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 Erkeklerde ve kadınlarda üretranın distal 1/3’lük
kısmı hariç idrar yolları sterildir.

 İdrar yollarının dışarıya yakın olan kısımları ise
sıklıkla koagülaz negatif stafilokoklar,
Corynebacterium spp., Lactobacillus spp. ve Gram
negatif basiller (E.coli) bulunabilir.

 Vajendeki bakteri topluluğunda anaerob
bakteri/aerob bakteri orani 10/1’dir. Vajende en sik
saptanan bakteriler ;

laktobasiller (% 45),
Anaerob Gram pozitif koklar,
Prevotella spp.,
Ureaplasma urealyticum (% 18),
Mycoplasma hominis (% 13),
Gardnerella vaginalis (% 12),
Streptococcus agalactiae(% 11),
Candida spp. (% 5)

 Erkeklerde ve kadınlarda üretranın distal 1/3’lük
kısmı hariç idrar yolları sterildir.

 İdrar yollarının dışarıya yakın olan kısımları ise
sıklıkla koagülaz negatif stafilokoklar,
Corynebacterium spp., Lactobacillus spp. ve Gram
negatif basiller (E.coli) bulunabilir.

 Vajendeki bakteri topluluğunda anaerob
bakteri/aerob bakteri orani 10/1’dir. Vajende en sik
saptanan bakteriler ;

laktobasiller (% 45),
Anaerob Gram pozitif koklar,
Prevotella spp.,
Ureaplasma urealyticum (% 18),
Mycoplasma hominis (% 13),
Gardnerella vaginalis (% 12),
Streptococcus agalactiae(% 11),
Candida spp. (% 5)



 Neisseria gonorrhoeae
 Gonore

 Chlamydia trachomatis
 Üretrit
 Epididimit
 Proktit
 Servisit
 Salpenjit
 Lenfogranuloma venerum
 Reiter sendromu (?)

 Mycoplasma genitalium
 Üretrit
 Salpenjit

 Ureaplasma urealyticum
 Üretrit

 Herpes Simplex Virus
 Herpes genitalis

 Human Papilloma Virus
 Kondilomata akuminata
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 Mollusco contagiosum virus
 Molluscum contagiosum
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Neisseriae gonorrhoeae



Seksüel geçişli bir mikroorganizma olan Neisseria
gonorrhoeae’ nın müköz membran yüzeylerindeki
pürülan enflamasyonudur.

Tüm müköz membranlar tutulabilir.
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N.gonorrhoeae

Gram negatif diplokok

İnkübasyon dönemi genelde 3-10 gün arasında

Başlangıçta nötrofillerin içinde bulunmasına karşın,
kronikleştikçe ekstrasellüler
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Neisseria gonorrhoeae, hemen her zaman
cinsel ilişki ile bulaşır.

Gonokokların meatus mukozasına
tutunması ile enfeksiyon başlar.

İltihap yayılarak ön üretra mukozasında
ilerler.

Hücre içi bakteriler, daha sonra iyi kanlanan
subepitelyal dokuya geçer.

Enfeksiyon, primer olarak erkeklerde
üretrit ve kadınlarda endoservisit
şeklindedir.
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 Üretritli erkeklerin %20-30'unda üretral akıntı kültüründe

N.gonorehoeae, C.trachomatis veya U.urealyticum

üretilememektedir

 Üretritde hem klamidya hem de gonorenin birlikte olabileceğini

de unutmamalıyız

 Gonoreli olguların yaklaşık %15-35'inde nongonokoksik

üretritin de birlikte olduğu bir gerçektir
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Hem genital hem üriner sistem birlikte enfekte
Mukopürülan veya kanlı vajinal akıntı
Eğer üretra etkilenmişse ağrılı idrar yapma
Esas komplikasyon reprodüktif yapının

enfeksiyonu
Salpengit
Pelvik Enflamatuar Hastalık
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 Gonorenin ana belirtisi; pürülan, kirli koyu yeşil, sarı renkli
üretral akıntı

