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Sunum Akışı

 Üretral ve servikal infeksiyonların etkenleri

 Örneklerin alınması, transportuna ilişkin önemli noktalar

 Neisseria ve Chlamydia tanısında kullanılan testler

 Vaka

 Prostatit, diğer erkek ürogenital sistem infeksiyonları

 Üretral ve servikal infeksiyonların etkenleri

 Örneklerin alınması, transportuna ilişkin önemli noktalar

 Neisseria ve Chlamydia tanısında kullanılan testler

 Vaka

 Prostatit, diğer erkek ürogenital sistem infeksiyonları



Kadınlarda servisit ve üretrit
etkenleri

Klinik
Sendrom

İnfeksiyonun
lokasyonu

Klinik semptom /
belirtiler

Primer
patojenler

Örnekler

Servisit Endoservikal
kanal

Mukoprülan akıntı,
Serviksin
hareketleriyle ağrı
(disparoni)

Chlamydia
trachomatis
Neisseria
gonorhoeae
(HSV)

Endoservikal
eküvyon

Mukoprülan akıntı,
Serviksin
hareketleriyle ağrı
(disparoni)

Chlamydia
trachomatis
Neisseria
gonorhoeae
(HSV)

Üretrit Üretra İdrar yapmaya
başlamasıyla beraber
olan dizüri, idrar
kültürü ile sistit ekarte
edilmeli

Chlamydia
trachomatis
Neisseria
gonorrhoeae
Mycoplasma
Genitalium
Ureaplasma
urealyticum

Üretral
eküvyon,
İdrar kültürü



Erkeklerde üretrit etkenleri
Klinik
Sendrom

İnfeksiyonun
lokasyonu

Klinik semptom /
belirtiler

Primer
patojenler

Örnekler

Üretrit Üretra Dizüri, mükopürülan
akıntı, İmmersiyon
objektifi ile incelemede
her alanda >4 PNL

Chlamydia
trachomatis
Neisseria
gonorhoeae
Mycoplasma
Genitalium
Ureaplasma
Urealyticum

HSV,
T.vaginalis

Üretral
eküvyon,
İdrar kültürü

Dizüri, mükopürülan
akıntı, İmmersiyon
objektifi ile incelemede
her alanda >4 PNL

Chlamydia
trachomatis
Neisseria
gonorhoeae
Mycoplasma
Genitalium
Ureaplasma
Urealyticum

HSV,
T.vaginalis



15-49 yaş aralığındaki kişiler için
global  tahminler

 Chlamydia trachomatis
Total yeni vaka 22.400.000

 Erkek 10.300.000
 Kadınlar 12.100.000

 Neisseria gonorrhoeae
Total yeni vaka 9.500.000

 Erkek 6.300.000
 Kadın 3.200.000

 Chlamydia trachomatis
Total yeni vaka 22.400.000

 Erkek 10.300.000
 Kadınlar 12.100.000

 Neisseria gonorrhoeae
Total yeni vaka 9.500.000

 Erkek 6.300.000
 Kadın 3.200.000



Örneklerin alınması ve
transportu



Örneklerin alınması

 Kadınlarda örnek servikal orifisin üzerindeki mukus temizlendikten
sonra eküvyon endoservikal kanala 2-4 cm sokulup kendi
çevresinde en az iki kez çevrilerek alınır.

 Erkeklerde, eküvyon üretra anterior kısmına 2-4 cm sokularak
çevrilmek suretiyle alınır.

 Üretral örnekler hasta idrarını yaptıktan en az 1-2 saat sonra
alınmalıdır.

 Kadınlarda örnek servikal orifisin üzerindeki mukus temizlendikten
sonra eküvyon endoservikal kanala 2-4 cm sokulup kendi
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çevrilmek suretiyle alınır.
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alınmalıdır.



N.gonorrhoeae

 N. gonorrhoeae kültürü için hangi eküvyonlar kullanılabilir?
 Dacron veya rayon uçlu eküvyonlar.

Ör: Transwab (Medical Wire, Corsham,UK)
Bactiswab (Remel, Lenexa, KS)

Minitip Amies (Copan, Innovation, Brescia, Italy)

 Üretral salgı için kullanılanların uçları ince olmalıdır.
 Toksik etkisi nedeniyle kalsiyum alginatlı eküvyonlar

kullanılmamalıdır. (Hem kültür hem de moleküler testlerde inhibisyon
yapar).

 Pamuk uçlu silgiçler ve yağ bazlı kayganlaştırıcılar doymamış yağ
asitleri içerebileceklerinden N.gonorhoeae’yi inhibe edebilirler.

 N. gonorrhoeae kültürü için hangi eküvyonlar kullanılabilir?
 Dacron veya rayon uçlu eküvyonlar.

Ör: Transwab (Medical Wire, Corsham,UK)
Bactiswab (Remel, Lenexa, KS)

Minitip Amies (Copan, Innovation, Brescia, Italy)

 Üretral salgı için kullanılanların uçları ince olmalıdır.
 Toksik etkisi nedeniyle kalsiyum alginatlı eküvyonlar

kullanılmamalıdır. (Hem kültür hem de moleküler testlerde inhibisyon
yapar).

 Pamuk uçlu silgiçler ve yağ bazlı kayganlaştırıcılar doymamış yağ
asitleri içerebileceklerinden N.gonorhoeae’yi inhibe edebilirler.



N.gonorrhoeae

 Her ne kadar hastabaşı ekim önerilse de daima pratik veya
uygulanabilir olmamaktadır.

