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Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Polikliniklerine en s›k

baflvuru nedenlerinden biri vaginal ak›nt› flikayetidir. Va-
ginal infeksiyonlar tüm dünyada yayg›nd›r ve herhangi bir
yaflta meydana gelebilirler (1). Anatomik yerleflim yeri
olarak vaginal ak›nt›, vaginal, servikal, endometriyal veya
tubal kaynakl› olabilir. Vaginal ak›nt› hormonal de¤iflik-
liklere ba¤l› olarak ya da tamamen fizyolojik olabildi¤i gi-
bi bakteriyel, fungal veya protozoal kaynakl› da olabilir
(2).

Vaginal ak›nt›ya neden olan etkenin bilinmesi tedavi ba-
flar›s›n› do¤rudan etkilemektedir. Örneklerin laboratuvara
h›zl› ulaflt›r›lmas› da etkenin görülme ve izolasyon flans›n›
art›rmaktad›r (3). Çal›flmam›zda vaginal ak›nt›ya neden
olan mikroorganizmalar ve bunlar›n tan›s›nda h›zl›, ekono-
mik, kolay uygulanabilir ve güvenilir tan› yöntemlerinin
araflt›r›lmas› planland›.

Yöntemler
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar›

ve Do¤um Poliklini¤ine artm›fl vaginal ak›nt›, kafl›nt› ve
a¤r› flikayeti ile baflvuran 306 hastan›n vagina duvar›na sü-
rülerek al›nan örnekler çal›flma kapsam›na dahil edildi. Her
hastaya ait ikifler örnek pamuklu eküvyon ve 1 ml serum
fizyolojik içeren steril tüplere konulduktan sonra ayn› bi-
nadaki Mikrobiyoloji Laboratuvar›’na ulaflt›r›ld›. Hastalar
18-62 yafl grubundayd›. Gelen örneklerin ilk olarak bir
damla dar bandl› pH ka¤›d› (pH 4.5-6.5) üzerine damlat›l-
mas›yla pH’si de¤erlendirildi. Örneklerin siklohekzimidli
Sabouraud dekstroz agar›, çift katmanl› insan kanl› Colum-
bia CNA agar›, kanl› agar ve EMB agar›na tek koloni dü-
flecek flekilde ekimleri yap›ld›. Daha sonra lam üzerine sü-
rüldü, ak›nt› koyu k›vaml› ise üzerine bir damla serum fiz-
yolojik damlat›larak taze preparat haz›rland› ve mikrosko-
pik de¤erlendirmesi yap›ld›. Ak›nt› örne¤i ikinci bir lam
yüzeyine sürülüp metanol ile tespit edildikten sonra Gram
yöntemiyle boyand›; immersiyon objektifi ile mikroskopik
de¤erlendirmesi yap›ld›. Epitellerin %20’sinden fazlas›n›
kan›t hücrelerinin (“clue cell”) oluflturmas› bakteriyel va-
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Özet: Bu çal›flmada, vaginal ak›nt›ya neden olan mikroorganizmalar ve bunlar›n tan›s›nda h›zl›, ekonomik , kolay
uygulanabilir ve güvenilir tan› yöntemleri araflt›r›ld›. Üçyüz alt› vaginal ak›nt› örne¤i de¤erlendirildi. Gram yöntemiy-
le boyanm›fl preparatlar›n mikroskopik incelenmesi sonucunda preparatlar›n 42’sinde (%13.8) bakteriyel vaginoz etken-
leri (Gardnerella vaginalis ve/veya Mobilincus spp.) 65’inde (%21.2) maya hücreleri (blastospor ve psödohif formlar›
olarak), 97’sinde (%31.7) bakteriler, 102’sinde (%33.3) laktobasil morfotipleri görüldü. Taze preparatlar›n 2’sinde (%
1.0) Trichomonas vaginalis saptand›. Ak›nt› örneklerinin incelenmesinde, taze preparat, Gram boyamas› ve kültür yön-
temleri kullan›ld›. ‹zole edilen sufllar biyoflimik testler ve API 20C AUX (bioMérieux) kiti ile idantifiye edildi. Bakteri-
yel vajinoz ve mikotik vaginit tan›s› için vaginal ak›nt› örneklerinin Gram boyamas› ile de¤erlendirilmesi yeterli olmak-
tad›r. Ak›nt› örneklerinin mikrobiyoloji laboratuvar›na k›sa süre içerisinde ulaflt›r›lmas› durumunda T. vaginalis kolay-
ca saptanabilir. Nonspesifik vaginitte bakteriyel etkenin tan›s› için ise kültür yeterli olmaktad›r. Vaginal ak›nt› örnekle-
ri s›ras› ile taze preparat, Gram boyamas› ve kültür yap›larak incelenmelidir.