Başlangıçta

 üretrada yanma

 eksternal meatusta kızarıklık

 müko-pürülan akıntı

İki üç gün sonra

 idrar yaparken yanma hissi

 ağrılı ereksiyon
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Anamnez ve klinik  bulgular
Akıntının miktarı
Süresi
Kıvamı
Rengi

Örnek
Üretral akıntı
Üretra kazıntısı
İdrar sedimentinde lökosit varlığı
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üretral örnek alınırken hasta en az 1 saat
öncesinde idrarını yapmış olmalıdır
Steril eküvyon kullanılmalıdır (tercihan 2 adet)



 Sürüntü üretral lümenden 2 - 4 cm içeri girilerek,
eküvyona rotasyon yaptırılarak alınır

 Bu alanda, eküvyon yüzeyinin örneği yeterince
alabilmesi için en az 2 saniye üretra içerisinde
kalınmalıdır

 Eküvyon transport medium içine konur veya direkt
olarak kültür plağına ekim yapılır
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Transport için
Amies
Charcoal’lu Amies
Stuart transport besiyerleri kullanılmalıdır.

Mikrobiyoloji laboratuvarına bekletilmeksizin,
oda ısısında transportu yapılmalıdır
Buzdolabına konmaz.
Buzdolabına koymak Neisseria gonorrhoeae nin

üremesini- izole edilme şansın azaltır.
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 Örnek alımının üzerinden 2 saatden fazla zaman geçmişse,
 Örnek laboratuvara gelene kadar buzdolabında bekletilmişse,
 Taşıma kabı yanlış etiketlenmişse,
 Örnek miktarı yetersizse,
 Örnek kontamine olmuşsa
 Uygun olmayan örnekler çalışmaya alınmadan önce hastanın

doktor ya da hemşiresi yeni örnek için  haberdar edilir; örnek
atılmaz, yeni örnek gelmezse durum not edilerek çalışılır.
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 Yayma preparat
 Kültür
Direkt immun floresan
 Koaglütinasyon testi
 Enzim İmmün Assay(EIA)
Genetik transformasyon testleri
Moleküler testler
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Gram boyama



N. gonorrhoeae izolasyonu için kullanılabilen besiyerleri

 Çikolata agar
 Thayer Martin Agar
 Modifiye Martin Levis agar

 JEMBEC plağı

 N. gonorrhoeae kolonileri 48 -72 saatte ürer
 N. gonorrhoeae’nin üremesi önemli, koloni sayısı önemsiz

Laboratuvarda
ekimi yapılan
besiyerleri
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Direkt ekim prosedürüdür
 Ekimden önce besiyerleri oda ısısına getirilir
Neisseria gonorrhoeae kuruluk ve soğuk gibi

koşullara hassastır. Bunlara dikkat edilmezse
izolasyon oranı etkilenir- Azalır.
Örnek iki eküvyonla alınır
 İlk eküvyon plağın yüzeyine eküvyon ucu değdirilip-

döndürülerek sürülür
 Hasta bilgileri etiketi plağa yapıştırılır
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 JEMBEC agar plağında CO2 üreten tablet etkinleştirilir
a) Steril forseps ile ambalajından CO2 tablet çıkarılır
b) Plaktaki kuyuya bu tablet yerleştirilir. SU KONULMAZ
c) Ekim yapılmış plak plastik kilitli torbaya yerleştirilir.

Her plak için bir torba kullanılır
d) Torbanın üzerindeki kilitlenmeye yarayan kısım

parmakla bastırılarak baştan sona doğru kilitlenir
Ekilmiş plak ikinci eküvyon ile birlikte laboratuvara

gönderilir
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Gram boyalı preparat raporu–
polimorf nükleuslu hücre sayısı
hücre içinde mikroorganizmanın varlığı

Kültür raporu– patojen raporu veya normal
flora
Duyarlılık raporu-mümkünse çalışılmalı ve

rapor edilmelidir
N. gonorrhoeae varlığı tüm izolatlarda iki

farklı yöntemle konfirme edilmelidir
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Neisserie gonorrhoeae dışındaki etkenlerle olan
üretra enfeksiyonudur.