 Amies bazlı transport besiyerleri kullanılabilir. Bu transport
besiyerlerinde 24-48 saat süre ile bakterinin canlılığını koruduğu
söylense de farklı ürünlerin kalitesinde değişkenlik olabilmektedir.
Besiyerine kömür eklenmesi her zaman süre ilgili bir güvence
sağlayamamaktadır. Bu nedenle ideali alındıktan sonra 6 saat içinde
ekimin yapılmasıdır. Bu süre içinde oda ısısında saklanmalıdır.
BUZDOLABINA konulmamalıdır.

 Her ne kadar hastabaşı ekim önerilse de daima pratik veya
uygulanabilir olmamaktadır.

 Amies bazlı transport besiyerleri kullanılabilir. Bu transport
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N.gonorrhoeae

 Laboratuvara örneğin ulaşması 24 saatten daha uzun sürecekse
N.gonorrhoeae’nin canlılığını koruyan “besiyerli transport sistemleri”
kullanılabilir. “Besiyerli transport sistemleri” besiyeri ve CO2
oluşturan bir sistem içerir.

 Biocult-GC (Orion Diagnostica, Espoo, Finland)
 Jonh E. Martin Biological Environmental Chamber (JEMBEC) GC-Lect Agar

(Becton Dickenson and Company, Franklin lakes, NJ)

 Laboratuvara örneğin ulaşması 24 saatten daha uzun sürecekse
N.gonorrhoeae’nin canlılığını koruyan “besiyerli transport sistemleri”
kullanılabilir. “Besiyerli transport sistemleri” besiyeri ve CO2
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C. trachomatis
 Eküviyonlar dacron uçlu, alüminyum veya plastik saplı olmalıdır. Kalsiyum

alginatlı ve tahta saplı eküviyonlar üremeyi inhibe edebileceğinden
kullanılmamalıdır.

 C.trachomatis kültürü için alınacak örnekler 24 saat içinde soğukta (4-8 ºC)
tutularak laboratuvara ulaştırılmalıdır. DFA ve ELISA için soğuk zincir
gerekli değildir.

 Örnek 24 saat içinde işlenemeyecekse transport besiyeri içerisinde -70 ºC
saklanmalıdır.

 Transport besiyeri olarak 2-sukroz fosfat veya sukroz fosfat glutamat
kullanılmalıdır.
 Fetal sığır serumu %5-10
 Gentamisin (10µg/ml)
 Vankomisin (25-100µg/ml)
 Amfoterisin B (2µg/ml) veya nistatin (25U/ml)

 Eküviyonlar dacron uçlu, alüminyum veya plastik saplı olmalıdır. Kalsiyum
alginatlı ve tahta saplı eküviyonlar üremeyi inhibe edebileceğinden
kullanılmamalıdır.

 C.trachomatis kültürü için alınacak örnekler 24 saat içinde soğukta (4-8 ºC)
tutularak laboratuvara ulaştırılmalıdır. DFA ve ELISA için soğuk zincir
gerekli değildir.

 Örnek 24 saat içinde işlenemeyecekse transport besiyeri içerisinde -70 ºC
saklanmalıdır.

 Transport besiyeri olarak 2-sukroz fosfat veya sukroz fosfat glutamat
kullanılmalıdır.
 Fetal sığır serumu %5-10
 Gentamisin (10µg/ml)
 Vankomisin (25-100µg/ml)
 Amfoterisin B (2µg/ml) veya nistatin (25U/ml)



Moleküler testler

 Moleküler testler için örnekleme de kültüre benzer şekilde yapılır.
 Kalsiyum alginat inhibitör etkiye sahiptir.
 Alimünyum sapın inhibitör etkisi tartışmalıdır. Elinizdeki moleküler

kitle bir ön çalışma yapılması gerekebilir.
 Moleküler testlere özel ticari transport sistemleri mevcut.

 Digene Female swab Specimen Collection kit
(Qiagen Inc. Valencia, CA)

 STD swab specimen collection and transport kit
(F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland.

 Moleküler testler için örnekleme de kültüre benzer şekilde yapılır.
 Kalsiyum alginat inhibitör etkiye sahiptir.
 Alimünyum sapın inhibitör etkisi tartışmalıdır. Elinizdeki moleküler

kitle bir ön çalışma yapılması gerekebilir.
 Moleküler testlere özel ticari transport sistemleri mevcut.

 Digene Female swab Specimen Collection kit
(Qiagen Inc. Valencia, CA)

 STD swab specimen collection and transport kit
(F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland.



 Bazı moleküler testler idrar ve eküvyonla alınmış vajinal örnekleri de
kullanabilmektedir. Bu kitlerin önerileri doğrultusunda örnekleme
yapılmalıdır. Hastanın kendi kendine örnekleme yapması söz
konusudur.

 Bazı moleküler testler idrar ve eküvyonla alınmış vajinal örnekleri de
kullanabilmektedir. Bu kitlerin önerileri doğrultusunda örnekleme
yapılmalıdır. Hastanın kendi kendine örnekleme yapması söz
konusudur.



Laboratuvar Tanısı



Direkt tanı

Mikroskopi (N. gonorrhoeae)

 Antijen saptama testleri: DFA ve EIA (C.Trachomatis)

 Nükleikasit saptanması
 Hibridizasyon testleri
 Nükleikasit amplifikasyon testleri (NAAT)

Mikroskopi (N. gonorrhoeae)

 Antijen saptama testleri: DFA ve EIA (C.Trachomatis)

 Nükleikasit saptanması
 Hibridizasyon testleri
 Nükleikasit amplifikasyon testleri (NAAT)



Mikroskopi
Neisseria gonorhoeae
Kültür için kullanılanılanın dışında
ikinci bir eküvyonla örnek alınmış
olmalı.
Morfolojiyi bozmamak için yumuşak
yuvarlama hareketleri ile örnek lama
yayılmalı.
PNL içinde veya beraberinde gram
negatif diplokokların görülmesi

Neisseria gonorhoeae
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yayılmalı.
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 Örneklemenin yapıldığı anatomik bölgeye göre
duyarlılığı:

 Özgüllük: %90’nın üzerinde

Örnek Duyarlılık %

 Örneklemenin yapıldığı anatomik bölgeye göre
duyarlılığı:

 Özgüllük: %90’nın üzerinde

Örnek Duyarlılık %
Erkek üretral örnek 89
Endoservikal 51



Antijen saptama testleri

C.trachomatis
DFA

 Major dış membran proteininin (MOMP) C.trachomatis’e spesifik epitopuna
karşı fluorescein isothiocyanate (FITC) ile konjuge monoklonal antikorlar
kullanılır.

