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ÖZET
Amaç: Trichomonas vaginalis'in tanısı; direkt mikroskobik inceleme ile haraketli
trofozoitlerin görülmesiyle, çeşitli kültür yöntemleriyle, serolojik ve moleküler yöntemlerle
konulmaktadır. Bu çalışmada, vajinal akıntı örneklerinde T. vaginalis'in saptanmasında direkt
mikroskobik inceleme ile iki farklı kültür yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Anormal vajinal akıntı şikayeti ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine
başvuran ve yaşları 18-48 arasında değişen 128 kadın çalışmaya alınmıştır. Steril pamuk eküvyon
yardımı ile arka forniksten alınan örnekler direkt mikroskobik olarak incelemiş; ayrıca cystein
pepton liver maltose (CPLM) ve tripticase yeast extract maltose (TYM) besiyerlerine ekilmiştir.
Ekim yapılan tüplerin 1., 2., 3., 4. ve 7. günlerde kontrolleri yapılmış, optimal üreme günleri
saptanmış ve üç yöntemin performans kriterleri belirlenmiştir.
Bulgular: İncelenen 128 hastanın 12 (%9.37)'sinde T. vaginalis pozitifliği görülmüştür. Bu 12
olgunun tamamı TYM besiyerinde üremiş olduğundan TYM besiyeri altın standart olarak kabul
edilmiştir. CPLM besiyerinde 12 pozitif olgunun dokuzu saptanabilmiştir. Duyarlılık, özgüllük,
pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %75, %10, %100 ve %97 olarak belirlenmiştir. Direkt
mikroskobik incelemeyle ise 12 pozitif olgunun yedisi görülmüştür. Bu yöntemin duyarlılık,
özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %58, %100, %100 ve %96 olarak
bulunmuştur. CPLM besiyerinde üremeyen bir örnek mikroskobik incelemede pozitif
saptanmıştır. Optimal üreme süresinin CPLM besiyeri için iki, TYM besiyeri için ise dört gün
olduğu gözlenmiştir.
Sonuç: trikomoniyazis tanısında direkt mikroskobik inceleme kolay ve ucuz bir metod
olmasına rağmen kültür daha duyarlı bir yöntemdir. T.vaginalis'in laboratuvar tanısında erken
sonuç alındığı için TYM besiyerinin kullanılmasının, laboratuvar çalışmalarında ise CPLM
besiyerinin tercih edilmesinin uygun olacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Trichomonas vaginalis, tanı, kültür
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Objective: Trichomonas vaginalis diagnosis is made by identifying motile unicellular
flagellates by direct microscopic examination of wet mount slides, by using different culture
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media and serological and molecular methods. In this study, it is aimed to compare wet mount
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microscopy with two different culture methods for the detection of T.vaginalis in swab
specimens.
Method: A total of 128 women, ages between 18-48 with abnormal vaginal discharge who
applied to Obstetrics and Gynecology Department were enrolled in this study. The samples of
vaginal secretions from the posterior fornix collected on a sterile cotton tipped swab. The
samples taken from posterior fornix by using sterile cotton-tipped swap were examined by using
wet-mount preparations and culturing on cystein pepton liver maltose (CPLM) medium and
tripticase yeast extract maltose (TYM) medium. The culture tubes inoculated by aliquots of
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secretions into each medium had been read on 1., 2., 3., 4. and 7. days, optimal days had been determined and the
performance of the three methods had been evaluated.
Results: Of the 128 patients 12 (9.37%) had positive results for T.vaginalis. TYM medium is accepted as gold standart, since
all those 12 positive cases were detected in TYM medium. CPLM medium detected only 9 of these 12 positive cases . Sensitivity,
spesificity, positive and negative predictive values were determined as 75%, 10%, 100% and 97% respectively. Wet mount
examination detected only 7 of the 12 positive cases. Sensitivity, spesificity, positive and negative predictive values were
found as 58%, 100%, 100% and 96% respectively. One CPLM negative case was positive in wet mount examination. Optimal
growth observered in two days for CPLM and four days for TYM medium.
Conclusion: Although vaginal saline wet mount is an easy and low-cost technic in diagnosis of Trichomoniasis, culture is
more sensitive than the direct examination. It is concluded that TYM medium is superior to CPLM medium for growth of
T.vaginalis because of its rapidity, CPLM medium should be prefered for studies performed in the laboratory.
Key Words: Trichomonas vaginalis, diagnosis, culture

GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEM

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) viral etken-

Bu çalışmaya Nisan-Ekim 2003 tarihleri arasında

ler hariç, seksüel yolla bulaşan patojenler arasında

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları

en sık görülen mikroorganizmadır. Yıllık insidans 170

ve Doğum Polikliniğine anormal vajinal akıntı

milyonun üzerindedir (1). T. vaginalis; fagositoz veya

şikayeti ile başvuran 128 kadın hasta alınmıştır.

osmoz yolu ile lökositler, diğer vücut hücreleri,

Spekulum ile yapılan jinekolojik muayene sırasında

bakteriler ve vajinanın glikojeni ile beslenir. triko-

steril pamuk eküvyon yardımıyla arka forniksten üç

moniyazisin inflamatuar pelvik hastalık, üreme fonk-

adet vajinal sekresyon örneği alınmıştır. İlk örnek 1

siyon bozuklukları, erken membran rüptürü ve düşük

ml steril serum fizyolojik içine alınmış ve mikros-

doğum ağırlığına neden olduğu bilinmektedir (2). Bu

kobik inceleme yapılmıştır. Direkt mikroskobik ince-

hastalıkta parazit kaynağı enfeksiyonlu kadın ve

leme için bir damla örnek lam üzerine alınmış ve la-

erkeklerdir. Prevalansı %3-40 arasında değişmektedir

melle kapatılarak hazırlanan preparat X400 ışık

(3). Enfeksiyonlu hastaların ancak %12'sinde tipik

mikroskobunda incelenmiştir. Diğer iki örnek ise TYM

klinik bulgular olduğundan klinikte trikomoniyazis

(tripticase yeast extract maltose) ve CPLM (cystein

atlanabilmektedir (2, 3). Klinik bulgulara göre kadın-

pepton liver maltose) besiyeri içeren farklı tüplere

da veya erkekte, idrar ve üreme yollarının çeşitli has-

ekilmiştir. TYM ve CPLM besiyerleri laboratuvarda

talıkları ile karışabilir.

hazırlanarak her tüpe 6 ml olacak şekilde yerleşti-

Trikomoniyazisin laboratuvar tanısı için direkt

rilmiş ve otoklavlanarak +4ºC'de saklanmıştır (2, 8,

mikroskobik inceleme, çeşitli boyama yöntemleri

9). Ekim yapılmadan önce sıvı besiyerleri 37 ºC'ye ısı-

(Giemsa, acridine orange [AO] florasan boyama,

tılmış ve her tüpe 0,5 ml inaktive insan serumu,

Papanicolaou ve Diff-Quik boyaları), kültür, lateks

1000U/ml penisilin, 1 mg/ml streptomisin,1 mg/ml

aglütinasyon, ELISA ve moleküler teknikler kullanıl-

triflukan eklendikten sonra yine 37ºC'de inkübe

maktadır (4-7).

edilmiştir. Yedi gün boyunca 24 saat ara ile her tüp-

Bu çalışmada anormal vajinal akıntısı olan kadın-

ten alınan örnekler thoma lamında sayılarak orta-

lardan alınan vajinal sekresyon örnekleri direkt mik-

lama değerler alınmış, üreme yoğunluğu ve canlılık-

roskobi ile incelenmiş ve iki farklı sıvı besiyerine e-

ları bu şekilde kontrol edilmiştir.

kim yapılarak bu yöntemlerin T. vaginalis tanısındaki
farklılıkları karşılaştırılmıştır.

Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif
değerler TYM besiyeri altın standart alınarak
yapılmıştır.

76

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

G. SÖNMEZ TAMER ve ark.

Cilt 65 < Sayı 2 < 2008

BULGULAR

TARTIŞMA

Olguların yaş ortalaması 32,1±4,3 (17-51 yaş

Trikomoniyazisin laboratuvar tanısı genellikle

arası) olarak bulunmuştur. T. vaginalis 128 örneğin 12

mikroskobik inceleme, boyama yöntemleri ve kül-

(9,37%)'sinde saptanmıştır. Bunların tamamı TYM

türle konulmaktadır (9,10). Direkt mikroskopik ince-

besiyerinde, dokuzu (7,03%) ise CPLM besiyerinde

leme, ilk uygulanan ve halen en sık kullanılan yön-

üremiştir. Direkt mikroskobik incelemede 12 pozitif

temdir. Kültür ile karşılaştırıldığında duyarlılığı %35-

olgunun yedisi (5,46%) görülmüştür. CPLM

80 arasında bildirilmektedir (11,12). Bu yöntemin

besiyerinde negatif bir örnek ise direkt mikroskobik

basit ve ucuz olması avantajları yanında bazı dez-

incelemede pozitif olarak değerlendirilmiştir. T.

