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I.GİRİŞ VE AMAÇ 

Kadınlarda vagen ve serviks florası vücudun diger böl
~el erindeki floralara göre hayatın de~işik dönemlerinde sayı ve 
çe~_:;i tlilik yönünden oldukça değişkenlik gösterir. Bu def1;işken -
1 :i.kte, bu bölrı;elerin endo,jen ve ekso;jcn etkenlere çok :nk maruz 
\:&lınasırıın roHi vardır • .Bunlar1.n ba:,ıında çef?itli horınonol ve 

fizyolojik değişiklikler, cinsel temas, doğum, hijyenik alışkan
lıklar, kullanılan kontraseptif yöntemler, vb. hususlar gelmek
tedir. Aslında vagen ve serviks florasındaki değişiklikler puber
teden sonra e;örülmeye baf;ilar. Çünkü değişikliğe yol açan yuka
rıda sıraladığımız faktörler bu dönemden sonra daha belirgin bi
çimde ortaya çıkar ve etkili olur. Adolesan çağda hormonal ge -
lişirne paralel olarak genital organların fonksiyonu da değişir 
ve bununla ilişkili olarak özel hijyenik uygulamalar gerekir • 
Bu uygulamalar kişilerin alışkanlıklarına, gelenek ve görenek
lerine, kültür ve eğitim düzeylerine ve sosya-ekonomik durum -
larına göre kişiden kişiye değişir ve bütün bunlar florada deği
şikliklere yol açabilir(l-5). 

Bir bölgedeki normal bakteri floras~ değişikliğe uğra -
madığı ve nisbeten sabit kaldığı sürece kon~k için yararlı olur. 
Zira bu şekildeki dengeli bir flora patojen mikroorganizmaların 
o bölgeye yerleşmesini engelleyerek vücut savunmasında önemli 
bir rol oynarlar. Aksi taktirde flora bakter:ileri arasındaki 
kalitatif ve kantitatif denge bozulunca ya d,ışardan patojen 
bir mikroorganizma o bölgeye yerleşir, veya ,flora bakterilerin
den herhangi birisi, patojenite kazanarak çe'.şitli hastalıkların 
ortaya çıkmasına yol açabilir(6-9). 

Vag;en florası konusu eskidenberi araştırıcıların ilgisi
ni çeken bir konudur.Geçmiş yıllarda doğum sonrası sık görülen' 
lohusalık humması ve bundan ileri gelen ölümler, ayrıca yenido
P-;an sepsisleri ve öliimleri gibi olayların vagen ve serviks flo
rası ile ili~kili olup ol~adığı araştırılmıştır. Günümüzde dün
yanın çe$itli yörelerinde ve yurdumuzda bu tür çalışmalar devam 
etmektedir(l-5,10-13). 

Yöremizde daha önce bu tür bir çalışma yapılmamış olma-
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sını gBzBnline ala~ak; ekonomik, sosyal, kültürel ve e~itim dü
zeyi i'arklı erişkin kadınlardaki vagen ve serv.iks florasını a
rastırarak bu florayı etkileyen başlıca faktBrlerin neler oldu
duğunu ortaya koymak amacıyla bu çalışma planlandı. 
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II.GENEL B!LG!LER 

Vücudun deri veya mukoza ile örtülü bulunan a~ız-bu
run b0şluğu, vagina, dış ·kulak yolu, deri gibi dışa açık böl
gelerinde bulunan ve üzerinde yerleştiği canlıya zarar vermek
sizin gruplaşmış olarak yaşayan mikroorgani~ma topluluğuna Flo
ra denilmektedir(?). Vücut florası do~umu i~leyen birkaç dakika 
içinde oluşur. 

!ntrauterin hayatta steril olan fetüs dogum sırasında 
genital kanaldan geçerken ilk defa mikroorg~nizmlerle karşıla
~?ır, doğumdan sonra bulunduğu ortamla temas :sonucu, ayrıca yi
yecek-içeceklerle ve solunum yoluyla çeşitli cins ve milyarlar
ca sayıda mikroorganizma vücuda yerleqir. Ancak bunların bir 
kısmı kısa sürede kaybolur. Barınma olanağı bulabilen diğerleri 

' 
ise deri, deri kıvrımları, at1;ız, burun, nazofarihks, göz,üst so
lunum yolları, sindirim kanalı, genital organlar gibi dış ortam 
ile ilişkide olan bölgelerde yerleşerek o bölgelerin mikroorga
nizma florasını oluştururlar(?). 

Normalde bir mikroorganizmanın konak ile arasında özel 
bir ilişki kurulabilmesi için konak vücuduna do~rudan dog;ruya 
temas etmesi gerekir. Bu konak-parazit ilişkisi simbiyotik, 
kommensal veya parazitlik şeklinde olabilir ve bunlar özel du

rumlara bağlıdır. Örneğin; E.coli, gastrointestinal sistemde ~om-. 
mensal mikroorganizma, üriner sistemde parazit durumundadır. 
İnsanlar için kuduz virusu daima patojen olarak kabul edilirken 
laktobasiller nadiren patojeniir. Bu açıdan bakıldı~ında bir 
mikroorganizma konak ile kendisi arasında kurulan kommensal ve

ya simbiyotik ilişkiye ne kadar iyi uyum sa~layabilirse, orada 
barınma ve ha.yatını sürdürebilme şansı o kadar fazla olur(7-9). 

Çeşitli bölgelerde çe~itli tür mikr6organizmlerin yer
leşmesi tamamen rastlantıya baV,lı bir olay değildir. Vücudun 
her yeri ile temas kuran mikroorganizmalar vücut bölgelerinin 
ayrı; pH, metabolik artık yapısı, nem, değişik salgıların bile
şimi ve var olan doğal inhibitör madde etkilerine göre kalabi·
lecekleri uygun bölgeyi seçerler ve orada kalırlar. Yerleşmede, 
birlikte yaşayacakları diger mikroorganizmalarla arasındaki 
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ilişkiler de önemli rol. oynar(7). 

i 

Vücut florasında yer alan mikr·oorgarıizmalard.an belirli 
türler, devamlı olarak belirli bölgelerde yerleşme eg;ilimi gös
terirler. Bu durum, herhangi bir vücut bölge.sinden izole edilen 
bir mikroorganizmanın patojen olup olmaclı~;ına karar verirken göz
önlinde bulundurulur. Bakteri ve mantarlar florada yer alan kom~ 
m~nsal ve simbiyöz mikroorganizmaların büyük bir kısmını oluştu
rurlar. Mikoplazma ve viru,slar, izolasyon ve' identifikasyon güç
lükleri nedeniyle florada daha az b:ılunuyor ~iye düşünülebilir
se de, gerçekte de bu tür mikroorganizmaların görülme sıklığı 
diğerlerinden azdır. Bununla beraber virus izolasyonunun bakte-. . 
ri izolasyonu ile aynı klinik öneme sahip olması nedeniyle bu 
grup mikroorganizmalara da flora tablolarında yer verilmiştir. 
Protozoalar da aynı şekilde bakteri ve mantarlardan daha sey
rek bulunurlar ve genel olarak da az gelişmiş ülke insanlarının 
gastrointestinal sisteminde yerleşirler(9). 