 Yayamada elementer cisimlerin saptanmasına dayanır.

 DFA kültür ile karşılaştırıldığında %75-85 duyarlı ve %97-98 spesifiktir.
Nükleikasit amplifikasyon testlerine (NAAT) göre duyarlılığı düşüktür.

 NAAT mevcut veya ekonomik olmadığında, DFA kadınlarda endoservikal ve
erkeklerde üretral örneklerin test edilmesinde bir alternatiftir.

C.trachomatis
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Nükleikasit amplifikasyon testlerine (NAAT) göre duyarlılığı düşüktür.
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erkeklerde üretral örneklerin test edilmesinde bir alternatiftir.



Antijen saptama testleri

C.trachomatis
EIA
 Klamidyal LPS saptamak için monoklonal veya poliklonal

antikorların kullanıldığı EIA mevcut.

 Kültür referans metod olarak kullanıldığında endoservikal örnekler
için EIA duyarlılığı %62-72 aralığında bulunmuş.

 Noninvaziv olarak alınan idrar ve vajinal örneklerde kullanımı asla
tavsiye edilmiyor.

 CDC EIA’lerin performansının standardın altında olduğunu ve tanı
amaçlı kullanılmamasını öneriyor.

C.trachomatis
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amaçlı kullanılmamasını öneriyor.



Antijen saptama testleri
C.Trachomatis

 Hızlı antijen testleri [point-of-care (POC)] testleri geliştirilmiş, kadınlarda kullanılmak
üzere, 30 dk.da sonuç veriyor.

 LPS’ye karşı antikor kullanılıyor. Diğer gram negatiflerle çapraz reaksiyon verme riski
var.

 Mevcut POC testlerinin laboratuvarda kullanılması önerilmiyor.
 Sensitivite ve spesifite düşük
 Kalite kontrol daha az titiz/katı
 Laboratuvar kullanımı için tasarlanmış kitlerden daha pahalı

 Her ne kadar bazı hızlı antijen testleri FDA onaylı olsa da, altın standart olarak
kültürle karşılaştırılmış, günümüzde altın standart NAAT’leri, sıklıkla kit
prospektüslerinde sensitiviteleri abartılmış.

 Clearview POC PCR ile karşılaştırıldığında vajinal örnekler için duyarlılığı %32,8 ve
servikal örneklerde %49,7 olduğu gösterilmiş.
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Nükleikasit saptanması

I. Hibridizasyon testleri
İki ticari kit mevcut.

 Digene CT/GC Dual ID HC2 (HC2; Qiagene)
 NG→Genomik DNA’yı hedefleyen RNA probları
 C.trachomatis→ Genomik DNA, kriptik plasmid hedefleyen RNA

probları
 GenProbe Pace 2 (P2; Gen-Probe Inc., San Diego, CA)

 NG, C.trachomatis→16SrRNA’yı hedefleyen DNA probları

NG→ Hibridizasyon testlerinin duyarlılığının kültürden daha fazla olması olası
C.trachomatis→ GenProbe Pace2, en az antijen saptanması ve hücre kültürü kadar
sensitif ve spesifik
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II. Nükleikasit Amplifikasyon
Testleri (NAAT)

 Günümüzde hem tarama hem de tanı testi olarak CDC
NAAT’lerinin kullanılmasını öneriyor.

Nükleikasit Amplifikasyon testleri multipleks, N. gonorrhoeae ve
Chlamydia trachomatis’i eş zamanlı saptayacak şekilde üretilmiş.

 Birinci kuşak testler:
 Roche Cobas Amplicor CT/NG (F. Hoffmann- La Roche Ltd.,

Basel, Switzerland)
 Abbott Ligase Chain Reaction ( LCx, Abbott Molecular,

Maidenhead, Berkshire, United Kingdom) 2003’den beri
üretilmiyor.

 Günümüzde hem tarama hem de tanı testi olarak CDC
NAAT’lerinin kullanılmasını öneriyor.

Nükleikasit Amplifikasyon testleri multipleks, N. gonorrhoeae ve
Chlamydia trachomatis’i eş zamanlı saptayacak şekilde üretilmiş.

 Birinci kuşak testler:
 Roche Cobas Amplicor CT/NG (F. Hoffmann- La Roche Ltd.,

Basel, Switzerland)
 Abbott Ligase Chain Reaction ( LCx, Abbott Molecular,

Maidenhead, Berkshire, United Kingdom) 2003’den beri
üretilmiyor.



 BD ProbeTec strand displacement amplification (SDA) (Becton
Dickinson)

 BD Viper ProbeTec CT/GC Q (Becton Dickinson)

 Aptima Combo2 (AC2) (Gen-Probe) (Tigris)

 Abbott RealTime CT/NG (Abbott Molecular) (m2000)

 Roche Cobas 4800

 BD ProbeTec strand displacement amplification (SDA) (Becton
Dickinson)

 BD Viper ProbeTec CT/GC Q (Becton Dickinson)

 Aptima Combo2 (AC2) (Gen-Probe) (Tigris)

 Abbott RealTime CT/NG (Abbott Molecular) (m2000)

 Roche Cobas 4800



Roche Amplicor CT/NG

 NG→DNA- sitozin metiltransferaz geni hedef
CT→kriptik plasmid

 Kommensal Neisseria türleri ile çapraz reaksiyon vermesi nedeniyle
birçok çalışmada pozitif prediktif değerinin (PPV) ürogenital örnekler
için düşük olduğu bildirilmiş.