Üretrit olgularının %50’den fazlası

Sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan erkekler arasında
daha sık

ETKENLER;

Chlamydia trachomatis (Erkekte NGU en sık etkeni)

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma spp.

Neisserie gonorrhoeae dışındaki etkenlerle olan
üretra enfeksiyonudur.

Üretrit olgularının %50’den fazlası

Sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan erkekler arasında
daha sık

ETKENLER;

Chlamydia trachomatis (Erkekte NGU en sık etkeni)

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma spp.



Chlamydia trachomatis

 Erkekte Semptomlar
Üretra enflamasyonu
>%50 asemptomatiktir
Genellikle üretral akıntı miktarı azdır
Eğer belirti varsa en sık mukoid yada saydam üretral akıntı,

dizüri
Meatal kabuklanma veya iç çamaşırda iz bırakan akıntı,

sabah ilk idrardan önce görülür
Bazen akıntı olmaksızın yalnız üretral kaşıntı ve dizüri

yakınmaları vardır
Bazen de gonoreyi taklit edebilir
Enfeksiyon tedavi edilmezse epididimit gelişebilir
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Chlamydia trachomatis
AKINTI

Kaynak: Seattle STD/HIV Prevention Training Center at the University of
Washington/UW HSCER Slide Bank



-
Chlamydia trachomatis

 Lenfatik dokuda; lenfogranuloma venereum
Başağrısı, ateş, kas ağrısı
Lenf nodları granüloma hücreleri ile dolar, büyür

ve hassastır
 Klamidya ile enfekte anneden doğan bebeklerde göz

enfeksiyonları ve pnömoni gelişebilir
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Chlamydia trachomatis

Lokal
enfeksiyon Komplikasyon Hastalık sonrası
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Chlamydia trachomatis

 Özenle sorulduğunda hastaların çoğunun hikayesinde 7-21 gün arasında

geçen süreçte, kuşkulu bir cinsel ilişki öyküsü vardır.

 Servikal klamidya enfeksiyonu genellikle asemptomatik olması bulaşma

riskini yükseltir.

 Tedavi edilmese bile yakınmalar, hastaların yaklaşık yarısında 1-3 ay

içinde geriler ve kaybolur.

 Asemptomatik hastaların kaçta kaçının enfeksiyon etkenini taşıdığı ve

potansiyel enfeksiyon kaynağı olduğu tartışma konusudur.
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 Asemptomatik hastaların kaçta kaçının enfeksiyon etkenini taşıdığı ve

potansiyel enfeksiyon kaynağı olduğu tartışma konusudur.



Kuşkulu durumda sabah idrarının ilk bölümünün mikroskopik

incelenmesinde uretrite uyan bulgular saptanır.

Gram boyası ile boyanan üretral sürüntünün, immersiyon

mikroskobuyla incelenmesinde, her görme alanından 4'ten çok

polimorf nüveli lökosit varlığı uretrit için kanıt sayılır.

Aynı şekilde asemptomatik klamidya üretritinde gram boyalı

sürüntünün incelenmesinde de lökositler görülür.
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Chlamydia trachomatis
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C. trachomatis için en iyi kültür örneği, 2-3 cm. üretra içi
sürüntüden elde edilir.

Bu amaç için kalsiyum alginatlı veya dakron uçlu eküvyon
kullanılır.