avantajları da vardır. T. vaginalis dış ortamdan etki-

vaginalis'in kültürde üremesi sekiz gün boyunca

lendiğinden, mikroskobisine mümkün olduğunca ça-

izlenmiş, optimal üreme CPLM besiyerinde ikinci,

buk bakılması gereklidir. Trikomonaslar dış ortamda

TYM besiyerinde dördüncü günde gözlenmiştir.

hareketlerini ve kamçılarını kaybedebilirler, morfo-

Üreme ve canlılık kontrollerinin sonuçları Tablo 1'de

lojileri değişebilir ve lökositlerden ayırımı zorlaşa-

gösterilmiştir.

bilir. Giemsa ve akridin oranj (AO) boyama yöntemlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. Kültür yöntemleri ise T. vaginalis tanısında daha değerlidir ve
%95 oranında tanı konabilmektedir (9). Kültür için ör-

Tablo 1. CPLM ve TYM'de üreyen canlı T. vaginalis sayısı /ml

nek az sayıda trofozoid içeriyorsa yalancı negatiflik
olabilir. Ayrıca örneğin laboratuvara taşınma sıra-

Gün

sında canlı trofozoidlerin azalması da kültürün du-

Canlı T. vaginalis sayısı / ml

yarlılığını olumsuz olarak etkilemektedir.

CPLM

TYM

Besi yerinde

Besi yerinde

1

1.20x105

1.8x105

2

6.8x105

2.2

x105

üstün olduğunu görmüşlerdir. Çalışmamızda da ben-

3

5.3x104

7.1

x104

zer bir sonuca ulaşılmıştır. Trikomoniyazis açısından

4

2.3x103

5

1x10

2

8.4x104
5x10

-

3.1x10

7

-

1x102

8

-

-

rinin direkt inceleme ve CPLM besiyerinden daha

917 örneğin incelendiği bir çalışmada kültür ile
%19,0, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) %17,1,

4

6

Gelbart ve ark. (13) direkt inceleme ile TYM ve
CPLM besiyerlerini karşılaştırmışlardır. TYM besiye-

2

direkt mikroskobik inceleme ile %2,7 pozitif sonuç alınmış ve kültür ve PCR sonuçlarının benzer olduğuna
dikkat çekilmiştir (14).
Türkiye'de bu konu ile ilgili çalışmalara bakarsak;
Akısu ve ark. (15) akıntı şikayeti ile başvuran 100 hastanın vajinal akıntı örneklerini direkt mikroskobik
incelemeyle, besiyerine ve hücre kültürüne ekim
yöntemiyle araştırmışlar. Direkt mikroskobik bakıda
dört örnekte (%4) T.vaginalis'e rastlamışlar ve

TYM besiyeri altın standart olarak alınmış;

örneklerden üçünün hem hücre kültürü (%3) ve hem

duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif

de in vitro besiyerinde (%3) ürediklerini ve

değerler sırasıyla CPLM besiyerinde %75, %10, %100

trikomoniyazisin tanısında direkt mikroskobik

ve %97; direkt mikroskobik incelemede ise %58,

bakının diğer yöntemlerden daha iyi bir yöntem

%100, %100 ve %96 olarak bulunmuştur.

olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada
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mikroskobik inceleme ile 12 pozitif örneğin ancak

Tanrıverdi ve ark. (21) vajinal akıntısı olan 120

yedisinde T. vaginalis saptanabilmiştir. Atambay ve

kadından alınan örnekleri kültür, direkt mikroskopta

ark. (16) CPLM besiyerine insan, at ve koyun

inceleme (DMİ) yöntemi ve dot-immunobinding assay

serumları ekleyerek T. vaginalis'in üreme süreleri ve

(DIBA) ile incelemişler. DMİ ile 6 (% 5,0), kültürle 12

yoğunluklarını karşılaştırmışlar; insan serumunun

(% 12) ve DİBA ile 12 (% 12) kadında T. vaginalis

daha ekonomik ve uygun olduğunu saptamışlardır. Bu

saptanmıştır. Kültür referans yöntem olarak alındı-

çalışmada da insan serumu kullanılmıştır. Akhan ve

ğında, duyarlılık ve özgüllük sırasıyla; DMİ'de % 50, %

ark. (17) T. vaginalis görülme sıklığını direkt

100 ve DİBA yönteminde % 91,7, % 99,3 olarak belir-

mikroskobik inceleme ve kültürle 168 olguda (90

lenmiştir.