Normal florayı oluşturan türler kesinlikle çevresel 

faktörlerden (Örneğin; diet, sa~lık şartları, hava kirlili~i 
ve hijyenik alışkanlıklar vb.) etkilenirler.: Mesela; Diette 
süt ürünlerinin· fazla oldu~u durumlarda lakt.obasiller barsak 
kommensali olarak sıkca görülürken., sanitasyonun yeterli ol
madı~ı bölgelerde yaşayanlarda protozoonlar barsakta yaygın 
olarak bulunurlar. 

Normal flora, hormonlardan da etkilenebilir. Bunun en 
ıyı örneı!.;i, premenarşi (puberte öncesi),· ve menapoz. (Me-

narş sonrası) dönemlerdeki vaginal flora ile doğurganlık ça
g;ındaki flora olup, ikisi arasında belirgin biçimde farklılık " 

vardır .. 

Vücut florasını· olnşturan mikroorganizmaların tercihan 

belirli vücut bölgelerine ve bo~luklara kolonizeoldukları bilin
mektedir. "Tropizm" diye tanımlanabilecek olan bu durum olböl
gede mevcut ve bakteriler için uygun olan çe~itli faktörlerin 
yanısıra, konak hücrelerindeki reseptörlerle· de yakından ilgi

lidir(9). 
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Normal olarak ~ücutta mikroorganizmaların epitel hücre-
1 erine yapışmalarını engelleyici bir takım faktörler vardır. 
Bu faktörleri $Öyle sıralamak rnümkündür(l6)~ 

a) Epitelli yerlerde bir yöne akan idrar, salya, mukus, 
gözyaşı gibi sıvılarla temizlenme, 

b) Belirli yönde hareket eden kirpiklerle dışarıya itil-
me, 

c) Epitel hücrelerinin devamlı olarak yenilenmesi, es
ki hi.icrelerin dökülerek yer

0

lerini yenilerinin alması, 
d) tıücrelerin üzerini örterek bu~alara mikroorganizma

ların yapışmasını önleyen maddelerin etkisi. Örne~in1;, ag;ız ve 
1 

bo~azda fibronectin isimli yüksek moleküllü lbir.proteinin' bulun-
, ., ·~ 

ması gibi, 
e) Mukozal yüzeylerde salgılanan IgA sınıfındaki anti

korlar ve diğer nonspesifik ba~ışıklık faktö:rl.erinin etkisi' 
f) Mikroorganizmalardaki uygun reseptörlerle birleşe-. . 

rek onların mukozalara yapışmasını engeileye'n bir takım serbest 
• 1 

glikoproteinlerin veya besin maddelerinin et~isi, 
g) Dokulardaki pH ve oksidasyon-redüksiyon potansiye

lindeki (Eh potansiyeli) değişmeler, 
h) Bölgedeki dig;er mikroorganizmala'.rın antagonistik et:-

kileri. 
Bunlara karşılık aşa~ıda sıralanan pazı faktörler de 

mikroorganizmaların vücudun belirli bölgeler~ne yerleşmelerini 
kolaylaştırırlar(6). 

a) 'Mikroorganizmaların, hi.icre reseptörlerine özgül ya.
pı9masını kolayla$tıran adhesin ve lectin'lerin rolü(Bu oluşum
lar tüyler(pili) şeklinde olabildigi gibi glikoprotein veya ~li
kolipid özelliginde de olabilir), 

b) Bazı ~ıda maddelerinin rolü(Örne~in; glikozun bazı 
bakterilerce glukan'a çevrilmesi sonucu bu madde etkisiyle Strep
tococcus mutans gibi bakterilerin diş yüzeyine yapışması kolay-

la~ır), 
c) Benzer şekilde bazı bakterilerce·salgılananhbazı 

maddelerin, diğer bakterileri dokulara yapıştırıcı etki göster

mesi( Örneğin Streptococcus solivarius tarafından salgılanan 

gl .. ycosyl transferase enzimi etkisiyle düz yüzeylere yapışma 
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gücü az olan mikroorganizmalar daha kolay y~pışırlar). 

Vücut florasının oluşmasında yukar;da sayılan olumlu ve 
olumsuz faktörlerin yanısıra; ırk, genetik yapı meslek, yaş, 
cinsiyet, temizlik alışkanlı~ı, beslenme, sa~lık ve hastalık ha
li ve hormonal yapının da etkisi vardır. 

!nsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan fl ·.rayı 
iki kısımda incelemek mümkündür(?). 

