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Genital sistem örnekleri
 Çeşitli klinik sendromların tanısı

 Kadında üretrit, vulvovajinit, BV, servisit, salpenjit
endometrit veya PIH

 Erkekte üretrit, epididimit, prostatit
 Genital ülser
 Genital siğil

 Gebeler
 Yenidoğanda enfeksiyon etkeni olabilecek mo.tanısı

 Nadiren
 Çocuklar
 Menapoz sonrası kadınlardan
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Enfeksiyon, örnek ve etkenler
 Üretrit
 Üretral sürüntü, idrar
 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, U.

urealyticum

 Servisit
 Endoservikal sürüntü, ülser sürüntü örneği
 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV

 Üretrit
 Üretral sürüntü, idrar
 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, U.

urealyticum

 Servisit
 Endoservikal sürüntü, ülser sürüntü örneği
 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV
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Enfeksiyon, örnek ve etkenler
 Endometrit
 Endometrium biyopsi örneği, transvajinal

aspirat
 Actinomyces spp, C. trachomatis, N. gonorrhoeae,

enterik bakteriler, S. pyogenes, anaeroplar
 Salpenjit
 ‘Culdosentez’ örneği, laparoskopik örnek
 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, enterik

bakteriler, S. aureus, S. pyogenes, anaeroplar

 Endometrit
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enterik bakteriler, S. pyogenes, anaeroplar
 Salpenjit
 ‘Culdosentez’ örneği, laparoskopik örnek
 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, enterik

bakteriler, S. aureus, S. pyogenes, anaeroplar
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Enfeksiyon, örnek ve etkenler
 İntra-amniotik enfeksiyon
 Amnion sıvısı, doku, kan kültürü
 Enterik bakteriler, L. monocytogenes,

N. gonorrhoeae, S. agalactiae, S. pyogenes
 Puerperal sepsis, septik abortus
 Endometrial doku, transvajinal aspirat, kan

kültürü
 Anaeroplar, enterik bakteriler, S. agalactiae,

S. pyogenes
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S. pyogenes
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Genital sistem 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

 Prepuberte döneminde
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 Laktobasiller hakim
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 Menapoz sonrası kadınlarda
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Enfeksiyon ve etkenler
 Enfeksiyon endojen flora elemanlarının

patojenitelerinin artması sonucu gelişebilir

 Konağa ait faktörler

 Diğer patojenlerin varlığı (HSV, HPV, HIV)

 Ya da cinsel yolla bulaşır

 Enfeksiyon endojen flora elemanlarının
patojenitelerinin artması sonucu gelişebilir

 Konağa ait faktörler

 Diğer patojenlerin varlığı (HSV, HPV, HIV)

 Ya da cinsel yolla bulaşır



Cerrahi olarak alınan örnekler
 Yara/ abse örneği

veya

 Steril vücut sıvısı gibi ele alınmalı

 Aerop ve anaerob kültür yapılmalı

 Yara/ abse örneği

veya

 Steril vücut sıvısı gibi ele alınmalı

 Aerop ve anaerob kültür yapılmalı
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Örnekler ve transport
 Cilt kontaminasyonu gereken durumlarda

povidon-iyot gibi dezenfektanlar önerilir
 Spekulum kullanıldığı zaman lubrikan

kullanılmamalıdır
 Dakron eküvyon tercih edilmelidir
 Amies tranport için uygun besiyeridir
 Transport soğuk ortamda olmalıdır

 Cilt kontaminasyonu gereken durumlarda
povidon-iyot gibi dezenfektanlar önerilir

 Spekulum kullanıldığı zaman lubrikan
kullanılmamalıdır

 Dakron eküvyon tercih edilmelidir
 Amies tranport için uygun besiyeridir
 Transport soğuk ortamda olmalıdır
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Örnekler
 Doğurgan çağda kadınlarda vajinal örneğin

rutin kültürüne gerek yoktur
 Vulvovajinit ve BV tanısı için kültüre gerek yoktur

 Puberte öncesi ve menapoz sonrası dönemde
rutin kültür endikasyonu olabilir
 İstemde aranan etken belirtilmelidir
 N. gonorrhoeae, H. ducrei, S. agalactiae, S.

pyogenes, L. monocytogenes, C. albicans
 Örneklerin taşıyıcı besiyerinde laboratuvara

gelmesi önemlidir

 Doğurgan çağda kadınlarda vajinal örneğin
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pyogenes, L. monocytogenes, C. albicans
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Besiyerleri ve inkübasyon
 Kanlı agar
 Çikolata agar
 Mac Conkey/ EMB
 Thayer Martin besiyeri
 Columbia kolistin nalidiksik asit agar (CNA)
 Mayalar için seçici besiyeri

 %5 CO2’li ortamda 35C’da inkübe edilir, 72 saate
dek bekletilir.