Anahtar Sözcükler: Vaginal ak›nt›, taze preparat, Gram boyamas›, kültür.

Summary: Bacterial, fungal and protozoal agents causing to vaginal discharge and their identification methods. In
this study, microorganisms causing to vaginal discharge, and their quick, cost-effective, easily applicable and reliable iden-
tification methods have been investigated. 306 samples of vaginal discharge have been evaluated. After evaluation of Gram
stained samples, 42 (13.8%) were agents of bacterial vaginosis (Gardnerella vaginalis and/or Mobilincus spp.), 65 (21.2%)
were fungi (in blastospor and pseudohypha forms), 97 (31.7%) were agents of nospecific vaginitis and 102 (34.9%) were
normal vaginal flora. In wet preparations, 2 (1.0%) Trichomonas vaginalis were found. Wet mount, Gram stain and cultu-
re methods have been used in examining the discharge samples. Isolated strains have been identified by biochemical tests
and API 20C AUX (bioMérieux) kit. Gram stain is efficient in evaluating of vaginal discharge samples to diagnose for bac-
terial vaginosis and mycotic vaginitis. In case of transport of discharge samples to microbiology laboratory in short time,
Trichomonas vaginalis can easily be seen. On the other hand, it is needed to make culture to identify nonspecific bacteri-
al vaginitis agents. Vaginal discharge samples should be examined by wet preparation, Gram staining and by growing the
agents in culture in order.

Key Words: Vaginal discharge, wet preparation, Gram stain, culture.



ginoz lehine de¤erlendirildi (4). Pamuklu eküvyon üzerin-
deki örnek tüpüne son olarak %10’luk KOH damlat›larak
bakteriyel vaginoz için patognomonik olan “bal›k kokusu’’
de¤erlendirildi. Sabouraud agar›nda üreyen mantarlar API
20C AUX (bioMérieux) kiti ile tiplendirildi; kanl› besiye-
ri ve EMB agar›nda üreyen bakteriler biyoflimik özellikle-
rine bak›larak idantifiye edildiler (5). Çal›flmada klamidya
ve vaginal ak›nt› yapan anaerop bakteriler gibi di¤er etken-
ler çal›fl›lamad›.

Sonuçlar
306 örnekten 191’inin (%62.4) taze preparatlar›n›n

incelenmesi sonucu örneklerin 31’inde (%16.2) bakteri-
yel vaginoz etkenleri (Gardnerella vaginalis ve/veya
Mobilincus spp.), 63’ünde (%33.0) maya hücreleri (blas-
tospor ve psödohif formlar›), 15’inde (%7.9) bakteriler,
80’inde (%41.9) laktobasil morfotipleri, 2 (%1.0)’sinde
hareketli, ondülan zar› görülen Trichomonas vaginalis
saptand›. 

Gram yöntemiyle boyanm›fl preparatlar›n mikroskopik
incelenmesi sonucunda 42’sinde (%13.8) bakteriyel vagi-
noz etkenleri (G. vaginalis ve/veya Mobilincus spp.)
65’inde (%21.2) maya hücreleri (blastospor ve psödohif
formlar›), 97’sinde (%31.7) bakteriler, 102’sinde (%33.3)
laktobasil morfotipleri görüldü. Taze ve Gram yöntemiyle
boyanm›fl preparatlar›n de¤erlendirme sonuçlar› Tablo
1’de toplu olarak gösterilmifltir. Gram boyamas› sonucun-
da maya elemanlar› görülen tüm örnekler Sabouraud
dekstroz agar›nda üredi ve API 20C AUX idantifikasyon
kiti ile tiplendirildiler. 