1- Kalıcı(Daimi) Flora: 
., 

Belirli bir bölgede, belirli ya$larda, nisbeten sabit 
olan ve çeqitli etkiler altında zorla ortadan kaldırılsa bile 
bir süre sonra tekrar kendi kendine oluşan floradır. Cerrahi 
girişimler sırasında ameliyat bölgesinin antiseptik maddelerle 
silinmesi veya tedavi için lokal veya sistemik antimikrobik kul
lanılması sonucunda barsak, üst solunum yolu ve a~ız florası ta
mamen veya kısmen ortadan kalkar. Ancak bir süre sonra her böl
gede aynı mikroorganizmalar yine aynı topluluklar halinde yeni
den ortaya çıkarak florayı oluştururlar. Da~mi floradaki mikro
organizmalar ·ıbulundukları yerden başka yerlere geçmedikleri, 
mikroorganizmalar arası tür ve sayı dengesi bozulmadı~ı ve vü
cudun savunma gücü zayıflamadıgı sürece hastalık oluşturmazlar. 
Aksi halde çeşitli hastalıklara neden olurlar. Örne~in, agız bo~
lufStı veya üst solunum yollarında bulunan viridans streptokoklar 
kana karışacak olurlarsa ve aynı zamanda anormal kalp kapakçık
ları varsa, subakut bakteriyel endokardi t yaparlar. Agızr:boş -
luğundan diş 'köklerine ulaşıp yerleşirlerse .burada fokal infek
siyonlara yol· açarlar. Yine af!;ız florası bakterilerinden Fuso -
bacterium nucleatum ile Treponema vincenti, vücut direncinin 
kırılması halinde aralarında sinerjik etki göstererek vincent 
anjini; gene aynı mikroorganizmalar ve ayrı~a Bacteroides mel~ni
no ·genicus, ağız dokularında fena kokulu infeksiyonlar ve gang
renler yapar. 

Barsak florasında iken normalde hastalık oluşturmayan 
Escherichia, Aerobacter, Clostridium ve Bacteroides gibi mikro
organizmalar barsak delinmesi, genel düşkünlük gibi nedenlerle 

1 

barsak dışına çıkarak peritonit, sepsis gibi: çeşitli infeksiyon-
lara yol açabilirler(6,7,9). 
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2- Geçici Flora 

Vücudun çeşitli bö~gelerinde kal~eı floranın yanında 
çoP:;u saprofit ve bazan da patojen mikroorganizmalardan.ibaret 
olan, bulundu~u bölgede birkaç gün veya hafta kaldıktan sonra 
değişen veya kaybolan mikroorganizmaların oluşturduğu floradır. 

' 
Geçici flora çeşitli etkilerle ortadan kald~rılacak olursa ye-
niden aynen oluşmaz, yenilenirse bile, de~işik tertipte yenile
nir. Terkibindeki mikroDrganizmlerin cinsi ortama ba~lıdır. Ka
lıcı flora ile birlikte bulundukları sürece:hastalık oluşturmaz
lar. Ancak kalıcı flora ortadan kalkacak olursa patojenlik ka
zanarak hastalıklara neden olabilirler. Geçici floradaki mik-

' 
roorganizmaların ço~, fırsatçı, patojen mi~roorganizmalardır. 

Floranın Organizmadaki Rolü : 

Vücut florasını oluşturan mikroorganizmaların ço~ kom
mensal olarak yaşarlar. Yani bunlar kendileri ortak yaşamdan ya
rar sağlayıp vücuda herhangi bir yararı veya zararı olmayan mik
r oorgani zmalardır. Vücudun ısısından, neminden ve döküntü mad -

' 
delerinden faydalanmak su:retiyle yaşamlarını sürdürürler. Bir : · ... 
kısım flora mikroorganizmaları ise .üzerinde·yaşadığı konak ile 
mutual bir ilişki içinde bulunmaktadırlar. Yani burada karşılık
lı olarak birbirinden yararlanma sözkonusudur. Mutual haldeki 
bazı mikroorganizmaların sindirim sisteminde B ve K vitamini 
sentezledikleri bilinmektedir. Yine barsakta bulunan bazı bak
teriler, artık besin maddelerini etkilemek suretiyle putrefak
siyon ve f ermentasyon olaylarını dengede tutarak birinin üstün
Hiğünden dog;abilecek çeşitli rah.atsızlıkları önlemede rol oy -
narlar (6-7). 

Normal vücut florasının organizma için asıl önemi, ko
nağı patojen mikroorganizmaların saldırısın~an korumada ve yer
leşip çoğalmalarını önlemede oynadıkları roldür(6-9). Bu konuda 
çeşitli mekanizmalarla etkili olurlar. Bu koruma mekanizmaları 
aşa('r,ıdaki şekilde sıralanabilir ·: 

a) Aynı besin maddesinden yararlanabilme yarışı 
(Birbirine engel olma-interferans), 

b) Konak hücresindeki aynı reseptöre ba~lanabilme 
yarışı(Tropizm), 

• 
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c) Mikroorganizmalara karşı, koruyu:cu, antibiyotik ve 
bakteriyosin niteliğindeki maddelerin sentezlenip 
salgılanması, 

d) Oksidasyon-redüksiyon potansiyel:ini ve ortam pH sı

nı değiştirerek ortamın uygunsuz: hale getirilmesi, 
e) Toksinlerin parçalanarak zarars~z hale getiriimesi~ 
f) Tabii antikorlar ve interfcron ~ibi maddelerin ya

pımının arttırılması suretiyle kross-protektif im
mun faktörlerin güçlendirilmesi, 

g) Safra asitleri açı~a çıkarılarak bunların mikroor
ganizmalar üzerine etkiler yapması. 

Bakteriyosinler; E~coli, Serratia, Listeria ve Stafi
lokok olmak üzere çeşitli bakteriler tarafından yapılır ve kendi 
türünden veya yakın türden bakteriler üzerinde DNA, RNA ve 
protein sentezini durdurmak suretiyle etkili olurlar (6). İnsan 
muhat zarlarında bulunan alfa hemolitik streptokokların yaptığı 
yüksek molekül at:;ırlıklı protein tabi.atındaki antibiotikler S. 
pneumoniae, S.pyoBenes, N.menengitidis, M.tuberculozis, L.pneumop
hila ve diğer bazı gram negatif bakterilerin yerleşmesini öri~ '. -· 

leyicidir. Mide-Barsak yolundaki flora bakterilerinin V.cholerae, 
Salmonella ve S:"ıigella bakterilerinin yerleşmesine engel oldu
ğunu bildiren pek çok yayın vardır.İnsan end9·'.cervixinde bulu-
nan birçok bakterinin in vitro $artlarda N. gonorrhoea'nın üre
mesini engelledi~i gösterilmiştir. Aynı ışekilde erişkin kadın
larda vagen florasında bulunan Laktobasiller epitel hücrelerin
deki glikojenden laktik asit oluşturarak va~inaya patojen mikro
organizmaların yerleşmesini önlerler. Propionibacterium acnes, 
deride oluşturdu('1u yağ asitleri ve lipidlerle. S.aureus ve S.pyo
genes 'in barınmasına engel olur. Barsak florasındaki bazı bak
teriler de oluşturdukları kısa zincirli yat5; asitleri ve di(!)er 
metabolizma ürünleri ile hastalık yapıcı mikroorganizmaların 

yerleşmesine karşı koyarlar. Zorunlu anaerob bakterilerin yap
tıkları ya~ asitleri Salmon,,ella'ların üremesini zorlaştırmak

tadır(6). 