 Kanlı agar
 Çikolata agar
 Mac Conkey/ EMB
 Thayer Martin besiyeri
 Columbia kolistin nalidiksik asit agar (CNA)
 Mayalar için seçici besiyeri

 %5 CO2’li ortamda 35C’da inkübe edilir, 72 saate
dek bekletilir.
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Örnekler
 İnvaziv alınan örneklerde veya yoğun üreme

durumunda
 Haemophilus spp
 Gram negatif basiller (Enterobacteriaceae hariç)

 Pseudomonas spp.
 Pasteurella bettyae (yenidoğanda)
 Campylobacter fetus
 Capnocytophaga spp.

 S. aureus
 S. pneumoniae
 N. meningitidis
 G. vaginalis (çocuklarda, yetişkinde yoğun üreme

durumunda)

 İnvaziv alınan örneklerde veya yoğun üreme
durumunda
 Haemophilus spp
 Gram negatif basiller (Enterobacteriaceae hariç)
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 G. vaginalis (çocuklarda, yetişkinde yoğun üreme
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Raporlama
 Cerrahi örnekler veya steril bölgelerden izole

edilen tüm etkenler rapor edilmelidir
 Karışık üremeler ‘karışık enterik basiller,

karışık anaeroplar üredi’ şeklinde raporlanması
yeterlidir

 Normal flora ürediğinde ‘Normal genital flora
üredi’

 Spesifik etken istendiğinde ve üremediğinde
‘……üremedi’ olarak raporlanmalıdır

 Üreyen bakterinin kantitasyonu (1+/4+)
yapılmalıdır

 Cerrahi örnekler veya steril bölgelerden izole
edilen tüm etkenler rapor edilmelidir

 Karışık üremeler ‘karışık enterik basiller,
karışık anaeroplar üredi’ şeklinde raporlanması
yeterlidir

 Normal flora ürediğinde ‘Normal genital flora
üredi’

 Spesifik etken istendiğinde ve üremediğinde
‘……üremedi’ olarak raporlanmalıdır

 Üreyen bakterinin kantitasyonu (1+/4+)
yapılmalıdır Zarakolu2012



Yorumlama
 Üremesi anlamlı olan mo.lar

 Steril bölgelerden izole edilen her mo.
 Ürediği genital bölgeden bağımsız cinsel yolla

bulaşan etkenler (N. gonorrhoeae)
 Yumuşak doku, endometrium dokusu veya

transvajinal sıvıdan üreyen S. pyogenes veya C.
perfringens

 Bu etkenler dışında üremenin miktarı,
hastanın semptomları veya gebelik gibi özel
durumu yorumu etkiler

 Üremesi anlamlı olan mo.lar
 Steril bölgelerden izole edilen her mo.
 Ürediği genital bölgeden bağımsız cinsel yolla

bulaşan etkenler (N. gonorrhoeae)
 Yumuşak doku, endometrium dokusu veya

transvajinal sıvıdan üreyen S. pyogenes veya C.
perfringens

 Bu etkenler dışında üremenin miktarı,
hastanın semptomları veya gebelik gibi özel
durumu yorumu etkiler



Vajinal akıntıya yaklaşım
 Vajinal akıntı fizyolojisi
 Etiyoloji ve ayırıcı tanı
 Hastaya yaklaşım
 Enfeksiyöz akıntı etkenleri/hastalıklar
 Mikrobiyolojik tanı

 Örneğin alınması, laboratuvara
gönderilmesi

 Laboratuvar tanı yöntemleri
 Değerlendirme ve sonuç raporu
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Vajinal akıntı
 Sık görülen bir semptomdur
 Kadınların (bazen doktorların) hangi akıntıyı

normal hangisini patolojik algıladığı konusunda
fazlaca değişkenlik söz konusudur

 Kaşıntı, irritasyon, kızarıklık, ödem bulguları
normal koşullarda olmamalıdır

Mashburn J, J Midwifery and Women’s Health, 2006
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Vajinal akıntı
 Sendromik yaklaşım (DSÖ)
 Duyarlılık ve özellikle özgüllüğü ile yetersiz

kalır
 Enfeksiyonlar asemptomatik seyirli olabilirler
 Bakteriyel vajinozis ve Trichomonas

vaginalis
 Nadiren tarama yapılmaktadır

Schwebke J, Women and Health, 2000
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Fizyolojik vajinal akıntı
 Pubertede başlar
 Servikal mukus, dökülen vajen epitel hücreleri

ve laktobasillerden oluşur (1-4 ml/gün)
 Kokusuzdur
 Renksiz veya süt beyazı görünümünde, vajen

duvarlarına yapışıktır
 Kaşıntı ve irritasyona neden olmaz
 Menstruel siklusun fazlarından etkilenir