 CDC PPV %90 altında olduğunda (çapraz reaksiyona ek olarak,
hastalığın prevalansının düşük olması da neden olabilir) ek testler
yapılmasını önermiş.

 Real-time PCR testleri ( porA pseudogene ve gyrA gen)

 NG→DNA- sitozin metiltransferaz geni hedef
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hastalığın prevalansının düşük olması da neden olabilir) ek testler
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Becton Dickinson ProbeTec SDA

NG→çok sayıda kopyası olan pilin geninin olduğu bölgeyi
hedefliyor.

CT→kriptik plasmid

PPV <%90 belli popülasyonlarda

Kommensal Neisseria’larla çapraz reaksiyon verebiliyor.

Doğrulama testi porA ve ccpB NAAT.

NG→çok sayıda kopyası olan pilin geninin olduğu bölgeyi
hedefliyor.

CT→kriptik plasmid

PPV <%90 belli popülasyonlarda

Kommensal Neisseria’larla çapraz reaksiyon verebiliyor.

Doğrulama testi porA ve ccpB NAAT.



Aptima Combo2 (AC2) ve Aptima GC
(AG)

Kadınlarda servikal ve üretral eküvyon; erkekte üretral eküvyon ve ilk
akım idrarı ile yapılan testler arasında uyum iyi.

AC2 TMA(Transcription mediated amplification) metoduyla çalışıyor.

 NG→Hedef 16S rRNA. Ürünün saptanmasında tek zincirli
kemiluminesan DNA probu kullanılıyor.

CT→23S rRNA

Kadınlarda servikal ve üretral eküvyon; erkekte üretral eküvyon ve ilk
akım idrarı ile yapılan testler arasında uyum iyi.

AC2 TMA(Transcription mediated amplification) metoduyla çalışıyor.

 NG→Hedef 16S rRNA. Ürünün saptanmasında tek zincirli
kemiluminesan DNA probu kullanılıyor.

CT→23S rRNA



Aptima Combo2 (AC2) ve Aptima GC
(AG)

 AG konfirmasyon testi. Aynı teknolojiyi kullanıyor. Yakalama probu
da aynı. rRNA’nın biraz farklı bir bölgesini hedefliyor.

 Bir çalışmada AC2 ve  AG birlikte kullanıldığında düşük prevalansa
rağmen PPV %97 olarak bildirilmiş. ( Kadınlarda, 60.000 idrar ve
servikal eküvyon kullanılarak yapılan bir çalışmada)

 AG konfirmasyon testi. Aynı teknolojiyi kullanıyor. Yakalama probu
da aynı. rRNA’nın biraz farklı bir bölgesini hedefliyor.

 Bir çalışmada AC2 ve  AG birlikte kullanıldığında düşük prevalansa
rağmen PPV %97 olarak bildirilmiş. ( Kadınlarda, 60.000 idrar ve
servikal eküvyon kullanılarak yapılan bir çalışmada)



Abbott RealTime CT/NG (Abbott Molecular) testi

 Öncülü olan LCR gibi N. gonorrhoeae opasite(Opa)
genindeki bir bölgeyi hedefliyor

 CT→kriptik plasmid

 Çok fazla karşılaştırmalı çalışma yok. 500 ilk idrar örneği
ile yapılan çalışmada AC2’ye eş performans saptanmış.

 Konfirmasyon testi geliştirilmemiş.

 Öncülü olan LCR gibi N. gonorrhoeae opasite(Opa)
genindeki bir bölgeyi hedefliyor

 CT→kriptik plasmid

 Çok fazla karşılaştırmalı çalışma yok. 500 ilk idrar örneği
ile yapılan çalışmada AC2’ye eş performans saptanmış.

 Konfirmasyon testi geliştirilmemiş.



NAAT

FDA onaylı kitler
İdrar ve üretral eküvyonlar için:

Amplicor, Abbott RealTime, AC2, ProbeTec

Bazı NAAT’lar hastanın kendisi tarafından veya klinisyen
tarafından alınan vajinal örnekler içinde lisanslı

Abbott RealTime, AC2, ProbeTec

Endoservikal örnekler
Amplicor, AC2, ProbeTec

FDA onaylı kitler
İdrar ve üretral eküvyonlar için:

Amplicor, Abbott RealTime, AC2, ProbeTec

Bazı NAAT’lar hastanın kendisi tarafından veya klinisyen
tarafından alınan vajinal örnekler içinde lisanslı

Abbott RealTime, AC2, ProbeTec

Endoservikal örnekler
Amplicor, AC2, ProbeTec



NAAT

 C.trachomatis için NAAT pozitif sonuçların rutin olarak
doğrulanması, tekrarlanması önerilmemektedir.

 C.trachomatis’in kriptik plasmidindeki delesyonla
oluşmuş yeni bir variantı İsveç’te saptanmış. Bu bölgeyi
hedefleyen Roche Cobas Amplicor ve Abbott PCR
testlerinin bu variant suşu saptayamadığı bildirilmiş.

 C.trachomatis için NAAT pozitif sonuçların rutin olarak
doğrulanması, tekrarlanması önerilmemektedir.

 C.trachomatis’in kriptik plasmidindeki delesyonla
oluşmuş yeni bir variantı İsveç’te saptanmış. Bu bölgeyi
hedefleyen Roche Cobas Amplicor ve Abbott PCR
testlerinin bu variant suşu saptayamadığı bildirilmiş.