Pamuk uçlu eküvyonlar kullanılmaz

Chlamydia trachomatis –



Chlamydia trachomatis -

 NAAT ile spesifik genomik bölge veya plazmid DNA veya
rRNA taranabilir

 FDA,
Erkekte; üretral sürüntü ve idrar
Kadında; üretral sürüntü, servikal sürüntü ve idrar

 NAAT ile spesifik genomik bölge veya plazmid DNA veya
rRNA taranabilir

 FDA,
Erkekte; üretral sürüntü ve idrar
Kadında; üretral sürüntü, servikal sürüntü ve idrar



Chlamydia trachomatis -
 Ticari olarak bulunan NAAT :
 Becton Dickinson BDProbeTec®
 Gen-Probe AmpCT, Aptima®
 Roche Amplicor®

 Maliyeti yüksek testlerdir
 Avantaj

Kolay
Çabuk
Duyarlı
Transport problemi yok

 Dezavantaj
Ölü mikroorganizmalarda saptanır
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Chlamydia trachomatis –

Nukleik asit hibridizasyon (NA probe)
 FDA- onaylı C. trachomatis ve N. gonorrhoeae ye ait

Spesifik DNA veya RNA sekansları birlikte belirleyen
testlerde vardır
Gen-Probe PACE® 2
 Digene Hybrid Capture® II assays.
PACE 2C test ve Hybrid Capture II CT/GC

 Nucleic Acid Genetic Transformation Tests
The Gonostat® test (Sierra Diagnostics, Incorporated, Sonora,

California)

Nukleik asit hibridizasyon (NA probe)
 FDA- onaylı C. trachomatis ve N. gonorrhoeae ye ait

Spesifik DNA veya RNA sekansları birlikte belirleyen
testlerde vardır
Gen-Probe PACE® 2
 Digene Hybrid Capture® II assays.
PACE 2C test ve Hybrid Capture II CT/GC

 Nucleic Acid Genetic Transformation Tests
The Gonostat® test (Sierra Diagnostics, Incorporated, Sonora,

California)



 Direk floresan antikor(DFA)
 Floresan işaretli monoklonalantikor ile intakt bakteri taranır
 Değişik örneklere uygulanır
 Endoservikal örneklerin kalitesi önemlidir
 Hücre dışı klamidya cisimciklerinin tanımlanmasına dayanan
floresan konjuge monoklonal antikor kullanımıyla C. trachomatis
uretrit tanısı yarım saatte alınmaktadır.

 Direk floresan antikor(DFA)
 Floresan işaretli monoklonalantikor ile intakt bakteri taranır
 Değişik örneklere uygulanır
 Endoservikal örneklerin kalitesi önemlidir
 Hücre dışı klamidya cisimciklerinin tanımlanmasına dayanan
floresan konjuge monoklonal antikor kullanımıyla C. trachomatis
uretrit tanısı yarım saatte alınmaktadır.



Enzim İmmün Assay (EIA)
Enzim işaretli antikorlarla bakteriyel antijen

taranır.
bioMerieux* VIDAS Chlamydia Blocking Antigen Test -

VIDAS CHB Te

Enzim İmmün Assay (EIA)
Enzim işaretli antikorlarla bakteriyel antijen

taranır.
bioMerieux* VIDAS Chlamydia Blocking Antigen Test -

VIDAS CHB Te



Hızlı kart testler
(10- 15 dakikada
sonuç)-(10
bakteri/ml)



Chlamydia trachomatis

Klinik bulgular
Kazıntı örneği
Hücre kültürü
İmmun floresan inceleme
ELISA
Kompleman fiksasyon reaksiyonu

Klinik bulgular
Kazıntı örneği
Hücre kültürü
İmmun floresan inceleme
ELISA
Kompleman fiksasyon reaksiyonu



Chlamydia trachomatis

Komplike olmayan enfeksiyonlar için nadiren
kullanılırlar(Sonuçları yorumlamak zordur)
LGV tanısında kiriterler
Kompleman fiksasyon titresi >1:64 anlamlı
Kompleman fiksasyon titresi > 1:256 tanı koydurur
Kompleman fiksasyon titresi <  1:32 red kriteridir

Komplike olmayan enfeksiyonlar için nadiren
kullanılırlar(Sonuçları yorumlamak zordur)
LGV tanısında kiriterler
Kompleman fiksasyon titresi >1:64 anlamlı
Kompleman fiksasyon titresi > 1:256 tanı koydurur
Kompleman fiksasyon titresi <  1:32 red kriteridir