 Ovulasyon sırasında miktarı artar
 Gebelik, oral kontraseptif kullanımında artar
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Fizyolojik vajinal akıntı
 Prepuberte döneminde fizyolojik olan pH,

pubertede asit (3.8-4.2)’dir
 Asit pH glukoz yıkım ürünleri (laktik asit ve

hidrojen peroksit) sonucu oluşur
 Floranın %95’ini laktobasiller oluşturur
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 Prepuberte döneminde fizyolojik olan pH,
pubertede asit (3.8-4.2)’dir
 Asit pH glukoz yıkım ürünleri (laktik asit ve

hidrojen peroksit) sonucu oluşur
 Floranın %95’ini laktobasiller oluşturur

Mikroskobik değerlendirmede
-PMN/Epitel hücresi oranı =1’dir
-Laktobasiller floraya hakimdir



Vajinal akıntı

Mikrobiyal etiyoloji???
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Vajinal akıntı

 Etiyolojide enfeksiyonlar başta gelir
 Vajinit

 Bakteriyel vajinozis (BV,%40-45)
 Candida türleri (%25)
 Trichomonas vaginalis (TV,%20)

 Servisit
 Neisseria gonorrhoeae
 Chlamydia trachomatis

Granata PA, Clinical Microbiology Newsletter, 2010

Mikrobiyal
etiyoloji
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Vajinal akıntı

Ayırıcı tanı????
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Vajinal akıntı nedenleri

 Servisit
 Deskuamatif inflamatuvar vajinit
 Östrojen yetersizliğine bağlı vulvovajinit

McCormack WM, Vulvovaginitis and Cervisitis, Principles and
Practice of Infectious Diseases, 2010

Enfeksiyon dışı
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 Servisit
 Deskuamatif inflamatuvar vajinit
 Östrojen yetersizliğine bağlı vulvovajinit
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Hastaya yaklaşım
 Yaş
 Şikayetin başlama tarzı
 Akıntının miktarı
 İrritasyon
 Koku
 Karın ağrısı
 Cinsel yaşam
 Diğer hastalıklar
 Kullandığı ilaçlar

Zarakolu2012

 Yaş
 Şikayetin başlama tarzı
 Akıntının miktarı
 İrritasyon
 Koku
 Karın ağrısı
 Cinsel yaşam
 Diğer hastalıklar
 Kullandığı ilaçlar



Vajinal akıntı
 Enfeksiyonların tanısında semptomların hiçbiri

tek başına belirleyici bulunmamıştır
 Kaşıntının olmaması candidiazis’den
 Kokunun olmaması BV’den uzaklaştırır

 Fizik muayene bulgularının da tanıda etkisi
sınırlıdır

 Kokunun olmaması candidiazis ile
ilişkilendirilmiştir

 Mikroskopi tanıda en yararlı yöntem olarak
belirlenmiştir

Anderson MR et al, JAMA, 2004
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Laboratuvar tanısı
 Vajinal akıntı örneği BV, Candida spp ve
T. vaginalis açısından değerlendirilmelidir
 Taze preparat
 %10 KOH
 pH
 Gram boyama
 Kültür

Dyck EV, World Health Organization, 1999
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Örneğin alınması
 Vajinal örnek klinisyen tarafından alınabilir
 Alınıp 0.5 ml normal tuzlu su içine konulur
 2-3 ml tuzlu su arka fornikse bırakılıp ardından

aspire edilebilir
 Vajinal sürüntü örneği hastanın kendisi

tarafından alınabilir
 Kendisi ya da klinisyen tarafından alınması

etkenlerin saptanması açısından önemli bir
fark oluşturmamaktadır
Schwebke JR, Journal of Clinical Microbiology, 1997

Zarakolu2012

 Vajinal örnek klinisyen tarafından alınabilir
 Alınıp 0.5 ml normal tuzlu su içine konulur
 2-3 ml tuzlu su arka fornikse bırakılıp ardından

aspire edilebilir
 Vajinal sürüntü örneği hastanın kendisi

tarafından alınabilir
 Kendisi ya da klinisyen tarafından alınması

etkenlerin saptanması açısından önemli bir
fark oluşturmamaktadır
Schwebke JR, Journal of Clinical Microbiology, 1997



Laboratuvar tanısı
 Taze preparat mikroskopisi

 10-20 dk. içinde değerlendirilmeli, bu sırada oda
ısısında kalmalıdır

 Maya, hif yapıları, hareketli TV, ipucu hücreleri,
PMN değerlendirilir

 KOH
 Whiff (Koku) testinde kullanılır
 Mayaların daha iyi görünmesini sağlar
 T. vaginalis ve BV tanısında kullanılmaz

 pH
 Dar aralıklı (4.0-5.5) pH kağıdı daha uygundur
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Laboratuvar tanısı
 Hızlı testler
 Mikroskopi yapılamıyorsa hızlı testlerin

kullanılması önerilir
 Kültür
 BV tanısında kültürün yeri yoktur
 Candida ve TV tanısında klinik şüpheye

rağmen mikroskopide saptanmamışsa kültür
önerilir

Sobel JD, Uptodate, 2010
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Ülkemizde 50 merkezde yöntemler

Yöntem n
Taze preparat 48/50
PH 3/50
%10 KOH 8/50
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%10 KOH 8/50
Gram boyama (Nugent skorlama) 32/50 (13/32)
Kültür 4/50
Diğer (Giemza, AF Genital
sistem)

3/50

28 devlet lab+15 üniv. lab+
7 özel Lab.



