında bir özellik
yok

• Laboratuvar:

– Lökosit 8000/μL
– Hemoglobin ve trombosit değerleri normal
– Eritrosit sedimentasyon hızı 8 mm/saat,
– CRP 3 mg/dl
– Diğer biyokimyasal parametreleri normaldi
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Skrotal akıntıdan alınan sürüntü
materyali için hangi testler yapılmalı?

A- Direkt mikroskobik inceleme (Gram, Giemsa,

EZN)

B- Rutin bakteriyolojik kültür

C- Mikobakteri kültürü

D- Sürüntü kültürüne ek olarak idrar kültürü

E- Hepsi
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TANI?

Skrotal akıntıdan alınan sürüntü materyalinin

direkt mikroskopik incelemesinde EZN ile

boyamada aside dirençli bakteri görüldü

Löwenstein-Jensen besiyerine ekim yapılmış

ancak aside dirençli bakteri üremedi



• İdrar ve balgam örneklerinde aside dirençli bakteri

görülmedi, besiyerinde de üremedi

• Hastaya bu bulgular ile genital tüberküloz tanısı

konularak tedavi başlandı ve 3 hafta sonra şikayetleri

geriledi
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Kronik skrotal akıntı ile seyreden

genital sistem tüberkülozu olgusu
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genital sistem tüberkülozu olgusu



Olgu 3
26 yaşında erkek hasta

• Yakınma: 6 aydır devam eden

– Üretral akıntı
– Dizüri
– Perineal ve ejakülasyon ağrısı

• Öykü:

– Değişik kliniklerde çeşitli antibiyotiklere tedavi edilme
(siprofloksasin, doksisiklin, tetrasiklin, eritromisin..)

– 1 ay öncesine kadar evlilik dışı ilişkisi olduğunu inkar etmiş ancak 1 ay
önce evlilik dışı 3 kez ilişkisi olduğunu belirtmiş

• Fizik muayene:

– Üretral akıntısı mevcut
– Bunun dışında inguinal adenopati, genital lezyon ve intraskrotal

anormallik mevcut değil.
– Diğer sistem muayeneleri normal

Olgu 3
26 yaşında erkek hasta

• Yakınma: 6 aydır devam eden

– Üretral akıntı
– Dizüri
– Perineal ve ejakülasyon ağrısı

• Öykü:

– Değişik kliniklerde çeşitli antibiyotiklere tedavi edilme
(siprofloksasin, doksisiklin, tetrasiklin, eritromisin..)

– 1 ay öncesine kadar evlilik dışı ilişkisi olduğunu inkar etmiş ancak 1 ay
önce evlilik dışı 3 kez ilişkisi olduğunu belirtmiş

• Fizik muayene:

– Üretral akıntısı mevcut
– Bunun dışında inguinal adenopati, genital lezyon ve intraskrotal

anormallik mevcut değil.
– Diğer sistem muayeneleri normal



Bu bilgiler ışığında tanı için
aşağıdakilerden hangisi en az olası

etkendir?

A- N. gonorrhoeae

B- H. ducrei

C- T. vaginalis

D- C. trachomatis
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C- T. vaginalis

D- C. trachomatis



MİKROBİYOLOJİK DEĞERLENDİRME

• Hastadan 3 adet üretral akıntı örneği

incelenmek için alındı

• Hastadan 3 adet üretral akıntı örneği

incelenmek için alındı



Bu örneklerde hangi testler
çalışılmalıdır?

A- Direk bakı

B- Direk immünoflöresan yöntem

C- Gram boyama ve kültür

D- Hepsi
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Bu hastadan üretral akıntı dışında
hangi örneğin alınmasına gerek

yoktur?

A- Prostat masajı sonrası idrar kültürü

B- Sperm kültürü

C- Hemokültür

D- Prostat sıvısı kültürü
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• Üretral örneğin Gram boyamasında her alanda 15
üstünde PMNL görüldü ancak intrasellüler Gram
negatif diplokok görülmedi

• 48 saatlik inkübasyon sonucu kültürde N. gonorrhoeae
izole edilemedi

• 5 günlük inkübasyon sonrası M. genitalium ve U.
urealyticum kültürü negatif

• C. trochomatis DFA sonucu negatif
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Tanı

• Prostat masajı sonrası alınan sıvının

direkt bakısında T. vaginalis
trofozoitleri görüldü

• Prostat masajı sonrası alınan sıvının

direkt bakısında T. vaginalis
trofozoitleri görüldü



• Hastaya T. vaginalis tanısı konularak 7 günlük

500 mg. Metranidazol tedavisi başlandı

• Tedavi sonrası hastanın şikayetleri kayboldu

• Hastaya T. vaginalis tanısı konularak 7 günlük

500 mg. Metranidazol tedavisi başlandı

• Tedavi sonrası hastanın şikayetleri kayboldu



Trichomonas vaginalis’e bağlı

persistan üretrit ve prostatit olgusu



Üretral ve Servikal
İnfeksiyon Etkenleri ve

Laboratuvar Tanısı
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Üretral Enfeksiyon Etkenleri