Chlamydia trachomatis
 Kadında Semptomlar
 Akıntı

 Enfeksiyonlar
 Servisit
 Üretrit
 Salpenjit
 PID gelişebilir

 Servisit
 %70-80 asemptomatiktir
 Enfeksiyon geliştiğinde lokal bulgular
Mukopürülan akıntı, endoservikal akıntı
Ödematöz serviks, eritemli ve frajil

Uretrit
 Genellikle asemptomatik
 Belirti/ semptomlar dizuri,  piyuri

 Kadında Semptomlar
 Akıntı

 Enfeksiyonlar
 Servisit
 Üretrit
 Salpenjit
 PID gelişebilir

 Servisit
 %70-80 asemptomatiktir
 Enfeksiyon geliştiğinde lokal bulgular
Mukopürülan akıntı, endoservikal akıntı
Ödematöz serviks, eritemli ve frajil

Uretrit
 Genellikle asemptomatik
 Belirti/ semptomlar dizuri,  piyuri



Kaynak: STD/HIV Prevention Training Center at the University of
Washington/Claire E. Stevens



Kaynak: STD/HIV Prevention Training Center at the University of
Washington/Connie Celum and Walter Stamm



Gonore
ETKEN: N.gonorrhoeae
BULAŞ:Direkt kontak -vertikal
TANI: Erkekte Gram boyası-
Kadında hızlı testler(PCR-ELİSA)-
Thayer Martin ,Modifiye Thayer
Martin Besiyerinde kültür

Klamidya
ETKEN: Chlamydia trachomatis
BULAŞ: Direkt-vertikal
TANI: PCR-ELİSA- Hücre kültürü

Gonore
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BULAŞ:Direkt kontak -vertikal
TANI: Erkekte Gram boyası-
Kadında hızlı testler(PCR-ELİSA)-
Thayer Martin ,Modifiye Thayer
Martin Besiyerinde kültür

Klamidya
ETKEN: Chlamydia trachomatis
BULAŞ: Direkt-vertikal
TANI: PCR-ELİSA- Hücre kültürü



Chlamydia
trachomatis

Patojendir. Raporlanması ve uygun
antibiyotikle tedavisi gerekir
Serolojik testlerin yorumlanması zor
İki serum örneği iki hafta arayla alınmış
Titredeki 4 kat artış yada düşüş önemli
NAAT(tek bir Elementer body olsa bile tespit

eder), hücre kültürü gibi direk tanı- izolasyon

Patojendir. Raporlanması ve uygun
antibiyotikle tedavisi gerekir
Serolojik testlerin yorumlanması zor
İki serum örneği iki hafta arayla alınmış
Titredeki 4 kat artış yada düşüş önemli
NAAT(tek bir Elementer body olsa bile tespit

eder), hücre kültürü gibi direk tanı- izolasyon



KADIN ERKEK

GONOKOKSİK

N.gonorrhoeae

NONGONOKOKSİK
Chlamydia trachomatis

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma spp.

Akıntı
Ülser
Siğil



Ureaplasma urealyticum
Mycoplasma spp.
Ureaplasma urealyticum
Mycoplasma spp.



Mycoplasma spp. ve Ureaplasma
urealyticum

Lokal
enfeksiyon Komplikasyon Hastalık sonrası

Uretrit
Prostatit

Epididimit
artrit (nadir)

Infertilite (nadir)
Erkek

Endometrit
Pelvik

Enflamatuar
hastalık(PID)

Servisit

Abortus
Erken membran

rüptürü
Salpenjit

Infertilite
Ektopik gebelik

Kronik pelvik ağrı
Kronik artrit (nadir)