Bakteriyel vajinozis
 Vajinal pH >4.5
 Koku testi pozitiftir
 Mikroskobik bulgular

- Laktobasiller kaybolmuştur
- Floraya kokobasiller hakimdir
- İpucu hücreleri (clue cell, %20’den fazla)
- PMN artışı beklenmez

 Kültürün tanıda yeri yoktur
 Duyarlılığı %94, özgüllüğü %50-60
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Bakteriyel vajinozis
Mikroskopi
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Bakteriyel vajinozis
 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)

Amsel kriterleri
1983
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Bakteriyel vajinozis
 pH>4.5

 (en duyarlı kriter, özgüllüğü en düşük)
 İpucu hücrelerinin varlığı

 (özgül kriter)
 Whiff test

 (özgüllüğü yüksek, duyarlılığı düşük kriter)
 Beyaz, yapışkan, homojen nitelikte akıntı
 (pH>4.5 ve 2.herhangi kriter) olmak üzere

sadece 2 kriterin varlığı tanıda yeterli
bulunmuştur

Amsel kriterleri
1983
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 pH>4.5
 (en duyarlı kriter, özgüllüğü en düşük)

 İpucu hücrelerinin varlığı
 (özgül kriter)

 Whiff test
 (özgüllüğü yüksek, duyarlılığı düşük kriter)

 Beyaz, yapışkan, homojen nitelikte akıntı
 (pH>4.5 ve 2.herhangi kriter) olmak üzere

sadece 2 kriterin varlığı tanıda yeterli
bulunmuştur



Bakteriyel vajinozis/Nugent skorlaması
Morfotip Sayı/Alan Skor

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



Nugent skorlaması

Skor Sonuç
0-3 Normal

4-6 Intermediate
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4-6 Intermediate

7-10 Bakteriyel vajinozis



Bakteriyel vajinozis
 Amsel kriterleri ile Nugent skorlamasının

kıyaslandığı çalışmalarda BV tanısında
Nugent skorlamasının daha iyi bir belirleyici
olduğu sonucuna varılmıştır*

 Nugent skorlaması altın standart kabul
edilmektedir

 Servikal Pap smear’in BV tanısında duyarlılığı
çok düşüktür**

*Sha et al, Journal of Clinical Microbiology,2005
**CDC, Sexually Tranmitted Infections Treatment Guidelines,2006
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Candida vulvovajiniti
 C. albicans (%80)
 C. glabrata (%14)
 C.tropicalis (%8)
 C. parapsilosis (%6)

Mikroskopi

Zarakolu2012

 C. albicans (%80)
 C. glabrata (%14)
 C.tropicalis (%8)
 C. parapsilosis (%6)

Trama JP, Infectious Disease Obstetrics and Gynecology, 2005



Candida vulvovajiniti
 Taze preparat örneğinde tomurcuklanan maya

ve psödohifler görülür
 %10 KOH eklenmesi ile daha iyi görünür hale gelir

 Gram boyası tanıda kullanılabilir
 Kültür tanıda kullanılabilir

 %10-20 kadının normal florasında Candida
mevcuttur

 Sık tekrarlayan komplike olgularda kültür ve
duyarlılık testinin yapılması önem taşır
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ve psödohifler görülür
 %10 KOH eklenmesi ile daha iyi görünür hale gelir

 Gram boyası tanıda kullanılabilir
 Kültür tanıda kullanılabilir

 %10-20 kadının normal florasında Candida
mevcuttur

 Sık tekrarlayan komplike olgularda kültür ve
duyarlılık testinin yapılması önem taşır



Trikomoniazis
 Vajinal pH>4.5
 Koku testi pozitiftir
 Mikroskopik değerlendirmede

-PMN/Epitel hücresi oranı >1’dir
-TV trofozoidleri görülür (Duyarlılık %70)

 Kültür (Duyarlılık %95)
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 Kültür (Duyarlılık %95)



Trikomoniazis

Mikroskopi
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Trikomoniazis
 Trofozoidlerin saptanmasında taze prep.

duyarlılığı 10 dk.’lık gecikme ile %20’ye düşer
 pH>4.5 olması ve PMN varlığı tanıyı destekler
 Kültürün tarama amacıyla kullanılması pahalı bir

yöntemdir
 Risk gruplarında kullanılması uygundur
 Enfeksiyon düşünülmesine rağmen

mikroskopide saptanamamışsa kültür
yapılmalıdır

Mashburn J et al, Journal of Midwifery and Women’s Health,
2006
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 Trofozoidlerin saptanmasında taze prep.
duyarlılığı 10 dk.’lık gecikme ile %20’ye düşer

 pH>4.5 olması ve PMN varlığı tanıyı destekler
 Kültürün tarama amacıyla kullanılması pahalı bir

yöntemdir
 Risk gruplarında kullanılması uygundur
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2006