Gram boyamas›nda G. vaginalis ve Mobilincus spp. gö-
rülen 42 örnekten 38 tanesinde Columbia CNA agar›nda
üreme oldu ve bunlar mikroskopik görünümleri, koloni
morfolojisi ve biyoflimik özellikleri ile G. vaginalis olarak
idantifiye edildi. Örneklerin tümünde vaginal pH 4.5 ve
üzerinde bulundu, hepsinde tipik ‘’bal›k kokusu’’ hissedil-
di. Gram boyamas›nda yo¤un bakteri görülen 97 örnekten
78’inde (%80.4) kanl› agar ve EMB agar›nda üreme oldu.
Üreme olanlar›n içinde Escherichia coli, 31 (%39.2) izolas-
yon ile ilk s›rada yer ald›.

‹rdeleme
Vaginal ak›nt› flikayeti kad›n hastal›klar› poliklinikleri-

ne baflvurular›n en s›k nedenle-
rinden biridir (6). Etkene yönelik
tedavi baflar›y› do¤rudan etkile-
mektedir; bu nedenle öncelikle
etkenin do¤ru tan›nmas› gerek-
mektedir. Çal›flmam›zda vaginit
ön tan›l› hastalar›n vaginal ak›nt›
örneklerinin incelenmesi sonu-
cunda bakteriyel vaginoz etken-
leri %13.8, mikotik vaginit
%21.2 oranlar›nda bulunmufltur.
(6,7). T. vaginalis oran› %1.0
olarak saptanm›flt›r. T. vaginalis
için ideal yöntem olan kültür ya-
p›lamamas› nedeniyle bu sonu-
cun gerçek düzeyi yans›tmad›¤›-
n› düflünmekteyiz. Normal vagi-

nal flora oran›n›n %33.3 olarak
saptanmas› ise fizyolojik ak›nt›n›n kifli taraf›ndan hastal›k
belirtisi olarak de¤erlendirilmesi ya da hormonal dengesiz-
likler sonucu afl›r› östrojen hakimiyeti ile aç›klanabilir.

Vaginit tan›s›nda kullan›lan en basit, h›zl› ve ucuz test,
taze preparat testidir. Bu test ile T. vaginalis tan›s› kolayl›k-
la konabilmekte, ancak nonspesifik vaginit etkenleri ve
bakteriyel vaginoz tan›lar›nda bu test yetersiz kalmaktad›r.
Gram yöntemi ile T. vaginalis ve nonspesifik vaginit etken-
leri hariç di¤er etkenlerin tan›s› tatminkar bir biçimde konu-
labilmektedir. Nonspesifik vaginit etkenleri ise ancak kültür
sonucu de¤erlendirilebilmektedir.

Bakteriyel vaginoz tan›s› için kullan›lan laboratuvar
yöntemlerinden olan örneklerin Gram boyamas› ile de¤er-
lendirilmesi nispeten h›zl›, objektif ve ucuz olup birçok
yöntemden daha yayg›n olarak kullan›labilmektedir (8).
Gram preparat›nda bakteriyel morfotiplerin kal›c› olmas›,
retrospektif tan›ya izin veren bir avantaj sa¤lamas› yan› s›-
ra tan› için bu yöntemin güvenilirli¤inin test edilmesini de
sa¤lar (3). Bir çal›flmada klinik olarak bakteriyel vaginoz
tan›s› konulmufl 25 kad›n›n hepsinde Gram yöntemiyle bo-
yanm›fl preparat bakteriyel vaginoz ile uyumlu bulunmufl,
normal ya da Candida vaginiti tan›s› konulmufl 35 kad›n›n
hiçbirinde Gram boyamas› ile bakteriyel vaginoz tan›s› ko-
nulmam›flt›r (6).

Gram boyamas›nda kan›t hücresi bulunmas› ve amin
kokusunun varl›¤›, tan›da kültür yap›lmaks›z›n güvenilir
olarak kullan›labilir (5,9). Çal›flmam›zda bu yöntemler kul-
lan›larak örneklerde %13.3 oran›nda bakteriyel vaginoz et-
kenleri saptanm›flt›r.