Gelecek nesil nükleikasit testleri

 Geliştirimiş primer tasarımı ( dual primer)
 Duyarlılığın artırılması ( birden fazla hedef bölgenin seçilmesiyle

varyantaların saptanabilmesi)
 Spesifitenin artırılması (kommensal Neisseria’larla reaksiyon

vermeyen primerlerin kullanılması)

 Geliştirilmiş örnek toplama seçenekleri
 Kişinin kendisinin aldığı vajinal örneklerin kullanılması
 Artırılmış örnek stabilitesi

 Geliştirimiş primer tasarımı ( dual primer)
 Duyarlılığın artırılması ( birden fazla hedef bölgenin seçilmesiyle

varyantaların saptanabilmesi)
 Spesifitenin artırılması (kommensal Neisseria’larla reaksiyon

vermeyen primerlerin kullanılması)

 Geliştirilmiş örnek toplama seçenekleri
 Kişinin kendisinin aldığı vajinal örneklerin kullanılması
 Artırılmış örnek stabilitesi



Neisseria gonorrhoeae kültürü

Kullanılan besiyerleri:
 Çikolata agar
 Thayer-Martin ( vankomisin+ kolistin + nistatin)
 Modifiye Thayer- Martin( +Portues’ların yayılmasını önlemek için

trimetoprim)
 Martin Lewis ( nistatin yerine anizomisin)
 GC-lect agar (linkomisin, vankomisin (konsantrasyonu düşürülmüş),

trimetoprim, amfoterisin B)
 New York City medium (GC-lect ile aynı antibiyotikler)

Besiyeri ve inkübasyon:
 35-37ºC de, %3-7 CO2’li ve nemli etüvde inkübe edilir.
 72 saat boyunca inkübe edilir.Günlük olarak petriler kontrol edilir.

Kullanılan besiyerleri:
 Çikolata agar
 Thayer-Martin ( vankomisin+ kolistin + nistatin)
 Modifiye Thayer- Martin( +Portues’ların yayılmasını önlemek için
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 GC-lect agar (linkomisin, vankomisin (konsantrasyonu düşürülmüş),

trimetoprim, amfoterisin B)
 New York City medium (GC-lect ile aynı antibiyotikler)

Besiyeri ve inkübasyon:
 35-37ºC de, %3-7 CO2’li ve nemli etüvde inkübe edilir.
 72 saat boyunca inkübe edilir.Günlük olarak petriler kontrol edilir.



Neisseria gonorrhoeae
identifikasyonu

Olası İdentifikasyon:
1- Koloni morfolojisi
2- Mikroskopik morfoloji
3- Oksidaz testi

Kesin İdentifikasyon:
1- Karbonhidrat kullanım testleri
2- Kromojenik enzim substrat testleri
3- Kültür doğrulanması için immunolojik tetsler
4- Çok testli identifikasyon sistemleri
5- MALDI-TOF MS
6- Hibridizasyon testleri (Accuprobe (Gen-Probe))
7- DNA sekanslama

Olası İdentifikasyon:
1- Koloni morfolojisi
2- Mikroskopik morfoloji
3- Oksidaz testi

Kesin İdentifikasyon:
1- Karbonhidrat kullanım testleri
2- Kromojenik enzim substrat testleri
3- Kültür doğrulanması için immunolojik tetsler
4- Çok testli identifikasyon sistemleri
5- MALDI-TOF MS
6- Hibridizasyon testleri (Accuprobe (Gen-Probe))
7- DNA sekanslama



Olası İdentifikasyon

Koloni morfolojisi:
 48 saatlik inkübasyon sonrası çikolata agardaki

kolonileri; çapı 1mm’ye kadar olabilen, opak, gri-beyaz ,
parlak ve konveks yapıdadır.

 Morfolojileri bakterinin pili ve opasite proteinlerini
sentezlemesine göre değişebilir.
 Sentez (+)→ buruşuk, düzgün kenarlı koloniler
 Pilisiz olan bakteri kolonileri daha düffüz kenarlı ve

daha parlaktır.

Koloni morfolojisi:
 48 saatlik inkübasyon sonrası çikolata agardaki

kolonileri; çapı 1mm’ye kadar olabilen, opak, gri-beyaz ,
parlak ve konveks yapıdadır.
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sentezlemesine göre değişebilir.
 Sentez (+)→ buruşuk, düzgün kenarlı koloniler
 Pilisiz olan bakteri kolonileri daha düffüz kenarlı ve

daha parlaktır.



Gram boyama:
 Gram negatif diplokok. 24 saatten az yaşlı kolonilerden.

Otolitik aktivite başlamadan.
 Selektif besiyerlerinde Morexella, Kingella ve

Acinetobacter cinslerinden Gram negatif çomaklar
üreyebilir. Bu nedenle Gram boyama aydınlatıcı olabilir.

 Ancak Gr(-) bakteri türleri, özellikle Acinetobacter katı
besiyerinde üretildiklerinde tümüyle benzer bir görüntü
verebilir.

Oksidaz testi

Gram boyama:
 Gram negatif diplokok. 24 saatten az yaşlı kolonilerden.

Otolitik aktivite başlamadan.
 Selektif besiyerlerinde Morexella, Kingella ve

Acinetobacter cinslerinden Gram negatif çomaklar
üreyebilir. Bu nedenle Gram boyama aydınlatıcı olabilir.

 Ancak Gr(-) bakteri türleri, özellikle Acinetobacter katı
besiyerinde üretildiklerinde tümüyle benzer bir görüntü
verebilir.

Oksidaz testi



Kesin İdentifikasyon:
Karbonhidrat kullanım testleri
 Neisseria’lar karbonhidratlardan oksidayonla asit oluştururlar.