Trikomoniazis
 TV enfeksiyonunda kültürün duyarlılığı

%95’dir
 Özel besiyeri (Diamond) gerektirir,

inkübasyonu birkaç güne uzatmak gerekir
 InPouch TV (Biomed Diagnostics, White

City, OR) ticari olarak ulaşılabilecek sıvı
besiyeri ile hazırlanan kültür sistemleridir

Granata PA, Clinical Microbiology Newsletter, 2010
Zarakolu2012

 TV enfeksiyonunda kültürün duyarlılığı
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Diğer testler
 Quick Vue Advance pH ve Amine Testi

(Quidel, San Diego, CA)
 pH artışı ve amine varlığını tespit eder

 Quick Vue Advance G. vaginalis test veya G.
vaginalis PIP Card test (Quidel, San Diego,
CA)
 G. vaginalis ve Mobiluncus tarafından üretilen

enzimleri tespit eder
 15-20 dk.da tamamlanan bu testlerin duyarlılığı

%90’dan fazla, özgüllüğü %97 gösterilmiştir
Granata PA, Clinical Microbiology Newsletter, 2010
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 Quick Vue Advance pH ve Amine Testi
(Quidel, San Diego, CA)
 pH artışı ve amine varlığını tespit eder

 Quick Vue Advance G. vaginalis test veya G.
vaginalis PIP Card test (Quidel, San Diego,
CA)
 G. vaginalis ve Mobiluncus tarafından üretilen
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 15-20 dk.da tamamlanan bu testlerin duyarlılığı

%90’dan fazla, özgüllüğü %97 gösterilmiştir
Granata PA, Clinical Microbiology Newsletter, 2010



Diğer testler
 OSOM BVBlue test (Genzyme

Corporation, Cambridge, MA)
 10 dk.’da tamamlanır, G. vaginalis ve

Mobiluncus tarafından üretilen sialidaz
enziminin yüksek düzeylerini tespit
eder
 Nugent skorlamasını kullanacak tecrübeli

mikroskopiste ihtiyaç duyulmaz
 Candida ve TV tanısı açısından yetersiz

kalır
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Mobiluncus tarafından üretilen sialidaz
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eder
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Diğer testler
 OSOM Trichomonas Rapid Test

(Genzyme Diagnostics, Cambridge, MA)
immunokromatografik dipstik testi
 Duyarlılığı %84-95, özgüllüğü %99 olarak

belirlenmiştir
 Mikroskopi ve kültürün yapılamadığı

koşullarda kullanılabilecek hızlı test
 Sadece TV tanısında kullanılmakta
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 OSOM Trichomonas Rapid Test
(Genzyme Diagnostics, Cambridge, MA)
immunokromatografik dipstik testi
 Duyarlılığı %84-95, özgüllüğü %99 olarak

belirlenmiştir
 Mikroskopi ve kültürün yapılamadığı

koşullarda kullanılabilecek hızlı test
 Sadece TV tanısında kullanılmakta



Diğer testler
 BD Affirm VPIII Microbial

Identification (Becton Dickinson and
Company, Sparks, MD)
 Nukleik asid probe testi G. vaginalis,

Candida türleri, TV tanısına yönelik
düzenlenmiştir

 Tek bir sürüntü örneği kullanılır
 Bir saatten kısa sürede tamamlanır
 72 saate dek koruyan transport sistemi

mevcut
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Company, Sparks, MD)
 Nukleik asid probe testi G. vaginalis,

Candida türleri, TV tanısına yönelik
düzenlenmiştir
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Vaka sunumları

Vaka 1
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Vaka 1



Vaka 1
 Hasta

-24 yaşında, bekar bayan
 Öykü

-2 haftadır sarı renkte ve kötü kokulu vajinal
akıntı ve hafif kaşıntı şikayeti var
-6 ay içinde 2 farklı cinsel eşi olmuş

 Muayene
-Dış genital organlar normal; mukoza hafif
eritemli, sarı renkte akıntı var
-Serviks normal, uterus ve adnekslerde
hassasiyet yok Zarakolu2012

 Hasta
-24 yaşında, bekar bayan

 Öykü
-2 haftadır sarı renkte ve kötü kokulu vajinal
akıntı ve hafif kaşıntı şikayeti var
-6 ay içinde 2 farklı cinsel eşi olmuş

 Muayene
-Dış genital organlar normal; mukoza hafif
eritemli, sarı renkte akıntı var
-Serviks normal, uterus ve adnekslerde
hassasiyet yok