Normal flora, bağışıklık sisteminin gelişmesinde de 

rol oynar. Bu konuda yapılan çalışmalarda, mikroorganizmasız 
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hayvanlHrda ba~ışıklık mekanizmasının normal hayvanlardakine gö

re yetersiz olduff,u anlaşılmıştır. Böyle canlılarda normal_ anti

korların miktarının az oldu~u, makrofaj ve nötrofil aktivitele
rinin zayıf oldu~u, lenfoid doku geli~iminin yetersiz oldutı;u ve 
interferon oluşumunun da normalin altında o+duğu gösterilmiştir. 

Mikroorganizmasız hayvanların L.monocytogenes, M.tuberculozis 
ve N.asterodes'e karşı dirençlerinin normal.hayvanlara göre za
yıf oldıJf!;unu da bildiren yayınlar vardır,6,?). 

Vagina Florası: 

Östrojen etkisi ile dayanıklı hale;gelen vagina epite
J.incle çok fazla miktarda flora mikroorgan:i.zriıi bulunınaktadır.E
ri~kinl~rde bulunan bu mikrobik flora yeni do~anlarda da geçici 
olarak buJıınabili~. ÇUnkU anneden plasenta yoluyla östrojen be
he~~ ~ecebiJ.ir(l4-16). Fakat birkaç hafta içinde metabolize ola
rak k;ı,vbo 1 n r:. bu dönemci e be he k vat~:en n or:Jsınd a aero"b laktoba-
~>i 1 l ı~r (:ıö:lcrlei.rı basilleri) hakim rl.tn·cımdaılır. Ortam pH'!3l asit 

olnD bu nnr·a hirlrn.ç hs_fta stjecr. Bundan sonra püberteye kadar 

va~inHl floea karışık bir manzara alır. pH n5tral olup, sahnede 
f!;r·;tm po7,itif ve negatif' koklarla gram negatif koliform basiller 

bulunıır(7,15). 

Dof?:urp;anlık dönemindeki seksüel olarak aktif kadınlar
da yanılan kantitatif çalışmalarda predominant vaginal mikroflo

rRnın S-7 farklı mikroorganizmadan oluştuğu ve anaerobların fa
klil tatif lerden yaklaşık 10 defa daha fazla olduğu ortaya konul
mu~tur(l5,l 7). Bu kişilerde vaginal sekresyonların ml. sinde 
yaklaqık ıo8~ıo9sayıda anaerob ve yaklarık 107-108 sayıda da 
fakiiltati f' mikroorganizma sayılmu~tır. En sık izole edilen mik

roorBani.zmalar 105/ml,sayıda olmak Uzere lactobasiller, entero

kok olmayan Streptokoklar, anaerob ~ram pozitif koklar, Bacte

roirles frR~ilis dı~ındaki ~i~er hacteroi.Jesler(Örne~in B.mela
ni noı.:r,eni c.ıı s, B. bifidııs, B. rum i rü coLı) ve id~n ti fiye edil ernerni~~ 
bir grup k;,ı.t:aJaz nerr,::1tif faki.iltatif' b:-ısillerdir. Ayrıca difte

roidJer, G. epidermidis ve Corynebacterium vaginale (llaemophi-

.1 us var;inaıe-Gardnere lla vaginalis) nin de oldukça sık bulundu

t;:ı.ı hi ldirilmi~~tir(l5-17). 
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B. fragili.s, enterobacteriaceae ailesindeki bakteriler 
ve enterokok gibi bakteriler normal va~inal florada predorninant 
kornponent olarak naniren bulunurlar ve ancak çok istisnai durum
larda bu bölgelerde~,ryer alırlar. Örne{!;in, vaginal bölgede yapı
lan cerrahi giriışimlerden hemen sonraki dönemlerde vaginal sek
resyonlardan bu tür 'mikroorganizmalar izole edilebilmektedir(l8). 
Ayrıca Olostridium perfringens ve diğer patojen anaerobların zor 

duğum ve düşük sonrasında vaginal sekresyonlarda sıklıkla bulun
duğu bildirilmiştir(19). Cerrahi işlemlerden sonra ve puerperium 
döneminde, bu bölgelerde oksidasyon-redüksiyon potansiyellerinin 
negatifleşmesini sağlayan nekrotik doku art~klarının fazlaca bu
lunması, bu bakterilerin yerleşmesini kolaylaştıran en önemli 

faktördür. 
Vagen florası menstrual siklus sırasında da normal za

mana göre def!;işmektedirC17). Bu de~işim bu_dönemlerdekihhormo
nal aktiviteye· ba~lı olarak ortaya çıkan vaginal çevre değişik
likleriyle izah edilebilir. 

Sağlıklı bir insan vücudunda florayı oluşturan mikro
organizmalar EK-l'de gösterilmektedir. Ancak konumuz olması ne
deniyle normal vajen florasına ait klasik bilgiler tablo:~I'de 
gösterilmiştir. Tabloda yer alan +,- işaretleri, o mikroorganiz
manın görülme sıklıgını ifade etmektedir. 

Tablo:I- Sağlıklı Kadınlarda Vagen.Florası 

a)i.l,3akteriler 
Ureaplazma urelyticum 
Lactobacillus türleri 

+ Gram-negatif anaerobik türler ++ 
++++ Veillonella. + 

Gram-Pozitif anaerobik tür. +++ Bacteroidaceae 
Peptococcus 
Peptostreptococcus 
Enbacterium 

Bifidobacterium 
Proprionobacterium 
Clostridium türleri 
Streptococcus 
Enterococcus 
Staph. epidermiter~is 
Diphtheroid basiller 

++ Corynebacterium vaginale 
+ Acinetobacter 
+ Enterobacteriaceae 

+ Neisseria türleri 
+ Chlamydia trochomatis . 

++ b) Mantarlar 
++ Candida türleri 
+ Trulopsis türleri 
+ Actinomycetes 

++ c) Protozoalar 
Trichomonas· vaginalis. 

