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Vajinit tanisinda geleneksel yöntemlerle nükleik asit hibridizasyon
yöntemlerinin karsilastirilmasi
C.Elif Öztürk1 , Asli Somunkiran2 , A.Demet Kaya1 , Mustafa Behçet 1
1

Doç Dr, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dali
Yrd Doç Dr, Kadin Hastaliklari ve Dogum Anabilim Dali
3
Prof Dr, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dali
4
Asistan Dr, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dali, Düzce Üniversitesi Tip Fakültesi, Düzce
2

Poster olarak sunulmustur. Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology, 4-6
September, 2003, Istanbul, Turkey
Özet
Çalismanin amaci Candida suslari, Gardnerella vaginalis ve Trichomonas vaginalis tanisinda nükleik asit
hibridizasyon teknigi ile mikroskobik inceleme ve kültür gibi geleneksel yöntemlerin karsilastirilmasidir. Kadin
Hastaliklari ve Dogum Poliklinigine basvuran ve vajinit tanisi alan 24 hasta çalismaya dahil edildi. Pelvik
muayene esnasinda posterior vaginal forniksten alinan örnekler direkt mikroskobik inceleme, Gram boyama,
kültür ve hibridizasyon testi için kullanildi. Hibridizasyon testi Gardnerella vaginalis için % 85.7 duyarli ve %
100 özgül bulundu. Testin Candida türleri ve Trichomonas vaginalis için duyarlilik ve özgüllügü % 100 olarak
saptandi. Vajinitli olgularin çogunda jinekologlar tedaviyi hemen düzenlemek is tedikleri için nükleik asit
hibridizasyon yöntemleri gibi hizli teknikler, kültür ve gram boyama gibi geleneksel yöntemlere ek olarak
kullanilabilir. Bu tani yaklasimi tedavi basarisini da artiracaktir.

Anahtar kelimeler: nükleik asit hibridizasyon testi, Gardnerella vaginalis, Trichomonas
vaginalis, kültür.

Rapid diagnosis of vaginitis: Conventional Methods Versus Nucleic Acid
Hybridization Techniques
Summary
The aim of the present study was to compare the results of nucleic acid hybridization technique with microscopic
evaluation and culturing in determination of Candida spp, Gardnerella. vaginalis and Trichomonas. vaginalis. 24
patients with vaginitis complaints were enrolled to the study. The samples were obtained from the posterior
vaginal fornix. All samples were evaluated by wet mount preparation, Gram staining, bacterial and yeast
culturing and hybridization techniques. Hybridization was found to be 85.7 % sensitive and 100 % specific for
Gardnerella vaginalis, and 100 % sensitive and specific for both Candida species and Trichomonas vaginalis.
Since gynecologists prefer to begin the treatment immediately in most cases with vaginitis, rapid techniques such
as nucleic acid hybridization technique can be employed as well as conventional methods for diagnosis. This
approach will increase the success in treatment.
Keywords: Nucleic acid hybridization test, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, culturing.

GIRIS
Vajinit kadin hastaliklari ve dogum
kliniklerine en sik basvuru nedenlerinden
biridir. Genellikle vaginal akinti, vulvar
kasinti, yanma ve koku ile karakterizedir.
Üreme çagindaki kadinlarda vajinitlerin
%90’indan bakteriyel vajinit, kandidiazis veya
trikomoniazis sorumludur (1,2). Gardnerella
vaginalis, Trichomonas vaginalis and Candida
türleri vajinite en sik neden olan
mikroorganizmalardir (3). Direkt mikroskopik