Vaka 1
 Ön tanı: Vajinit
 Ayırıcı tanı: TV, BV, Mantar enfeksiyonu
 Laboratuvar tanısı: Vajinal örnek
 Vajinal pH=6, koku testi (+)
 Taze prep: Her sahada 8-10 PMN,

hareketli Trichomonas vaginalis
trofozoidleri mevcut, ipucu hücresi yok
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 Ön tanı: Vajinit
 Ayırıcı tanı: TV, BV, Mantar enfeksiyonu
 Laboratuvar tanısı: Vajinal örnek
 Vajinal pH=6, koku testi (+)
 Taze prep: Her sahada 8-10 PMN,

hareketli Trichomonas vaginalis
trofozoidleri mevcut, ipucu hücresi yok



Trikomoniazis

Mikroskopi

Zarakolu2012



Rapor
 Vajinal akıntı örneği
 Taze prep. mikroskopisi: Her sahada 8-10 PMN,

hareketli T. vaginalis trofozoidleri görüldü
 PH:6
 Koku testi (+)
 KOH: Tomurcuklanan maya ve psödohif

yapıları görülmedi
 Sonuç: Her sahada 8-10 PMN, hareketli

T.vaginalis trofozoidleri görüldü
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 Vajinal akıntı örneği
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hareketli T. vaginalis trofozoidleri görüldü
 PH:6
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 KOH: Tomurcuklanan maya ve psödohif
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T.vaginalis trofozoidleri görüldü



Trikomoniazis
 Hemen her zaman cinsel yolla bulaşır
 Diğer CYBE’ların varlığı araştırılmalıdır

 Akıntı köpüklü, sarı-yeşil, kötü
kokuludur

 Çoğunlukla asemptomatik seyreder

Zarakolu2012

 Hemen her zaman cinsel yolla bulaşır
 Diğer CYBE’ların varlığı araştırılmalıdır

 Akıntı köpüklü, sarı-yeşil, kötü
kokuludur

 Çoğunlukla asemptomatik seyreder



 Gebe kadınlarda erken membran ruptürü
ve erken doğum

 Post-operatif enfeksiyon
 PIH
 HIV enfeksiyonu bulaşında risk oluşturur

Trikomoniazis
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 Gebe kadınlarda erken membran ruptürü
ve erken doğum

 Post-operatif enfeksiyon
 PIH
 HIV enfeksiyonu bulaşında risk oluşturur



Vaka sunumları

Vaka 2

Zarakolu2012

Vaka 2



Vaka 2
 Hasta

-20 yaşında, bekar, öğrenci
 Öykü

-2 haftadır vulvada kaşıntı, 2 gündür artan
akıntı, 10 gün önce İYE için antibiyotik
tedavisi kullanmış
-Cinsel yönden aktif, tek eşli

 Muayene
-Dış genital organlar normal; vulva eritemli;
vajen duvarlarında beyaz renkte akıntı var
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 Hasta
-20 yaşında, bekar, öğrenci

 Öykü
-2 haftadır vulvada kaşıntı, 2 gündür artan
akıntı, 10 gün önce İYE için antibiyotik
tedavisi kullanmış
-Cinsel yönden aktif, tek eşli

 Muayene
-Dış genital organlar normal; vulva eritemli;
vajen duvarlarında beyaz renkte akıntı var



Vaka 2
 Ön tanı: Vajinit, mantar enfeksiyonu
 Ayırıcı tanı: TV, BV
 Laboratuvar tanısı
 pH=4.0, koku testi (-)
 Taze prep: Her sahada 5-6 PMN,

tomurcuklanan maya ve psödohif yapıları
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 Ön tanı: Vajinit, mantar enfeksiyonu
 Ayırıcı tanı: TV, BV
 Laboratuvar tanısı
 pH=4.0, koku testi (-)
 Taze prep: Her sahada 5-6 PMN,

tomurcuklanan maya ve psödohif yapıları



Rapor
 Vajinal akıntı örneği
 Hastanın kendisi tarafından alındığı

belirtilmeli
 Laboratuvar yöntemleri
 Taze preparat mikroskopisi: Her sahada 5-6

PMN, tomurcuklanan maya ve psödohif
yapıları

 PH:4.0, KOH: Koku testi (-)
 Gram boyalı mikroskopi: Her sahada 5-6

PMN, maya ve psödohif yapıları
 Kültür: - Zarakolu2012

 Vajinal akıntı örneği
 Hastanın kendisi tarafından alındığı

belirtilmeli
 Laboratuvar yöntemleri
 Taze preparat mikroskopisi: Her sahada 5-6

PMN, tomurcuklanan maya ve psödohif
yapıları

 PH:4.0, KOH: Koku testi (-)
 Gram boyalı mikroskopi: Her sahada 5-6

PMN, maya ve psödohif yapıları
 Kültür: -



Vulvovajinal kandidiazis
 Laktobasillerin azalması ve Candida

türlerinin florada artışı sonucu gelişir
 Kondom, diyafram, spermisid kullanımı,

oral kontraseptif kullanımı
 Antibiyotik kullanımı
 İmmünsupresyon, diabetes mellitus

predispozan faktörlerdir
 Rekürren vakalar sıklıkla premenstruel

dönemde alevlenir
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Vajinal akıntı