Bu çal›flmada klinik olarak vaginal kafl›nt›s› ve ak›nt›s›
olan hastalarda direkt bak›da blastospor ve psödohif sapta-
nan örnekler kültüre edildi. Cinsel yönden aktif kad›nlar›n
yaklafl›k %20’si gastrointestinal sistem ve vaginalar›nda
Candida hücreleri tafl›maktad›rlar (10). Bu nedenle sonuç-
lar›n yorumlanmas›nda mutlaka klinik bulgularla beraber
karar verilmelidir.

Sonuç olarak, vaginit etyolojisini araflt›rmaya yönelik
hiçbir test tek bafl›na yeterli de¤ildir, Hastaya ait epidemi-
yolojik ve klinik bulgular›n yan› s›ra, bu testlerin s›ras› ile
taze preparat, Gram boyamas› ve kültür fleklinde uygulan-
mas›n›n maliyet, kolayl›k ve güvenilirlik aç›s›ndan yeterli
sonuç verece¤i kan›s›nday›z.
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Tablo 1. Taze Preparatlar ve Gram ile Boyanm›fl Preparatlar›n De¤erlendirme

Sonuçlar›

Taze Preparat Gram Boyamas›

Say› (%) Say› (%)

Bakteriyel vaginoz 
(G. vaginalis, Mobilincus) 31 (16.2) 42 (13.8)
Mikotik vajinit
(Blastospor ve psödohif) 63 (33.0) 65 (21.2)
Bakteri görüldü 
(Laktobasil hariç) 15 (7.9) 97 (31.7)
Normal vaginal flora 80 (41.9) 102 (33.3)
Trichomonas vaginalis 2 (1.0) -
De¤erlendirilen/Toplam 191/306 (62.4) 306/306 (100.0)



Kaynaklar
1. Rein MF. Vulvovaginitis and cervicitis. In: Mandell GL, Do-

uglas RG, Bennett JE eds. Mandell, Douglas and Bennett’s
Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th ed. New
York:Churchill Livingstone, 1995: 1074-90

2. Helvac› S, Gediko¤lu S, Ayd›n Ö. Vaginal ak›nt› örneklerinde
saptanan mikroorganizmalar. ‹nfeks Derg 1992; 2:203-5

3. Nugent, RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosis
bacterial vaginosis is improved by a standardized method of
Gram stain interpretation. J Clin Microbiol 1991; 2:297-301

4. Eschenebach DA, Hillier S, Critchlow C, Stevan C, De Re-
ousn T, Holmes KK. Diagnosis and clinical manifestations of
bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 1988; 158:819-29

5. Koneman EW, Allen DA, Janda WM, Schreckenberger PC,
Winn WC.Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbi-
ology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott, 1997:146, 171

6. Spiegel CA, Amsel R, Holmes KK. Diagnosis of bacterial va-
ginosis by direct Gram stain of vaginal fluid. J Clin Microbiol
1983; 18:170-7 

7. Turhano¤lu M, Turgut H‹. Vajinit tan›l› hastalar›n vaginal sü-
rüntülerinden izole edilen mikroorganizmalar›n da¤›l›m›. Türk
Mikrobiyol Cemiy Derg 1994;24:59-61

8. Akata F, Otkun M, Yüce A, Tatman-Otkun M, Tu¤rul M, Dün-
dar V. Bakteriyel vajinoz tan›s›nda vajinal sürüntü örnekleri-
nin Gram boyama yöntemi ile yorumunun tekrarlanabilirli¤i.
‹nfeks Derg 1997; 11:113-7

9. Mazulini T, Simar AE, Low DE. Gram stained smears for the
diagnosis of bacterial vaginosis. J Clin Microbiol 1990;
28:1506-8 

10. Akkum MZ, Yüce K. Vulvovaginal candidiasis. ‹laç Tedavi
Derg 1993; 6:18-23

Klimik Dergisi ● Cilt 15, Say›:1 33