• Gonokoksik üretritler

• Nongonokoksik üretritler

• Gonokoksik üretritler

• Nongonokoksik üretritler



Gonokoksik Üretrit

• Neisseria gonorrhoae



Nongonokoksik Üretrit

• Chlamydia trachomatis

• Mycoplasma ve Ureoplasma

• HSV

• Trichomonas vajinalis
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Servikal İnfeksiyon Etkenleri
• Neisseria gonorrhoae
• Chlamydia trachomatis
• HPV
• HSV
• Diğerleri ( B grubu streptokok, Adenovirüs, CMV,

Enterobius vermicularis, actinomyces spp.)
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Neisseria Gonorrhoae

• Gram negatif, hareketsiz, sporsuz diplokok
• Oksidaz ve katalaz testleri pozitif
• Glükoz’a etki
• Aerobik ürer (% 10 CO2 üremeyi arttırır)
• Optimal ısı: 37°C
• Optimal PH: 7,4
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Neisseria gonorrhoae
• Dış etkenlere duyarlı (kuruluk, uv, dezenfektan)
• Antijenik yapı bakımından heterojen
• Zenginleştirilmiş besiyerlerinde ürer

(Çikolatamsı agar, Thayer-Martin besiyeri)
• Yavaş ürer, küçük koloniler
• Geniş spektrumlu antibiyotiklere duyarlı
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Laboratuvar Tanı

Örnek Alımı

• Mukopürülan endoservikal akıntı
• Üretral akıntı
• Genital yol, idrar, anal bölge , Bartholin bezi,

endometrium,kan, eklem sıvısı, vajinal
sekresyonu
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Laboratuvar Tanı

• Mikroskopik inceleme (Boyalı preparat)

• Kültür

• Kültür dışı yöntemler
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Chlamydia trachomatis
• Zorunlu hücre içi prokaryotik patojen
• DNA ve RNA içerir
• Bölünerek çoğalır
• Gram negatif bakterilerinkine benzer sert hücre

duvarı yapısı
• Antibiyotiklere duyarlı
• İnfekte etkileri hücre stoplazmasında

inklüzyonlar oluşturur

• Zorunlu hücre içi prokaryotik patojen
• DNA ve RNA içerir
• Bölünerek çoğalır
• Gram negatif bakterilerinkine benzer sert hücre
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C. trachomatis İnfeksiyonlarının
Laboratuvar Tanısı

1. Spesifik Yöntemler 2. Nonspesifik Yöntemler
• Hücre kültürü * Lökosit esteraz testi
• Sitoloji
• Seroloji
• Antijen tayini
• Yeni yöntemler
(Hibridizasyon, LCR, PCR, TMA)
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C. trachomatis Laboratuvar Tanısı

Hücre Kültürü
• Uygun muayene maddesi
• Kullanılan eküvyonun özelliği
• Muayene maddesinin alımı
• Transport ortamı
• Uygun hücre ortamı (Mc Coy, HeLa 229, BHk21)
• Sonuçların yorumlanması
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C. trachomatis Laboratuvar
Tanısı

• Sitoloji
(Giemsa, İmmünofloresan, İmmünoperoksidaz

boyama yöntemleri)
Giemsa ile EB ler mor, RB’ler mavi boyanır)
(Floresan ile  sarı –yeşil boyanır)

• Sitoloji
(Giemsa, İmmünofloresan, İmmünoperoksidaz

boyama yöntemleri)
Giemsa ile EB ler mor, RB’ler mavi boyanır)
(Floresan ile  sarı –yeşil boyanır)



C. trachomatis Laboratuvar
Tanısı

Antijen tayini

• EİA (Duyarlılık % 67-90, özgüllük:% 92-95)
• DFA ( Duyarlılık: ≥ % 90, özgüllük ≥ % 98)
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C. trachomatis Laboratuvar Tanısı

Seroloji
 EİA
• İFA
• KBD
• MİF

Seroloji
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C. trachomatis Laboratuvar
Tanısı

Yeni Yöntemler

• Hibridizasyon tekniği
• PCR (serovarların belirlenmesi, türlerin ayrımı,

tedavinin izlenmesi)
• LCR (ligaz zincir reaksiyonu)
• TMA (transkripsiyon esaslı amplifikasyon)

Yeni Yöntemler

• Hibridizasyon tekniği
• PCR (serovarların belirlenmesi, türlerin ayrımı,

tedavinin izlenmesi)
• LCR (ligaz zincir reaksiyonu)
• TMA (transkripsiyon esaslı amplifikasyon)



Mycoplasma ve Ureoplasma
• Mollicutes sınıfı
• Anaerob bakterilerden gen delesyonu sonucu

farklılaşmıştır
• Hücre duvarları yoktur, üç tabakalı  hücre

membranları vardır
• Canlı hücre dışında çoğalabilen en küçük

canlılardır
• Memelilerde, kuşlarda, böceklerde hastalık

oluşturur
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Mycoplasma ve Ureoplasma
• Pleomorfik  yapıda
• Gram boyama yöntemi ile boyanmaz
• 450 nm. Çapındaki membran filtrelerden

süzülebilir
• Sıvı ortamda kayma, cam yüzeylere yapışma

özelliği
• Dış ortam koşullarına duyarlıdır
• Kollesterole gereksinim duyan tek prokaryottur
• Mükoz membranlara yapışır
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Mycoplasma ve Ureoplasma
Laboratuvar Tanısı