inceleme bakteriyel vajinit için duyarli ve
özgül olmakla beraber kandida enfeksiyonu
tanisinda duyarliligi düsüktür (4). Kültür hem
bakteriyel vajinit hem de kandidiazis için altin
standart olmasina ragmen sonuç için 24-48 saat
beklenmesi gerekmektedir. Trikomoniazis
tanisi genellikle taze preparatta hareketli
mikroor ganizmanin görülmesi ile konur. En
yaygin yöntem vaginal sekresyona %0.9’luk
NaCl damlatilarak hazirlanan preparatin
mikroskobik olarak incelenmesidir.
Taze
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preparatlarin avantaji kolay uygulanabilir
olmalari ve bir iki dakika içinde sonuç
alinabilmesidir. Ancak göreceli olarak düsük
duyarlilikli olmalari dezavantajlaridir (5).
Dolayisiyla klinik pratikte en sik
görülen üç ajan için de duyarli ve özgül olan
ve daha çabuk yanit veren bir tani metoduna
ihtiyaç vardir.
Nükleik asit hibridizasyon teknikleri
ile Candida suslari, G. vaginalis ve T.
vaginalis’in tespit edilmesi ve ayrimlanmasi
yaklasik bir saatlik sürede mümkün
olmaktadir. Affirm VPIII (Becton Dickinson.
Ingiltere), nükleik asit hibridizasyon teknigine
dayali bir mikrobiyolojik tani testidir (6).
Çalismamizin amaci vajinite neden
olan ajanlarin tanisindaki duyarlilik ve
özgüllük açisindan nükleik asit hibridizasyon
teknigi olan Affirm VPIII ile konvansiyonel
tani yöntemlerinden mikroskopik inceleme ve
kültürün karsilastirilmasidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Düzce Tip Fakültesi Kadin Hastaliklari
ve Dogum Poliklinigine vajinit düsündüren
sikayetlerle basvuran hastalardan bakteriyel
vajinit, trikomonas vajiniti ya da kandidiazis
semptom ve bulgulari olan 24 hasta çalismaya
dahil edildi. Son bir hafta içinde antibakteriyel,
antifungal ya da antiparaziter ilaç alan hastalar
ve son 24 saat içinde vaginal dus öyküsü olan
hastalar çalisma disi birakildi. Kuru vaginal
spekulum yerlestirildikten sonra steril Dacron
silgiçlerle arka forniksten dört örnek alindi.
Sürüntü
örneklerinden
biri
mikroskobik inceleme için 0.5 ml steril serum
fizyolojik
içeren
tüpe
yerlestirildi.
Mikroskobik
inceleme
taze
preparat
incelemesi, Gram ve giemsa boyalari ile
yapildi. Trichomonas vaginalis, Gardnerella
vaginalis ve clue hücreler direkt mikroskobik
baki ile arastirildi. Gram boyali yaymalarin
degerlendirilmesinde
Nugent
kriterleri
kullanildi (7). Bu kriterlerde Grade 0; hiçbir
ajan içermeyen yayma, Grade 1; normal

Lactobacillus hakimiyeti (Nugent Skoru <4),
Grade 2; ara flora (Nugent Skor 4-6), Grade 3;
G. vaginalis ve diger anaerob bakterilerin
hakimiyeti ve Lactobacillus eksikligi ile
karakterize tipik bakteriyel vaginozis florasini
(Nugent skor >6) ifade eder.
Ikinci sürüntü örnegi modifiye Stuart
mediumuna
yerlestirildi.
Sonrasinda
Gardnerella vaginalis kültürü için % 5’lik
kanli agar (Oxoid) besiyerine ekim yapildi.
Besiyerleri 35°C’de ve % 5-10 CO2 atmosferde
48 saat inkübe edildiler. Ayni sürüntü kandida
türleri iç in Saboruaud dextrose agar besiyerine
de ekildi. Besiyeri 30 °C’de 48-72 saat inkübe
edildikten sonra degerlendirildi. Trichomonas
vaginalis için kültür yapilmadi. Üçüncü
sürüntü vaginal pH ölçümü için pH kagidina
sürüldü. Son sürüntü örnegi DNA probe testi
için steril örnek toplama tüpüne yerlestirildi.
Hibridizasyon, test prosedürüne uygun olarak
yapildi.
Tüm örnekler bekletilmeden
alindiktan hemen sonra laboratuara teslim
edildi.
Affirm test G. vaginalis için 2 x 105 ve
altindaki mikroorganizma sayilarinda pozitif
sonuç vermemektedir. Candida, Gardnerella
and Trichomonas için negatif sonuç alinan
örnekte kandida için 1x104 ; G. vaginalis için
2x105 ; Trichomonas için 5x103 ’den az nükleik
asit varligini ifade eder.
Verilerin analizi SPSS 11.0 istatistik
programi
kullanilarak
yapildi.
Her
mikroorganizma için o mikroorganizmaya
özgü en degerli tani yöntemi temel alinarak
nükleik
asit
hibridizasyon
yönteminin
duyarlilik, özgüllük, pozitif ve negatif
belirleyicilik degeri hesaplandi.
BULGULAR
Çalismaya toplam 24 hasta dahil
edildi. Hastalarin yas ortalamasi 33.3 ± 7.6 idi
(17- 55 yas arasi).