 Geleneksel sistin triptik agar şeker metodunun yerini ticari “çok testli identifikasyon
sistemleri” almış durumda.

 N. gonorrhoeae’nin kullandığı yegane karbonhidrat glikozdur.

Kromojenik enzim substrat testleri
 Test edilen enzimler ve spesifik olduğu türler:

 Β-galaktozidaz (N.lactamica)
 γ-glutamil-amino peptidaz (N.menengitidis)
 Proline-iminopeptidase(Pip) (N.gonorrhoeae)

 Üç enzim tek bir tüp formatında test eden iki ticari sistem var.
 GonoCheck II (EY Labortaories)
 Neisseria PET (BioConnections)

 N.gonorrhoeae’nin doğrulanmasın için sensiviteleri zayıftır. N.gonorrhoeae suşlarının
%4’ü Pip negatif olduğundan yalancı negatifliklere yol açmaktadır.

Karbonhidrat kullanım testleri
 Neisseria’lar karbonhidratlardan oksidayonla asit oluştururlar.

 Geleneksel sistin triptik agar şeker metodunun yerini ticari “çok testli identifikasyon
sistemleri” almış durumda.

 N. gonorrhoeae’nin kullandığı yegane karbonhidrat glikozdur.

Kromojenik enzim substrat testleri
 Test edilen enzimler ve spesifik olduğu türler:

 Β-galaktozidaz (N.lactamica)
 γ-glutamil-amino peptidaz (N.menengitidis)
 Proline-iminopeptidase(Pip) (N.gonorrhoeae)

 Üç enzim tek bir tüp formatında test eden iki ticari sistem var.
 GonoCheck II (EY Labortaories)
 Neisseria PET (BioConnections)

 N.gonorrhoeae’nin doğrulanmasın için sensiviteleri zayıftır. N.gonorrhoeae suşlarının
%4’ü Pip negatif olduğundan yalancı negatifliklere yol açmaktadır.



Kesin İdentifikasyon:

Kültür doğrulanması için immunolojik tetsler
 N.gonorrhoeae kültür doğrulanmasında kullanılan tüm

ticari kitler, gonokokal protein 1’in bir monoklonal antikor
havuzu ile saptanması prensibiyle çalışır.
 Phadebact Monoclonal GC test ( Bactus AB) koaglütinasyon

testi
 BD GonoGen II (Becton Dickinson) kolorimektrik bir test.
 MicroTrak kültür konfirmasyon testi (Trinity, Biotech) Floresan

mikroskop, floresein izotiyosiyanat işaretli antikorlar

Kültür doğrulanması için immunolojik tetsler
 N.gonorrhoeae kültür doğrulanmasında kullanılan tüm

ticari kitler, gonokokal protein 1’in bir monoklonal antikor
havuzu ile saptanması prensibiyle çalışır.
 Phadebact Monoclonal GC test ( Bactus AB) koaglütinasyon

testi
 BD GonoGen II (Becton Dickinson) kolorimektrik bir test.
 MicroTrak kültür konfirmasyon testi (Trinity, Biotech) Floresan

mikroskop, floresein izotiyosiyanat işaretli antikorlar



Kesin İdentifikasyon:

Çok testli identifikasyon sistemleri

 Karbonhidrat kullanım testleri ve direkt enzim saptama
testlerini birleştiren Neisseria izolatlarının hızlı
doğrulanmasını sağlayan birkaç kit mevcut.

 Api NH (Biomerieux)
 RapID NH (Remel)
 Vitek II (Biomerieux)
 BBL Crystal (Becton Dickinson)

Çok testli identifikasyon sistemleri

 Karbonhidrat kullanım testleri ve direkt enzim saptama
testlerini birleştiren Neisseria izolatlarının hızlı
doğrulanmasını sağlayan birkaç kit mevcut.

 Api NH (Biomerieux)
 RapID NH (Remel)
 Vitek II (Biomerieux)
 BBL Crystal (Becton Dickinson)



Pozitif kültür sonucunun raporlanması:
 “ Neisseria gonorrhoeae üredi”

 Laboratuvardan bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde N.gonorrhoeae
bulunmuyor. Klinik, bildirimi yapmak üzere haberdar edilmeli.

 Üretilen suş bir çocuğa aitse veya adli bir soruşturma suşuysa suş
dondurulmalı.

Negatif kültür sonucunun raporlanması:
 “Neisseria gonorrhoeae üremedi.”

Pozitif kültür sonucunun raporlanması:
 “ Neisseria gonorrhoeae üredi”

 Laboratuvardan bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde N.gonorrhoeae
bulunmuyor. Klinik, bildirimi yapmak üzere haberdar edilmeli.

 Üretilen suş bir çocuğa aitse veya adli bir soruşturma suşuysa suş
dondurulmalı.

Negatif kültür sonucunun raporlanması:
 “Neisseria gonorrhoeae üremedi.”



Chlamydia hücre kültürü

 Genital örnekler için kültür altın standart olarak kabul
ediliyordu.

 Sensitivitesi ve spesifitesi %100 olduğu düşünülüyordu.
 Ancak daha sonra antijen saptanan testlerin geliştirilmeisyle

duyarlılığının düşünülenden ciddi olarak az olduğu ortaya
çıktı.

 Bu durumun transport ve örnek işlenmesi sırasında bakterinin
canlılığını yitirmesine bağlı olabileceği düşünüldü.

 Genital örnekler için kültür altın standart olarak kabul
ediliyordu.

 Sensitivitesi ve spesifitesi %100 olduğu düşünülüyordu.
 Ancak daha sonra antijen saptanan testlerin geliştirilmeisyle

duyarlılığının düşünülenden ciddi olarak az olduğu ortaya
çıktı.

 Bu durumun transport ve örnek işlenmesi sırasında bakterinin
canlılığını yitirmesine bağlı olabileceği düşünüldü.