Vaka 3
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Vaka 3



Vaka 3
 Hasta

-30 yaşında, bekar bayan
 Öykü

-Kötü kokulu, bol miktarda akıntı şikayeti
-Adet öncesi dönemde kokuda artış
-Cinsel yönden aktif, 2 aydır yeni eşi var

 Muayene
-Dış genital organlar normal; vajen
duvarlarında gri-beyaz renkte akıntı var
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 Hasta
-30 yaşında, bekar bayan

 Öykü
-Kötü kokulu, bol miktarda akıntı şikayeti
-Adet öncesi dönemde kokuda artış
-Cinsel yönden aktif, 2 aydır yeni eşi var

 Muayene
-Dış genital organlar normal; vajen
duvarlarında gri-beyaz renkte akıntı var



Vaka 3
 Ön tanı: Vajinal akıntı
 Ayırıcı tanı: TV, BV, Mantar enfeksiyonu
 Laboratuvar tanısı: Vajinal örnek
 Vajinal pH=3.5, koku testi (+)
 Taze prep: Her sahada 3-4 PMN,

laktobasiller azalmış, ipucu hücreleri
mevcut
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 Ön tanı: Vajinal akıntı
 Ayırıcı tanı: TV, BV, Mantar enfeksiyonu
 Laboratuvar tanısı: Vajinal örnek
 Vajinal pH=3.5, koku testi (+)
 Taze prep: Her sahada 3-4 PMN,

laktobasiller azalmış, ipucu hücreleri
mevcut



Rapor
 Vajinal akıntı örneği
 Laboratuvar yöntemleri
 Taze preparat mikroskopisi: Her sahada 3-4

PMN, ipucu hücreleri mevcut, laktobasiller
azalmış

 PH:3.5, KOH: Koku testi (-)
 Gram boyalı mikroskopi: Her sahada 3-4

PMN, ipucu hücreleri mevcut, laktobasiller
azalmış, bakteriyel vajinozis ile uyumlu çeşitli
morfolojik yapıda bakteriler

 Kültür: -
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 Laboratuvar yöntemleri
 Taze preparat mikroskopisi: Her sahada 3-4

PMN, ipucu hücreleri mevcut, laktobasiller
azalmış

 PH:3.5, KOH: Koku testi (-)
 Gram boyalı mikroskopi: Her sahada 3-4

PMN, ipucu hücreleri mevcut, laktobasiller
azalmış, bakteriyel vajinozis ile uyumlu çeşitli
morfolojik yapıda bakteriler

 Kültür: -



Gram boyama sonucu
 BK, KK
 İpucu hücreleri
 Maya hücreleri (tomurcuklanma, psödohif

yapıları)
 Normal vajen florası ile uyumlu

morfolojide çeşitli bakteriler
 Bakteriyel vajinozis ile uyumlu çeşitli

morfolojik yapıda bakteriler

 BK, KK
 İpucu hücreleri
 Maya hücreleri (tomurcuklanma, psödohif

yapıları)
 Normal vajen florası ile uyumlu

morfolojide çeşitli bakteriler
 Bakteriyel vajinozis ile uyumlu çeşitli

morfolojik yapıda bakteriler



Bakteriyel vajinozis
 Laktobasillerin azalıp yerini Gardnerella

vaginalis, Mobiluncus ve Bacteriodes
türleri ile diğer anaerobik bakterilerin
aldığı polimikrobiyal bir sendromdur

 CYBE veya inflamatuar durum değildir
 Cinsel aktivite ile ilişkilidir
 Vakaların %50’den fazlası asemptomatik

olabilir Zarakolu2012

 Laktobasillerin azalıp yerini Gardnerella
vaginalis, Mobiluncus ve Bacteriodes
türleri ile diğer anaerobik bakterilerin
aldığı polimikrobiyal bir sendromdur

 CYBE veya inflamatuar durum değildir
 Cinsel aktivite ile ilişkilidir
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Bakteriyel vajinozis
 Gebelikte erken membran ruptürü,

erken doğum eylemi
 Jinekolojik cerrahi sonrası enfeksiyon
 PIH
 HIV enfeksiyonu bulaşında risk

oluşturur
Mitchell H, British Medical Journal, 2004
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 PIH
 HIV enfeksiyonu bulaşında risk
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Vajinal akıntı

Vaka 4
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Vaka 4



Vaka 4
 Hasta

-22 yaşında, bekar bayan
 Öykü

-1 haftadır sarı renkte vajinal akıntı ve hafif
kaşıntı şikayeti var
-2 aydır yeni eş, tek eşli

 Muayene
-Dış genital organlar normal; mukoza hafif
eritemli, sarı renkte akıntı var
-Serviks, uterus ve adnekslerde hassasiyet var
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 Hasta
-22 yaşında, bekar bayan

 Öykü
-1 haftadır sarı renkte vajinal akıntı ve hafif
kaşıntı şikayeti var
-2 aydır yeni eş, tek eşli