+ 
++ 

+ 

+,-
+ 

+' -

++ 
+ 
+ 
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III. GEREÇLER VE YÖNTEM 

Araştırmamız, Üniversitemiz Araştırma Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Do~m .!:' olikliniğine çeşitli __ ~edenlerle başvuran 
19-52 yaşlar arasındaki 150 hasta üzerinde y~pıldı. 

A- GEREÇLER 

1- Kültür örnekleri: Araştırma kaps!3Jllına alınan kadın
lardan alınan 150 vaginal ve 150: servikal sürüntü. 

2- Besiyer1:eri: 
a) Beyin-kalp infüzyon buyyonu 
b) Kanlı agar 
c) EMB agar 
d) Mac.Conkey agar 
e) Çikolata agar 
f) Saboroıud glikoz agar 
g) Domates sulu agar 
h) U-9B Besiyeri 
ı) Uç şekerli demirli agar (TSI agar), 
i) Triptofanlı buyyon 
j) Simmon sitrat agar 
k) Hareket besiyeri 
1) Mannit agar 
m) Üreli buyyon 
n) Loeffler besiyeri 
o) .Anaerob kıymalı buyyon 
ö) Birleştirilmiş Patojenite Besiyeri(Babacan Be

siyeri). 

3-Cam araçlar 

a) Petri Kutusu 
b) Pipet 
c) Tüp 

d) Balon 
e) Erlenrne.yer 
f) Lam 

v 

g) Dam desikatör 



~ 

4-

5-

6-
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Elektrikle çalışan aletler 
a) Bakteriyolojik aerob etüv 
b) Bakteriyolojik anaerob etüv 
c) Otoklav 
d) Pasteur fırını 
e) Buzdolabı 

f) Derin dondurucu 
g) Işık mikroskobu 
h) Duyarlı tartı aracı 
ı) Vakum cihazı 
Madeni araçlar 
a) Anaerob jar 
b) Bunzen beki 
c) Lup ve ie!;ne özel er 
d) ·Pens 
e) Tüp sporu 
f) Spekulum 
Boyalar, kimyasal maddeler 
a) Gram boya seti 
b) Neisser·boya seti 
c) Metilen mavisi 
d) Kovaks ayıracı 
e) Oksidaz ayıracı 
f) Eküvyon 
g) pH indikatör ka~ıdı 
h) % 10 luk insan plazması 
ı) Zefiran 

ve die!;er gereçler 

B- YÖNTEM: 

1- Örneklerin Alınması: Üniversitemiz Araştırma Has
tanesi Kadın-Dogum Poliklinigine çeşitli nedenlerle başvuran 
hasta veya sağlam kişilerden çalışmaya katılmak isteyenlere 
önce çalışma ile ilgili bir anket (Ek.II) uy~landı. Daha son
ra vaginal ve servikal örnekler alındı. 

Ornek almak için hasta muayene masasına yatırılarak 
litotomi pozisyonunda steril, kuru spekulum takıldı. Steril 
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bir eküvyonla vagen arka f Orniksinden 2 adet vaginal sürüntü 
örneği alındı. Daha sonra steril bir spançla servikal mukus 
silinerek 2 adet servikal örnek alındı. Urneklerden birer ta -
nesinden 2 şer lama sürülerek direk mikroskopik inceleme için 
preparasyorılar yapıldı. Örneklerin alınmasindan sonra pH indi
katör kagıdı .ile vagen pH sı ölğiildü. Alınan örnekler' vakit 
geçirmeden ~aboratuvara getirilerek incelemeye alındı •. 

2- Direk Mikroskobik lnceleme: Hasta.başında hazırlanan 
lam sürüntüleri laboratuvarda gram boyası ile ve gerekli görüldü
~nde metilen mavisi ile boyanı..p: mikroskopta incelendi. Görülen 
mikroorganizmalar boyanma özellikleri ve m~rfolojik yapılarına 
göre değerlendirildi(20-24). 

3- Orneklerin Ekimi: Her hastadan alın~n vagen ve ser
viks sürüntü örneklerinin her biri ilk etapta; kanlı agar, çi~ 
kolat_ agar, saboroud agar, domates sulu agar, anaerob kıymalı 
buyyon ve U-9B besiyerlerine ekildi. EMB ve Domates sulu agar
lar 3 gün, anaerob kıymalı buyyo~ 6 gün s~re ile 37°0 de, Sa
boroud agarlardan birisi 37°0 de, birisi de oda sıcaklı~ında 
(22°0) 6 gün süre ile aerob ortamda inkübe :edildiler,20-24). 

Kanlı ve çikolat. agar besiyerler~ 3 gün ve U9-B Be
siyeri de 7 gün sür~ ile anaerob ortamda, -~7°0 ·de inkübe edildi. 
Bütün kültürler üreme olup olmaması bakımından her gün kontrol 

1 

edildi. Üreme saptanan besiyerlerindeki ko~oniler çeşitli yön-
temlerle incelenerek mikroorganizmalar ideritifiye edilmeye ça

lışıldı( 20-24). 

4- Kültürlerin degerlendirilmesi Bunun için üreyen 

kolonilerin morfolojik yapısı, pigment ve hemoliz durumları 
gözönüne alındı. Gram, Neisser ve Metilen mavisi ile boyanarak 
bakteriler, boyanma özel+ikleri ve morfolojik yapılarına göre 
identifiye edilmeye çalışıldı. Şüp?eli dur~mlarda ve patojenl~k 
durumların~n belirlenmesinde şeker fermantasyon deneyleri, 
hareket muayenesi, oksidaz, üreaz ve katalaz aktiviteleri, 
!MV!:C testleri ile koagulaz deneyleri yapıldı(20-24-). 

Örneklerde ureaplazma urealyticum olup olmadı~ını araş
tırmak için U-9B besiyerine ekim yapılmıştı. Bakterilerin bu 
besiyerinde üredi~i, tüpün dip kısmından başlayıp yukarıya 
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doğru ilerleyen bir renkC.değişimi ve berraklık olmasıyla anla
şılacağından, 1 hafta süre ile her gün izlenen bu besiyerlerin
de renk değişimi olmayan veya değişimin üstten başladığı, bula
nık tüplerde sonuç negatif, diğerlerinde pozitif olarak değer

lendirildi(22). 