Chlamydia hücre kültürü

 Bugün için sadece özelleşmiş laboratuvarlarda yapılması
öneriliyor.
 Tedavi başarısızlıklarında, antibiyotik duyarlılık testi

yapılabilmesi için.
Medikolegal durumlar  (NAAT’leri yerini alıyor)

 Üreme olduğunda identifikasyon immunfloresan  veya
Giemsa ile inklüzyon cisimlerinin gösterilmesiyle yapılır.

 Bugün için sadece özelleşmiş laboratuvarlarda yapılması
öneriliyor.
 Tedavi başarısızlıklarında, antibiyotik duyarlılık testi

yapılabilmesi için.
Medikolegal durumlar  (NAAT’leri yerini alıyor)

 Üreme olduğunda identifikasyon immunfloresan  veya
Giemsa ile inklüzyon cisimlerinin gösterilmesiyle yapılır.



Chylamydia raporlanması

NAAT testlerini raporlarken
 Hangi testin kullanıldığı raporda belirtilmeli
 Hastanın cinsel partnerine haber verilmeli, muayene olması ve

tedavisi sağlanmalı
 Tedavi tamamlanıncaya kadar cinsel perhiz önerilmeli
 NAAT testlerinin tedaviden sonra 3 hafta süre ile pozitifliğinin devam

edebileceği hatırlanmalı
 DFA, EIA ve NAH testlerinin duyarlılıkları düşük olduğundan tanıda

önerilmediği akılda tutulmalı.
 Tedavi başarısızlığında kültür için hasta referans laboratuvarına

yönlendirilmeli.
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“Bildirimi zorunlu bulaşıcı hatalıkların laboratuvar tanısına yönelik standart uygulama prosedürleri”
RSHMB Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Mart 2008



Bu grupta diğerlerinden farklı olarak bildirimi zorunlu olan hastalık değil
enfeksiyon etkenidir.









Amerika ile karşılaştırdığımızda
farklarımız neler?

 Sağlıklı epidemiyolojik verimiz yok. Sorunun Türkiye için
boyutunun ne olduğunu bilmiyoruz.

 Test edilen populasyon farklı.
Tarama
 Hamillerde ilk prenatal muayenede
 <26 yaşındaki kadınlarda yılda bir kez
 Erkekle cinsel ilişkisi olan erkekler yılda bir kez

Diagnostik amaçlı kullanım (Türkiye)
 Test edilen örnek sayıları farklı
 Ülkemizde sağlık bütçesinden taramaya böyle bir pay

ayrılmalı mı?

 Sağlıklı epidemiyolojik verimiz yok. Sorunun Türkiye için
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Vaka

 15 yaşında erkek hasta kız kardeşi tarafından
acile getiriliyor. 24 saatlik dizüri şikayeti var. İç
çamaşırında ve penis ucunda “pü benzeri” bir
akıntı mevcut. İdrarı berrak ve idrar kültüründe
üreme yok. İdrar analizinde lökosit esteraz pozitif
ve mikroskopik incelemede çok sayıda lökosit
mevcut. Son 6 ayda 5-6 partnerle birlikteliği
olmuş. Kendisinin veya partnerlerinden herhangi
birinin seksüel yolla bulaşan bir hastalığı
olmadığı öyküsü veriyor.

 15 yaşında erkek hasta kız kardeşi tarafından
acile getiriliyor. 24 saatlik dizüri şikayeti var. İç
çamaşırında ve penis ucunda “pü benzeri” bir
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olmuş. Kendisinin veya partnerlerinden herhangi
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olmadığı öyküsü veriyor.



 Fizik muayenesinde önemli ölçüde sarı renkli üretral
akıntı ve penis ucunda hassasiyet mevcut. Akıntıdan
Gram boyama yapılıyor ve görüntüsü aşağıdaki gibi.
Antibiyotik tedavisi verilerek 1 hafta sonra kontrole
çağırılıyor. Ancak kontrole gelmiyor.

 Fizik muayenesinde önemli ölçüde sarı renkli üretral
akıntı ve penis ucunda hassasiyet mevcut. Akıntıdan
Gram boyama yapılıyor ve görüntüsü aşağıdaki gibi.
Antibiyotik tedavisi verilerek 1 hafta sonra kontrole
çağırılıyor. Ancak kontrole gelmiyor.



Sorular

1. Hastayı infekte eden mikroorganizma nedir?

2. Bu hastada Gram boyamanın tanı güvenilirliği nedir?

1. Hastayı infekte eden mikroorganizma nedir?

2. Bu hastada Gram boyamanın tanı güvenilirliği nedir?



 Aynı mikroorganizma ile infekte kadından servikal örnek
alınarak yapılan Gram boyamanın duyarlılığı nedir?

 Günümüzde başka hangi direkt saptama teknikleri
mevcut?

 Aynı mikroorganizma ile infekte kadından servikal örnek
alınarak yapılan Gram boyamanın duyarlılığı nedir?

 Günümüzde başka hangi direkt saptama teknikleri
mevcut?