 Muayene
-Dış genital organlar normal; mukoza hafif
eritemli, sarı renkte akıntı var
-Serviks, uterus ve adnekslerde hassasiyet var



Vaka 4
 Ön tanı: Vajinal akıntı
 Ayırıcı tanı: TV, BV, Mantar enfeksiyonu,

servisit
 Laboratuvar tanısı: Vajinal örnek
 Vajinal pH=5, koku testi (-)
 Taze prep: Her sahada 15-20 PMN,

laktobasiller mevcut, ipucu hücreleri yok, TV
trofozoidleri görülmedi

 Servisit açısından değerlendirilmesi önerilir
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 Ön tanı: Vajinal akıntı
 Ayırıcı tanı: TV, BV, Mantar enfeksiyonu,

servisit
 Laboratuvar tanısı: Vajinal örnek
 Vajinal pH=5, koku testi (-)
 Taze prep: Her sahada 15-20 PMN,

laktobasiller mevcut, ipucu hücreleri yok, TV
trofozoidleri görülmedi

 Servisit açısından değerlendirilmesi önerilir



Laboratuvar tanısı
 pH>4.5 ise BV, TV enfeksiyonları ya da

mukopürülan servisit düşünülmelidir
 Normal pH (pH<4.5), BV tanısını ekarte eder

 PMN/Epitel >1 veya >10 PMN/HPF ise TV
enfeksiyonu ya da mukopürülan servisit
(gonore ve klamidya) düşünülmelidir

 Vajinal akıntıda PMN artışı özellikle
kaynakların sınırlı olduğu koşullarda ve risk
gruplarında servisit tanısında belirleyici
olabilir

Geisler WM et al, Sex Transm Infect, 2004
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mukopürülan servisit düşünülmelidir
 Normal pH (pH<4.5), BV tanısını ekarte eder

 PMN/Epitel >1 veya >10 PMN/HPF ise TV
enfeksiyonu ya da mukopürülan servisit
(gonore ve klamidya) düşünülmelidir
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Ülkemizde durum
 Trabzon’da aile planlaması polikliniğine

başvuran kadınlarda
 BV (%28.2)
 Vulvovaginal candidiazis (%11.3)
 TV (%2)
 C. trachomatis (%12)
 N. gonorrhoeae (%4.5)
 Sifiliz (%2.5)

Hodoglugil NN, Sex Trans Infect, 1999

 Trabzon’da aile planlaması polikliniğine
başvuran kadınlarda
 BV (%28.2)
 Vulvovaginal candidiazis (%11.3)
 TV (%2)
 C. trachomatis (%12)
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 Sifiliz (%2.5)
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Ülkemizde durum
 Ankara, İstanbul, Trabzon ve

Gaziantep’de doğum öncesi bakım
kliniklerine gelen gebe kadınlarda
(n=2000)

 HIV, Hepatit B, sifiliz, klamidya, gonore
saptanmadı

Türkiye’de CYBE ve HIV Sürveyans Projesi
(Ağustos 2006-Nisan 2007)

 Ankara, İstanbul, Trabzon ve
Gaziantep’de doğum öncesi bakım
kliniklerine gelen gebe kadınlarda
(n=2000)

 HIV, Hepatit B, sifiliz, klamidya, gonore
saptanmadı

Türkiye’de CYBE ve HIV Sürveyans Projesi
(Ağustos 2006-Nisan 2007)



Ülkemizde durum
 Ankara, İstanbul ve İzmir’de yüksek riskli

davranış gösteren gruplarda (damariçi ilaç
kullanımı, seks çalışanı) (n=500)
 HIV; 5 kişide (%4.1)
 Hepatit B; 14 kişide (%8.9)
 Sifiliz; 38 kişide (%10.8)
 Gonore; 13 kişide (%7.3)
 Klamidya; 9 kişide (%5.9)

Türkiye’de CYBE ve HIV Sürveyans Projesi
(Ağustos 2006-Nisan2007)
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 Hepatit B; 14 kişide (%8.9)
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 Gonore; 13 kişide (%7.3)
 Klamidya; 9 kişide (%5.9)
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Sonuçlar

 Laboratuvar kullanım ve olanaklarının
arttırılması

 Sağlık çalışanlarının duyarlılıklarının
arttırılması

 İlgili branşlar arası bilgi paylaşımı
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Sonuçlar

 Mikroskopi, kültür ya da hızlı tanı
testleri her birinin avantaj ve
dezavantajları mevcut

 Testlerin seçiminde duyarlılık, özgüllük,
kullanım kolaylığı, maliyet her biri
önemli unsurlardır
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Sonuçlar
 Riskli davranışı olan gruplarda (kayıtlı-

kayıtsız seks çalışanları, damar içi madde
bağımlıları, çok eşliler, homoseksüel erkekler)
tanı veya tarama amacıyla kullanılacak
testlerin seçimi özellik taşır
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