Çalı~mamızda kullandığımız tüm besiyerleri ve ayraçlar 
Anabilim dalımız Besiyeri laboratuvarında hazırlandı. Bu besi
yerlerinden rutin olarak kullanılmayan U-9B:ve Domates sulu 
agar besiyerlerinin yapısı ve hazırlanışı ile ilgili bilgiler 
Ek-III de gösterilmiştir. 



-15-

IV. BULGULAR 

Araştırmamızda vagen ve serviks f loralarını incelediği

miz 150 kadının yaş gruplarına göre dat!;ılımı· tablo:2'de göste
rilmiştir. 

Tablo:2- Vak'aların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yaş Grubu Sa;y:ı Yüzde 

15-20 3 . 2.0 

21-30 86 57.4 
31-40 53 35.3 
41-+ 8 5.3 

Toplam 
o 150 100.0 

1 

Anket uygulanan kadınların e~itim tlüzeylerine göre 
dağılımları tablo:3'te gösterilmiştir. 

Tablo: 3- !n.celenen Kadınların Eğitim Düzeyleri 

E~itim Düze;yi Sa;yı : Yüzde 

Okur-yazar değil 34 22.7 

Okur-yazar 12 ; 8.0 

İlkokul 61 40.7 

Ortaokul 16 ıo.7 

Lise 18 12.0 

Yüksek okul 9 6.0 

Toplam 150 100.0 

Çalışmamızda, araştırma kapsamına aldı~ımız 150 kadı -
nın 23 ü (%15.3) tek şikayetle, 76 sı (%50.?) birkaç şikayetle 
ve geri kalan 49 u(%32.7) d·a herhangi şikayeti olm8.ksızın kont
rol amacıyla hastaneye başvurmuşlardır. Bu konu ile ilgili 
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Tablo:s- Menstuasyon Kanamasında Veya Akıntı 
Halinde Kullanılan Koruyucu 

Yöntem 

Kullanılan Yöntem Sayı Yüzde 

lJn_rrıııkJ.u bez 108 72.0 

8ıhhi pet 18 12.0 

Pamuk 5 3.3 
Kullanmayan 19 12.7 

'rop lam 150 ıoo.o 
--------· 

ÇalıQmaya alınan kadınların vaginat pH ölçilinleri 
tablo:9, adet görme durumları da tablo:lO'da verilmiştir. 

\ 

Tablo:9- 150 Kadındaki Vaginal pH Ölçüm Sonuçları 

pH 

Asit 
Alkali 

Toplam 

Sayı 

86 
64 

150 

Tablo:lO- Kadınların Adet Görme Durumları 

Sayı 

Düzenli 49 
Düzensiz 82 
Adet görmüyor 19 

'I'oplam 150 

Yüzde 

57.3 
42.7 

ıoo.o 

Yüzde 

32.7 
54.7 
12.6 

ıoo.o 
--
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Çalışmamızda 150 kadından alınan vaginal ve servikal kültürler
de üreyen mikroorganizmalar ve bunların izqlasyon yüzdeleri 
toplu olarak tablo:ll'de gösterilmiştir. 

Tab10:11- 150 Kadından Yapılan Vaginal ve 
Servikal Kültür Sonuçları 

ve Yüzdeleri 

Mikroorganizmu Vagen kültürü Servi kal 

Cinsi Sayı Iüzde Sayı 

Laktobasil 135 90.0 6 
Peptokok 114 ·76.0 10 
Stafilokok 42 28.0 Lj. 

Difteroit basil 38 25 .. 3 5 
Candida 37 2L+.. 7 3 
E.coli 32 ·21. 3 18 
Bakteroides 26 17.3 17 
G.vaginalis 16 10.7 7 
Strep.pneumoniae 4 2.7 2 
Beta hem. streptokok 4 2.7 
Clostridium 3 2.0 
Neisseria 3 2.0 2 
Ureoplazma 28 
Diğer Enterik basiller 15 lo.o 6 
Hiç üreme olmayan 69 

Kliltür 

Yüzde 

4.0 

6.7 

2 .. 7 
3.3 
;-2.0 

12.0 
·11.'3 

4.7 
1.3 

1.3 
18.7 

L+. • () 

LJ..6 .0 
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Hamile olan 40 vak'anın vagen ve serviks floralarından izole 
edilen mikroorganizmalarla ilgili bulgular t,ablo: 12 de. göste

rilmiştir. 

Tablo: 12- Hamile Olan 40 Kad~ndan Xapılan Vagen 

ve Serviks Kültürü Sonuçlar'.ı 

Mikroorganizma Vagen Kültürü 

Cinsi Sayı 

Laktobasil 38 
Peptokok 31 
Bakteroides 15 
Stafilokok 10 

Candida 12 
E.coli 9 
G.vaginalis 7 
Difteroit basil 5 
Neisseria 1 

Di~er Enterik basiller 3 
Ureoplasma 
Pnömokok 
Beta hem.Strep. 

Olostridiurn 
Üreme olmayan 

2 

Yüzde 

95.0 

77.5 
37.5 
25.0 
30.0 
22.5 
17.5 
12.5 

2.5 

7.5 

5.0 

Serviks Kültürü 

Sayı 

5 
6 

8 

2 

6 

5 
2 
1 

6 

15 

Yüzde 

17.5 
15.0 
20.0 

5.0 

15.0 
12.5 

5.0 
2.5 

15.0 
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Çalışmamızda antibiyotik kullanması gereken 20 hasta
nın vagen ve serviks floraları antibiyotik kullandıktan sonra 
tekrar incelenmiş olup antibiyotik öncesi ve sonrası yapılan 
kültür sonuçları tablo:l3 de gösterilmiştir. 

'rablo: 13: Antibiyotik Kullanan 20 Hastadan Antibiyotil< 
Öncesi Ve Sonrasında Yapılan Vagen Ve Serviks 

Kültürü Sonuçları 

Mikroorganizma AntibiyotiK Öncesi Antibiyotik Sonrası 

Cinsi Vagen K. Serviks K. Vagen K. Serviks K. 