? Düşük doğum
ağırlıklı bebek Nadir

Kadın

Çocuk



-
Mycoplasma spp. ve Ureaplasma urealyticum

Kültür
Selektif agar  besiyerleri-A7
İki fazlı kültür –Mycotrim-GU (Mycoplasma-

%90, Ureaplasma %80)
Hemaglütinasyon testi
Metabolizma inhibisyon testi

Kültür
Selektif agar  besiyerleri-A7
İki fazlı kültür –Mycotrim-GU (Mycoplasma-

%90, Ureaplasma %80)
Hemaglütinasyon testi
Metabolizma inhibisyon testi



Genital sürüntü veya idrar örnekleri
kullanılabilir, ancak idrarın, sürüntü örneğine
göre daha az mikroorganizma içerme olasılığı
vardır.
 İdrarın prostat masajı sonrasında alınması ya

da miksiyonun değişik periyodlarında birden
fazla örnek alınması (ilk idrar, orta ve son
idrar gibi) enfeksiyonun lokalizasyonu
hakkında bilgi verebilir.
Örnekler herhangi bir antiseptik madde

uygulanmadan alınmalıdır.

-
Mycoplasma spp. ve Ureaplasma urealyticum

örnek
Genital sürüntü veya idrar örnekleri

kullanılabilir, ancak idrarın, sürüntü örneğine
göre daha az mikroorganizma içerme olasılığı
vardır.
 İdrarın prostat masajı sonrasında alınması ya

da miksiyonun değişik periyodlarında birden
fazla örnek alınması (ilk idrar, orta ve son
idrar gibi) enfeksiyonun lokalizasyonu
hakkında bilgi verebilir.
Örnekler herhangi bir antiseptik madde

uygulanmadan alınmalıdır.



-
Mycoplasma spp. ve Ureaplasma urealyticum

örnek
Kültür de Mycoplasma spp’ in varlığı

araştırılır.
Genital antikor taramasında EIA

yöntemi kullanılmaz
PCR 1 gün içinde sonuç veren

duyarlılığı oldukça yüksek bir
yöntemdir

Kültür de Mycoplasma spp’ in varlığı
araştırılır.
Genital antikor taramasında EIA

yöntemi kullanılmaz
PCR 1 gün içinde sonuç veren

duyarlılığı oldukça yüksek bir
yöntemdir



-
Mycoplasma spp. ve Ureaplasma

urealyticum
ÖRNEK İÇİN GEREKENLERKadında endoservikal ve erkekte üretral

sürüntü örneği alınır
Örneklerin alınmasında ve taşınmasında 1 - 3

ml 2SP kültür transport medyum
Bartels ChlamTrans chlamydial transport

medyum (Bartels, Inc.)
SPG kültür transport medyum
M4 kültür transport medyum (Micro Test, Inc.)

kullanılmalıdır
Sürüntü örnekleri alınırken  mutlaka servikal

mukus öncelikle uzaklaştırılmalıdır

Kadında endoservikal ve erkekte üretral
sürüntü örneği alınır
Örneklerin alınmasında ve taşınmasında 1 - 3

ml 2SP kültür transport medyum
Bartels ChlamTrans chlamydial transport

medyum (Bartels, Inc.)
SPG kültür transport medyum
M4 kültür transport medyum (Micro Test, Inc.)

kullanılmalıdır
Sürüntü örnekleri alınırken  mutlaka servikal

mukus öncelikle uzaklaştırılmalıdır



Mycoplasma spp. ve Ureaplasma
urealyticum- ÖRNEK İÇİN

GEREKENLER
Sadece dakron, rayon veya ucu

calcium alginate içeren eküvyonlarla
örnek alınmalıdır
Eküvyonun sapı plastik yada

nikelkadminyum telden olmalıdır
Eküvyon sapı aluminyum yada

tahtadan olmamalıdır

Sadece dakron, rayon veya ucu
calcium alginate içeren eküvyonlarla
örnek alınmalıdır
Eküvyonun sapı plastik yada

nikelkadminyum telden olmalıdır
Eküvyon sapı aluminyum yada

tahtadan olmamalıdır



Mycoplasma spp. ve Ureaplasma
urealyticum -ÖRNEK

Örnek alınan eküvyon transport besiyeri
içine bırakılır
Örnek taşıma kabı içine konur
Eğer örneğin laboratuvara transportu 1