semptomatik ve 78 asemptomatik kadında)

Suay ve ark. (22), 300 hayat kadınını triko-

araştırmışlar ve enfeksiyon sıklığını %6 olarak

moniyazis yönünden direkt mikroskobi ve kültür

bulmuşlardır. Enfeksiyonun semptomatik ve asemp-

yöntemleriyle araştırmışlar, direkt mikroskobik

tomatik olgularda aynı oranda görüldüğü, direkt

yöntemle 121 (% 40,3), kültür yöntemiyle (TYM) 217

mikroskobik incelemenin duyarlılığının %60 olduğu

(% 72,3), pozitif sonuç elde etmişlerdir. Yazar ve ark.

bildirilmiştir. Adiloğlu ve ark. (18) T. vaginalis sıklı-

(23) 1613 vajinal örneği direkt mikroskobik yöntemle

ğını mikroskobik inceleme, Giemsa, AO boyaları ve

ve CPLM besiyerine ekim yapılarak incelemişler, 248

modifiye Diamond (MD) ve modifiye tiyoglikolatlı

(%15,37)'inde T. vaginalis saptamışlardır. Her üç

(MT) besiyerleri kullanarak 269 kadında araştır-

yöntemle 212 hastada parazit bulunurken, 36

mışlar; toplam 34 olguda (%12,6) T. vaginalis sapta-

hastada sadece CPLM kültür yöntemi ile parazit

mışlardır. Yöntemlerin duyarlılığı MD'de %94,1, mik-

saptanmıştır.

roskobik incelemede %76,5, MT besiyerinde %70,6,

Bu çalışmada 128 hastanın 12 (%9,37)'sinde T.

Giemsa boyama ile %58,8, AO boyama ile %41,2

vaginalis pozitifliği görülmüştür. TYM besiyerinde 12

olarak bulunmuştur. Başka bir çalışmada toplam 917

örnek, CPLM besiyerinde ise 12 pozitif örneğin doku-

vajina akıntı örneğinin mikroskopla incelenmesi

zu pozitif olarak saptanmıştır. Duyarlılık, özgüllük,

sonucunda 35 (% 3,8) 'inde T. vaginalis saptanmış,

pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %75,

bunlardan 34 (% 3,7)'ü CPLM besiyerinde yapılan

%10, %100 ve %97 olarak belirlenmiştir. Direk

kültürde üretilmiştir (19). Kilimcioğlu ve ark. (20)

mikroskobik inceleme ise 12 pozitif olgunun yedisini

vajinal akıntı şikayeti olan 300 kadından alınan

saptayabilmiştir. Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve

örnekleri trikomoniyazis açısından direkt

negatif prediktif değerler sırasıyla %58, %100, %100

mikroskobik bakı ve Diamond, tiyoglukolat, TYM ve

ve %96 olarak bulunmuştur.

CPLM besiyerlerine ekerek değerlendirilmişler. T.

Sonuçlarımız diğer çalışmalarla uyumludur ve T.

vaginalis Diamond ve TYM besiyerinde 24 saat sonra

vaginalis infeksiyonlarının tanısında kültürün hala en

1.2x104/ml yoğunluğa ulaşırken, tiyoglukolat ve

güvenilir yöntem olduğunu göstermektedir (24-26).

CPLM besiyerlerinde daha düşük yoğunlukta

Anormal vajinal akıntısı olan kadınlarda triko-

üredikleri saptanmıştır. Buna karşılık tiyoglukolat ve

moniyazis taramasında kültür, özellikle de TYM

CPLM besiyerlerinde yedinci güne kadar T.

besiyeri, direk mirokobiden daha iyi sonuç ver-

vaginalis'lerin canlılığını sürdürdükleri gözlenmiştir.

mektedir.

T. vaginalis'in laboratuvar tanısında, erken sonuç

Sonuç olarak; trikomoniyazis tanısında direk

alındığı için Diamond ve TYM besiyerlerinin

mikroskobik inceleme ve kültür yöntemlerinin

kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varmışlardır.

birlikte kullanılması gerektiği kanısına varılmıştır.
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