Erkek Ürogenital Sistemi



Erkek üregenital sistemine ait infeksiyonlar

Klinik
Sendrom

İnfeksiyonun
lokasyonu

Klinik semptom /
belirtiler

Primer patojenler Örnekler

Epididimitis Epididim Ağrı, şişme, scrotum
ve epididimde
hassasiyet

C.trachomatis
Enterik bakteriler (ör. E.coli,
diğer Enterobacteriaceae
üyeleri, Enterococcusspp.,
Pseudomonas spp.)
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria gonorrhoeae

Üretral örnek,
İdrara kültürü,
Epididim dokusu

C.trachomatis
Enterik bakteriler (ör. E.coli,
diğer Enterobacteriaceae
üyeleri, Enterococcusspp.,
Pseudomonas spp.)
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria gonorrhoeae

Üretral örnek,
İdrara kültürü,
Epididim dokusu

Orşit Testis Ağrı, şişme, scrotumda
hassasiyet

Çoğu viral
C.trachomatis
Enterik bakteriler (ör. E.coli,
diğer Enterobacteriaceae
üyeleri, Enterococcusspp.,
Pseudomonas spp.)
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria gonorrhoeae

Üretral örnek,
İdrara kültürü,
Testis dokusu



Klinik
Sendrom

İnfeksiyonun
lokasyonu

Klinik semptom /
belirtiler

Primer patojenler Örnekler

Prostatik
abse

Prostat bezi Dizüri, sık idrara gitme,
azalmış idrar akımı
veya obstrüsiyon,
veziküloenterik fistül
varsa idrar yaparken
hava çıkması

Enterik bakteriler (ör. E.coli,
diğer Enterobacteriaceae
üyeleri, Enterococcus spp.,
Pseudomonas spp.)
S.aureus

Abse sıvısı/
cerahat
Abseden
ekivüyonla
alınan örnek

Dizüri, sık idrara gitme,
azalmış idrar akımı
veya obstrüsiyon,
veziküloenterik fistül
varsa idrar yaparken
hava çıkması

Enterik bakteriler (ör. E.coli,
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Pseudomonas spp.)
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cerahat
Abseden
ekivüyonla
alınan örnek

Prostatit Prostat bezi Dizüri, sık idrara gitme,
azalmış idrar akımı
veya obstrüsiyon

Enterik bakteriler (ör. E.coli,
diğer Enterobacteriaceae
üyeleri, Enterococcus spp.,
Pseudomonas spp.)
Neisseria gonorrhoeae

İdrara kültürü,
Üretral örnek,
Prostatik sıvı



Örnekler

 Epididim ve testiküler sıvı
(Tercihen üretral kültür yapılmalı. Epididim ve testiküler sıvı  ancak tanı
konulamadığında tercih edilmeli)

1. Cerrahi dezenfektan ile deri dezenfekte edilir. Enjektör kullanılarak
epididim veya testislerden aspirasyon materyali alınır.

2. Aşağıdaki testlerden tercih yapılır.
 Bakteriler için rutin yara veya abse kültürü.

(Enterobacteriaceae, Pseudomonas türleri. Özellikle 35 yaş üzerinde
genellikle etken)

 Mycobacterium tuberculosis
 Chlamydia trachomatis ve N. gonorrhoeae kültür veya moleküler testleri.

 Epididim ve testiküler sıvı
(Tercihen üretral kültür yapılmalı. Epididim ve testiküler sıvı  ancak tanı
konulamadığında tercih edilmeli)
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2. Aşağıdaki testlerden tercih yapılır.
 Bakteriler için rutin yara veya abse kültürü.

(Enterobacteriaceae, Pseudomonas türleri. Özellikle 35 yaş üzerinde
genellikle etken)

 Mycobacterium tuberculosis
 Chlamydia trachomatis ve N. gonorrhoeae kültür veya moleküler testleri.



Prostat
 Hasta idrarını yaptıktan sonra rektumdan parmakla

masaj yapılır.
 Hastanın prostatik sekresyonu idrar yapması yolu ile

alınabilir. Alternatif olarak ince uçlu metal saplı ekivüyon
üretradan birkaç santim sokularak toplanır.

 Ardışık idrar örneklerinin alınması ile erkeklerde alt
üriner sistemi infeksiyonlarının yerinin tanısı konulabilir.
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Örnek Etiketleme Tanımlama

Voided bladder urine no.1 VBS no.1 İlk idrarın 5-10 mililitresi

Voided bladder urine no.2 VBS no.2 Orta akım idrar

Expressed prostatic specimen EPS Prostat masajı sırasında alınan
prostat sekresyonları

Voided bladder urine no.3 VBS no.3 Prostat masajından hemen sonra
alınan 5-10 ml. idrar





Ardışık İdrar Örneklerinin Kantitatif Kültür

 Her dört örnek 10µl  öze yardımı ile koyun kanlı agar (KKA) ve MacConcey
agara kantitatif olarak ekilir.

 Primer üriner sistem infeksiyon etkenleri saptanarak, KKA’daki koloni
sayıları 102 ile çarpılır  CFU/ml. hesaplanır.

 Koloni sayıları yuvarlanmalı ve tek basamaklı olarak verilmelidir.
X10e CFU/ml.

 Primer etkenler:
 Enterobacteriaceae
 Pseudomonas aeruginosa
 Enterococcus spp.
 Staphylococcus aureus
 Grup A, B, C ve G streptokoklar
 Candida türleri
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 Koagülaz-negatif stafilokok , Corynebacterium türleri ve diğer deri
flora üyeleri, ancak pür izole edildiklerinde veya sayıları primer
etkenler kadar olduğunda değerlendirilir.

 Antibiyotik duyarlılığı klinik öneme sahip izolatlara yapılır.
 Bakteriyel prostatit:
 Prostat masajı sonrası alınan idrar örneğindeki (VBS n:3) koloni

sayısı, orta akım idrarındaki (VBS n:2) koloni sayısından 10 kat
(1log) fazla ise.

Veya
 EPS’deki koloni sayısı, ilk akım idrarındakinden (VBS no1) 10 kat

fazla ise.
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 Kronik bakteriyel prostatit
 Bezde az sayıda mikroorganizma bulunur.
 Tanıda EPS’nin kantitatif kültürü önemlidir.

 EPS mikroskopik olarak da incelenmelidir. Pü ve lipid
dolu makrofajların varlığı prostatik inflamasyon için
tipiktir.
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Teşekkürler...