Laktobasil 90.0 5.0 .90.0 5.0 
Peptokok 90.0 15.0 75.0 

Stafilokok 35.0 5.0 '5.0 
E.coli 30.0 15.0 15.0 ıo.o 

Bacteroides 25.0 5.0 15.0 5.0 
Ganclida 20.0 20.0 5.0 

Difteroid Basil 20.0. 20.0 
G.vaginalis 15.0 

Neisseria 5.0 5.0 

Clostridium 5.0 5.0 
Pnömokok 5.0 5.0 
Ureoplazma 30.0 lo.o 

Diğer enterik bakt. 

Beta hem. strep. 

Ur eme olmayan 45.0 45.0 

Hastalarda gerek anarnnez ve gerekse klinik muayene 
sonucu en fazla saptanan patolojik bulgulara göre elde edilen 
vagen ve serviks floraları tablo114 te gösterilmiştir. 

Do~um kontrol yöntemi uygulamayanlarla, herhangi bir 
yöntemle dogum kontrolu uygulayanlara ait vaginal ve servikal 
kültür sonuçları tablo:l5 ve 16 da gösterilmiştir. 



Tablo:l4- Kontrol !çin Gelenlerde ve 3n Sık Görülen Klinik 

Bulgulara Göre Bazı Hastalarda vagen ve Serviks 

Kültürü Sonuçları 

Mikroorganizma Akıntı+Kaşıntı 

(55 vak'a) 
Erezyon 

(32 vak'a) 
Kontrol 

( 49 va."!{' a) 
Cinsi 

Laktobasil 
Peptokok , 
Difteroid basil 
Stafilokok 

E.coli 
Candida 
Bacteroides 
G.vaginalis 
Beta Hem. Strep. 
Clôstriaium 
Neisseria 
Diğer enterik bak. 
Pnömokok 

Ureoplazma 

• 

Vagen 

48(87.3) 
30( 54.5) 
20(36.4) 
20(36.4) 
18(32.7) 
16(29.1) 
8(14.5) 
8(i4.5) 
2(3.9) 
2Cf.6r-. 
1C1.8) 
5(9.1) 

Serviks 

5(9.1) 
3(5.5) 
2(3.6) 
3(14.5) 

7(12.7) 
3(5.5) 

1(1.8) 
1(1.8) 

9(16.4) 

Vagen 

31(96.9) 
22(68.8) 
13(40;6) 
9(28.l) 
6(18.8) 
7(21.9) 
8(25.0) 
4-(12.5) 
2(6.3) 
1(3.1) 

5(15.6) 

Serviks 

1(3.1) 

1(3.1) 
4(12.5) 

2(6.3) 
2(6.3) 

2(6.3) 

9(28.1) 

Vagen 

47(95-9) 
38(77.6) 
7(14-.3) 

11(22.4) 

5(10.2) 
11(22.4) 
2(4.1) 
4(8.2) 

2( 4 .ı ) 
2(4-.1) 
2(4-.1) 

Serviks 

4(8.2) 
2(4.1) 
2(4.1) 

4(8.2) 

2(4.1) 
2(2.1) 

2(4.1 ) 
2(4.1 ) 
7(14.3) 

1 
l\) 
l\) 
1 



Tablo:l5 Kullanılan Doğum Kontrol Yöntemine Göre 

Vaginal Kültür Sonuçları 

Mikroorganizma Doğum kontrolü Rahim içi Oral kont- Prezerva- Diğer(Geri çekme, 

Cinsi Kullanmayan · araç raseptif tif Ta."kvim, Tüp lig.) 

(80 vak'a) (19 vak'a) (7 vak'a) (7 vak'a) ( 37 vak'a ) 

Laktobasil 70(87.5) 18(94.7) 6(85.7) 7(100.0) 3LJ.Ç91. 9) 
Peptokok 59(73.8) 16(84.2) 7(100.0) 7(100.0) 25(67.6) 
Stafilokok 24(30.0) 6(31.6) 1(14.3) - 11(29.7) 
Candida 20(25.0) 3(15.8) 2(28.6) 2(28.6) 10(27.0) 1 

1\),, 
' v.ı 

E.coli 15(18.8) 3(15.s) 2(28.6) 3(42.9) 9(24.3) 1 

Difteroid basil 19(23.8) 5(26.3) 1(14.3) 3(42.9) 10(27.0) 
Bacteroides. 14(17.5) 5(26.3) - - 7(18.9) 
G.vaginalis 9(11.3) 2(10.5) 1(14.3) - 4(10.8) 
Beta Hem. Strept. 3(3.8) - - - 1(2.7) 
Clostridiu:n 2(295) - - - 1(2.7) 
Neisseria 2(295) - - - i(2.7) 
Pnömokök ·- -- - -· --- - 1{1.3) - - - -- - 1(14.3) 2(5.4) - -
Diğer enterik ba."k;:t. 8(10.0) 2(10.5) 1(14.3) 1(14.3) 3(8.1) 
Ureoplazma 

Üreme olmayan 



Mikroorganizma 
Cinsi 

Ureoplazma 

E.coli 

Bacteroides 

G. vagirialis 
Laktobasil 
Stafilokok 
Peptokok 

Difteroit basil 
Candida 
Pnömokok 

Tablo:l6 Kullanılan Doitum Kontrol Yöntemine Göre 

Servikal Kültür Sonuçları 

Doğum kontrolü Rahim içi Oral kont- Prezerva-

kullanmayan _ araç raseptif tif 

( 80 va.1{' a) (19 va."l{'a) (7 vak'a) (?vak'a) 

19(23.8) 5(26.3) 1(14.3) -
10(12.5) 3(15.8) 2(28.6) 2(28.6) 
10(12.5) 1(5.3) - -
5(6.3) 1(5.3)" 1(14.3) -
3(3.8) -

c 

1(14.3) 1(14.3) 
3(3.8) - - -
3(3.8) 1(5.3) 1(14.3) -

-3(3.8) - -
2(2.5) - 1(14.3) 
2(2,5) 

Diğer ent. basil •.... 3(3 .. 8) _____ - 2(28.6) .. -- . .. - -- . . . 

Neisseria 1(1.3) .. 1(5.3) - -
Beta Her::. Strep. 2(2,5) 1(5.3) 
Clostridi:ı:n 

Üreme c] :~e.:;s.!:. LL1(51.3) 7(36.8) 4(57.1) 1+(57.1) 

Diger(Geri çekme, 
rrı ı- · rr·· L· ) ~a.,vım, -UP ıg. 