saat içinde yapılamayacaksa alınan bu
örnek buzdolabında muhafaza edilir

Örnek alınan eküvyon transport besiyeri
içine bırakılır
Örnek taşıma kabı içine konur
Eğer örneğin laboratuvara transportu 1

saat içinde yapılamayacaksa alınan bu
örnek buzdolabında muhafaza edilir







Mycoplasma
spp. ve Ureaplasma urealyticum

Esas olan kültür
Renk değişimine dayanan testler
Kit içeriğinde tarif edildiği ve tanımlandığı

şekilde,koloni sayısı verilebilir
Semikantitatif değer verilebilir

Esas olan kültür
Renk değişimine dayanan testler
Kit içeriğinde tarif edildiği ve tanımlandığı

şekilde,koloni sayısı verilebilir
Semikantitatif değer verilebilir





Enfeksiyonun lokalizasyonu
Penis başında ve deride

Klinik semptom ve bulgular
Ağrı, şişlik, kaşıntı, eksuda veya pü şeklinde akıntı

Primer patojenler
Enterik bakteriler, diğer aerop bakteriler,

S.pyogenes, S.aureus, Candida spp.

Örnek alınması
Eküvyonla sürüntü kültürü

Enfeksiyonun lokalizasyonu
Penis başında ve deride

Klinik semptom ve bulgular
Ağrı, şişlik, kaşıntı, eksuda veya pü şeklinde akıntı

Primer patojenler
Enterik bakteriler, diğer aerop bakteriler,

S.pyogenes, S.aureus, Candida spp.

Örnek alınması
Eküvyonla sürüntü kültürü



Enfeksiyonun lokalizasyonu
Testis

Klinik semptom ve bulgular
Ağrı, şişlik, skrotumda hassasiyet

Primer patojen
Chlamydia trachomatis, Enterik bakteriler(E.coli),

Enterococcus spp., Pseudomonas spp.,
Mycobacterium tuberculosis, Neisseria
gonorrhoeae

Örnek alınması
üretral sürüntü, idrar kültürü, testis dokusu
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Klinik semptom ve bulgular
Ağrı, şişlik, skrotumda hassasiyet
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Chlamydia trachomatis, Enterik bakteriler(E.coli),
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üretral sürüntü, idrar kültürü, testis dokusu



Enfeksiyonun lokalizasyonu
Prostat bezi

Klinik semptom ve bulgular
Dizüri, idrar akım hızının azalması,obstriksiyon

Primer patojen
Enterik bakteriler(E.coli),Enterococcus spp.,

Pseudomonas spp., Neisseria gonorrhoeae

Örnek alınması
İdrar kültürü, üretral sürüntü, prostat sıvısı
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Enfeksiyonun lokalizasyonu
Prostat bezi

Klinik semptom ve bulgular
dizüri, idrar akım hızının azalması,obstriksiyon,

eğer vezikuloenterik fistul varsa idrar yapımı
sırasında hava

Primer patojen
Enterik bakteriler(E.coli), Enterococcus spp.,

Pseudomonas spp., S.aureus

Örnek alınması
Apse sıvısı/pü

Enfeksiyonun lokalizasyonu
Prostat bezi

Klinik semptom ve bulgular
dizüri, idrar akım hızının azalması,obstriksiyon,

eğer vezikuloenterik fistul varsa idrar yapımı
sırasında hava

Primer patojen
Enterik bakteriler(E.coli), Enterococcus spp.,

Pseudomonas spp., S.aureus

Örnek alınması
Apse sıvısı/pü



Enfeksiyonun lokalizasyonu
Epididim

Klinik semptom ve bulgular
Ağrı, şişlik, skrotum ve epididim hassasiyeti

Primer patojen
Chlamydia trachomatis, Enterik bakteriler(E.coli

ve diğerleri),Enterococcus spp., Pseudomonas
spp., Mycobacterium tuberculosis, Neisseria
gonorrhoeae