Tablo 1: Pozitif olgularda yöntemlerin karsilastirilmasi
Ajan
Pozitif olgular
Mikroskobik inceleme
Kültür
Gardnerella vaginalis
7
6
Candida türleri
2
5
Trichomonas vaginalis
1
Gardnerella vaginalis mikroskobik inceleme,
kültür ve hibridizasyon yöntemleri ile sirasiyla
7, 6 ve 6 hastada tespit edildi. Kandida türleri

Hibridizasyon
6
5
1

direkt mikroskobik inceleme, kültür ve
hibridizasyon yöntemleri ile sirasiyla 2, 5 ve 5
hastada tespit edildi. Trichomonas vaginalis
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mikroskobik inceleme ile 1, hibridizasyon
yöntemi ile de bir hastada tespit edildi. Pozitif
olgularda metodlarin karsilastirmasi Tablo
1’de verilmistir.
Mikroskobik inceleme ile karsilastirildiginda
hibridizasyon testi Gardnerella vaginalis için
% 85.7 duyarli ve % 100 özgül bulundu.
Affirm testin Gardnerella vaginalis için pozitif
belirleyicilik degeri % 87.7, negatif
belirleyicilik degeri ise % 95.5 olarak saptandi.
Testin kandida türleri için duyarlilik ve
özgüllügü kültür ile esdeger olup % 100 olarak
saptandi.
TARTISMA
Vajinit üreme çagindaki kadinlarin
jinekoloji kliniklerine en sik basvuru
nedenlerinden biridir. Vajinite neden olan
ajanlarin tanimlanabilmesi için gereken kültür
sonuçlarinin alinmasi 24–48 saate kadar
uzayabildigi için klinik pratikte vajinit tanisi
genellikle muayene bulgulari ile konur,
böylece isgücü ve zaman kaybi ortadan
kaldirilmis olur. Ayrica muayene ile ayni gün
tedavinin düzenlenmesi hastanin tedavi
uyumunu da artirir. Çünkü bir grup hasta
kültür sonucunu beklerken semptomlarinin
gerilemesi nedeniyle sonuçlarini ilgili doktora
göstermemekte
ve
gerekli
tedaviyi
almamaktadir. Ancak muayene ile eszamanli
tedavi bazi olgularda tedavinin gereksiz yere
baslanmasina ya da etkene yönelik tedavinin
düzenlenememesine yol açmaktadir. Nükleik
asit hibridizasyon testleri 40 dakika içinde
sonuç verdigi için etkene yönelik tedavinin
ayni gün baslanmasina olanak saglamaktadir.
Affirm testi G. vaginalis için 2 x 105 ve
altindaki degerlerde pozitif sonuç vermemesi
nedeniyle yalanci pozitiflik orani düsük bir
testtir.
Witt ve ark. gebelikte bakteriyel
vaginozis tanisinda Affirm VPIII testi ile Gram

boyamanin duyarliligini 1725 gebe üzerinden
karsilastirmislar ve testin Gram boyama ile
esdeger sonuçlar verdigini buna ilave olarak
hizli tani olanagi sagladigi için bakteriyel
vajinitin
ekarte
edilmesinde
güvenle
kullanilabilecegini bildirmislerdir (6). Gazi ve
ark. bakteriyel vaginozis tanisinda gram
boyama ile nükleik asit hibridizasyon
yöntemini
321
semptomatik
olguda
karsilastirmislardir. Nükleik asit hibridizasyon
testinin duyarliligini % 87.7, özgüllügünü ise
%96 olarak tespit etmislerdir (8). Affirm testin
Candida suslari için kültür ve direkt
mikroskobik incelemeden üstün oldugu
bildirilmistir (9). Brown ve ark. Gardnerella
ve Candida tanisinda direkt mikrokobik
inceleme ile Affirm VPIII’ü karsilastirmislar
ve nükleik asit hibridizasyon yönteminin
pozitif ve negatif belirleyicilik deger ve
duyarlilik açisindan direkt incelemeden üstün
oldugu sonucuna varmislardir (10). Affirm
testin T. vaginalis tanisinda özgüllük ve
duyarlilik açisindan kültür ile esdeger
oldugunu bildirilmistir (11). Çalismamiza dahil
edilen olgu sayisi az olmasina ragmen
incelenen her üç mikroorganizma için de
özgüllük ve duyarlilik açisindan sonuçlarimiz
literatürdeki diger çalismalarla uyumludur.
Sonuç olarak Affirm VPIII DNA
hibridizasyon testi vajinitin en sik nedenleri
olan üç ajanin tespiti açisindan kolay ve hizli
bir tani yöntemi olarak umut vermektedir.
Testin pratikte kullanilip kullanilamayacaginin
daha genis olgu sayilari ile degerlendirilmesi
gerekmektedir.
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