• Örnek alımı :
(üretral akıntı, vajinal akıntı, vaginal ve servikal
sürüntü, idrar, endometrial biopsi örneği,
plesental membran, uterus biopsi örneği,
amniyon sıvısı, prostat salgısı)

• Transport :
( modifiye stuart besiyeri, sukroz-fosfat besiyeri)
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Mycoplasma İzolasyon ve
İdentifikasyonu

• PPLO (sığır kalbi içeren sıvı besiyeri)
( % 10 taze maya, % 20 at serumu, tuz, şeker,
fetal kalp serumu)

• SP4 besiyeri
• Edward  sıvı besiyeri
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( % 10 taze maya, % 20 at serumu, tuz, şeker,
fetal kalp serumu)
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Besiyerine Ekim

• Sıvı besiyerinde seri  sulandırım
• Subkültürler ( 0,1 cc bakteri süspansiyonu, katı

besiyerine ekilir, % 5 CO2 ortam )
• Renk değişimi üremeyi gösterir
• Katı besiyeride “ sahanda yumurta görünümü”

• Sıvı besiyerinde seri  sulandırım
• Subkültürler ( 0,1 cc bakteri süspansiyonu, katı

besiyerine ekilir, % 5 CO2 ortam )
• Renk değişimi üremeyi gösterir
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Ureoplasma’nın İzolasyonu
• Ureoplasma urealyticum (T- mycoplasma)
• U buyyonu ( üre ve indikatör içerir, PH:6-6,5)
• 35-37 °C de, anaerop ortam
• 5-7 gün inkübe edilir
• Renk değişimi (üreme ve üreaz aktivitesini

gösterir)
Üreaz pozitifdir

• U- agar besiyerinde üreme (küçük,granüler ,
kırmızı renkli koloniler)
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Serolojik Tanı Yöntemleri

• KBD
• Hİ
• İFA
• ELİSA
• PCR
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Trichomonas vaginalis
• Cinsel temasla bulaşan “ trikomoniyaz”

hastalığın etkeni
• Trofozoit şekli (oval veya armut şeklinde)
• Kamçılı protozoon
• Tek konak insan

• Cinsel temasla bulaşan “ trikomoniyaz”
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Trikomoniyaz
• Direkt temasla bulaşır
• % 50 oranda asemptomatik
• Kadınlarda: vajinal akıntı, vulvovajinal irritasyon
• Erkeklerde: üretral akıntı
(akıntılar köpüklü, sarı-yeşil renkte,pis kokulu)

• Direkt temasla bulaşır
• % 50 oranda asemptomatik
• Kadınlarda: vajinal akıntı, vulvovajinal irritasyon
• Erkeklerde: üretral akıntı
(akıntılar köpüklü, sarı-yeşil renkte,pis kokulu)



Trichomonas vaginalis
laboratuvar tanısı

• Direkt tanı
• Makroskopik  görünüş
• Mikroskopik tanı (Direkt preparat ve boyalı

preparat)
• Kültür yöntemler (CPLM besiyeri)
• Örneklerde antijen aranması (Lateks

aglütinasyon, ELİSA)
• İndirekt tanı
• (ELİSA, İFA,İHA)
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Gram Boyama
Clue Hücresi

Görüntüdeki yapıyı tanımlayınızGörüntüdeki yapıyı tanımlayınız

Nükleus



Gardnerella
vaginalis

(Gram boyama)

Görüntüdeki mikroorganizmayı tanımlayınızGörüntüdeki mikroorganizmayı tanımlayınız
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Görüntüdeki mikroorganizmayı tanımlayınızGörüntüdeki mikroorganizmayı tanımlayınız

İnceleme yöntemi nedir?İnceleme yöntemi nedir?

Treponema pallidum

İmmün floresan yöntem



Görüntüyü ve boyama yöntemini tanımlayınızGörüntüyü ve boyama yöntemini tanımlayınız

Laktobasiller Gram boyama

Normal vajinal flora



Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız
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Treponema pallidum - Karanlık Alan Mikroskobisi



Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız

Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız

Neisseria gonorrhoeae – Gram boyama



Kültürde üreyen mikroorganizmayı
tanımlayınız

Kültürde üreyen mikroorganizmayı
tanımlayınız

Mycoplasma kolonileri



Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız

Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız

Mycoplasma spp kolonilerinin
Diene boyası ile görüntüsü



Görüntüyü tanımlayınızGörüntüyü tanımlayınız

Gram boyama ve PNL 



Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız

Görüntüdeki mikroorganizmayı
ve inceleme yöntemini tanımlayınız

Chlamydia trachomatis

Direkt floresan yöntemi