Örnek alınması
üretral sürüntü, idrar kültürü, epididim dokusu

Enfeksiyonun lokalizasyonu
Epididim

Klinik semptom ve bulgular
Ağrı, şişlik, skrotum ve epididim hassasiyeti

Primer patojen
Chlamydia trachomatis, Enterik bakteriler(E.coli

ve diğerleri),Enterococcus spp., Pseudomonas
spp., Mycobacterium tuberculosis, Neisseria
gonorrhoeae

Örnek alınması
üretral sürüntü, idrar kültürü, epididim dokusu



Şiş veya hassas testisler (epididimit)

Kaynak:  Seattle STD/HIV Prevention Training Center at the University of
Washington



KADIN ERKEK

GONOKOKSİK

N.gonorrhoeae

NONGONOKOKSİK
Chlamydia trachomatis

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma  spp.

Akıntı
Ülser
Siğil



HSV
ETKEN: Herpes
Simplex 1 ve 2
BULAŞ: Direkt
kontakt –vertikal
TANI: Klinik tanı-
Hücre kültürü-PCR-
Antikor testleri

Sifiliz
ETKEN: Treponema
pallidum
BULAŞ: Direkt
kontakt-vertikal
TANI: Karanlık alan
mikroskobisi-
immunfloresan-
treponemal ve non
treponemal antikor
için serolojik testler-
PCR

Şankr
ETKEN: Haemophilus
ducreyi
BULAŞ: Direkt kontakt
TANI: Lezyondan kültür
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KADIN ERKEK

GONOKOKSİK

N.gonorrhoeae

NONGONOKOKSİK
Chlamydia trachomatis

Ureaplasma urealyticum

Mycoplasma  spp.

Akıntı
Ülser
Siğil



HPV
ETKEN: Human papilloma virus
BULAŞ:Direk-indirek-
otoinokulasyon
TANI: Klinik tanı- PCR

Molluscum contagiosum
ETKEN: Poxvirus –Molluscum
contagiosum virus
BULAŞ: Direk-indirek-otoinokulasyon
TANI: KLİNİK-Histolojik-PCR

HPV
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BULAŞ:Direk-indirek-
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TANI: Klinik tanı- PCR

Molluscum contagiosum
ETKEN: Poxvirus –Molluscum
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 Örnek alırken çoğu laboratuvar özel eküvyon kullanmıyor
 Genellikle tek eküvyonla örnek geliyor
 N.gonorrhoeae için en çok Gram boyası-Metilen Mavisi boyası-Kültür
 N.gonorrhoeae kültüründe Çikolata, Thayer Martin, Modifiye Thayer

Martin besi yerleri kullanılıyor
 Chlamydia trochomatis ? DFA (antijen ), NAAT , NonNAAT yapılıyor- çokta

istenmediğini belirtiyorlar
 U.urealyticum ? Çoğunlukla hızlı sonuç veren Mycofast gibi sistemler

kullanılıyor
 M.genitalium ?
 Semen kültürü- yapılıyor. Ürologlar tarafından isteniyor
 Kadında Serviks sürüntü örneği çoğu zaman gelmiyor- gelen örnek vajinal

sürüntü
 S.aureus vajen kültüründe saf olarak ürediğinde- lökositte varsa

antibiyogram yapılıyor
 E.coli saf olarak vajen kültüründe saf olarak ürediğinde- lökositte varsa

antibiyogram yapılıyor

 Örnek alırken çoğu laboratuvar özel eküvyon kullanmıyor
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 Semen kültürü- yapılıyor. Ürologlar tarafından isteniyor
 Kadında Serviks sürüntü örneği çoğu zaman gelmiyor- gelen örnek vajinal

sürüntü
 S.aureus vajen kültüründe saf olarak ürediğinde- lökositte varsa

antibiyogram yapılıyor
 E.coli saf olarak vajen kültüründe saf olarak ürediğinde- lökositte varsa

antibiyogram yapılıyor
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