( 37 vak'a ) 

3(8.1) 
8(21.6) 
6(16.2) 

1 - 1\) 

1(2.7) f 
1(2.7) 
5(13.5) 
2(5.4) 

1(2,7) 
1(2.7) 

13(35.1) 
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1-: adınlardaki vaginal floranın vagen pH sı ile ili$kisi tablo.: 17 
de gösterilmiştir. 

Tablo: 17- Vaginal Floranı_n Vagen pH' s~ ile İlişkisi. 

Ihkroorgani. zrna Asit pH(86 küşi) Nötr veya Alkali pH 
Cinsi (64 Kişi) 

Vagen Vagen 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

l ,a kt o basil 80 93.0 55 85.9 
l'cptokok 70 81.4 ·4LJ. 68.8 
Staf~lokok 24 27.9 18 28.l 
Difteroit basil 24 27.9 ·14 21.9 
Candida 20 23.3 17 26.6 

E.coli 15 12.9 17 26.6 
Diğer enterik bak. 9 10.5 6 9 .LJ. 

G.vaginalis 11 12.8 5 7.8 
u 

Beta Hem. Str. 3 3.5 1 1.5 
Neisseria 2 2.3 1 1.5 
cıostridium 2 2.3 1 1.5 
Pneumokok 1 1.2 3 4.7 
Bacteroides 15 17.4 11 17.2 

Çalışmamıza katılan kadınların meristruasyonda veya 
al<ıntı f;ıikayetleri oldu~nda kullandıkları yönteme göre vagen 

1 

ve serviks floralarında görülen farklılıklar tablo :18 de gö-
rillmekt eclir. 
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Mikroorganizma 
Cinsi 

Laktobasil 
Feptokok 
E.coli 
Stafilokok 
Difteroit basil' 
Candida 

~ablo:l8- Kadında Kanama Veya Akıntı Sırasında Kullanılan 

Yönteme Göre Vagen Ve Serviks Floraları 

Kullanılan Yöntem 

3ez(lö8 kisi) Pet(l8 ki§i) Paııuk( 5 kisi ) 
Vap;en Serviks Vagen Serviks Va- en g Serviks 

99(91.7) 2(1.9) 14(77.8) 1(5.6) 5(100.0) 
83(.76.9) 7(6.5) 15(83.3) 2(11.1) 3(60.0) -
37(34-.3) 15(13.9) 4(22.2) 2(11.1) 2(40.o: 1(20.0) 

ç 

34(31.5) 3(2.8) 4(22.2) 1(5.6) 1(20.0) 

29(26.9) 4(3.7) 1(5.6) 
23(21.3) 1(0.9) 6(33.3) 2(11.1) 1(20.0) 

Diğer enterik bak. 11(10.2) 4(3.7) 2(11.1) 1(5~6) 

G.vaginalis 12(11.1) 4(3.7) 1(5.6) 
Pnömokok 4(3.7) l(0.9) 
Beta Hem. Strep. .3(2.8) .. -- - -- - -- . - - .. ıC~-6-) 
Neisseria 2(1.9) 1(0.9) 
Ureaplazma - 25(23.1) - 1(5.6) 
Clostridium 1(0.9) 
Bacteroides ı-c,~ 0 1 './ ~)•.;/ 10(9.3) 1(5.6) 1(5.6) 

1 
1\) 

. (J\ . 
• 1 
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V. TARTIŞMA 
1 

• 1 

Doğurganlık dönemindeki. seksüel yönden aktif kadınlar-
a.aki vagen florasının başlıca.5-7 ·farklı mik;roorganizmadan oluş
tuğu ve mililitredeki sayı itibard.yle de ana~rob mikroorganizma~ 
ların aerob ve fakültatiflerden yaklaşık 10 '· defa daha fazla 
olduğu bilinmektedir(15-17) 

Biz yaptığımız çalışmada, vagen kü~türü aldı~ımız 150 
kadının tümünden de üreme elde ettik. Oysa bazı ara~~tırıcıler 
inceledikleri Brneklerin bir kısmının steri~ oldu~um1 bildirmek-

: ' ' --

tedir. Örneğin;. Akşit ( 10), in yaptığı bir ç:aıı~mada, örnekle· -
ri.n yüzde 5.8'inde, Sagver ve ark. (5), değfşik kesimlerden 
aldığı örneklerde sırasıyla yi.izde30.9, yüzde. 10.4 vo yüzde 3.6 
gibi oranla-rda üreme olmadıg;ını bildirmektedir. 

Aynı sekilde Baykal ve ark.(25); vaginal ve .se.rvikal 
akJ.ntıl ı kadınlarda yüzde 25, Öz bal· ve ark. da ( 26), hrımile ka
dınlarda yüzde 17.3 oranında vagen florasının steril bulunduğu
rnı bildirmişlerdir. 

Burada bazı araştırıcıların steril terimini yanlıf~ · 
kullandıkları kanısındayız. Belli ki bu araştırıcılar üreme 
olmadı yerine bu terimi kullanmışlardır. Bu bölgenin, steril 

olamıyacağı açıktır. Belki örnek alındıktan sonra uygun olmayan 
·koşullarda taşınma, ekim yapmada gecikme veya ekim yapılan besi
yerının uygunsuz oluşu gibi nedenlerle ki.iltürde üreme •.olmamış 

olabilir. Kül türde üreme durumunu etkileyebilecek bir ba\ıka 
.faktörde, muhtemelen kadınların örnek a~ınınasından önce anti
septik bir madde ile temizlik yapmış olmalarıdır. Bu durumu 
düşünerek biz araştırmamızda örnek almadan önce herhanr;i bir 
antiseptik madde ile temizlik yap~lm~sına izin vermedik. 

'l1oplam 150 kadından aldıC;ımız vagen. kültürlerinde en 
fazla i.iretilen mikroorganizma yüzde 90.0 oranıyla Laktobasiller 
olmuştur. Vagen florası üze~ine yapılan çalısmaların bü~ik kıs
mında bu mikroorganizmanın dominant flora içerisinde 1. sırada 

yer aldığı belirtilmektedir( 1, 9 .,11 ,12 ,15 ,27 ,28). Bununla birlik
te bu mikroorganizmayı diger mikroorganizmalardan dahn düşük 
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oranlarda izole ettiğini bildiren araştırmacılar da vardJ_r. 
Örneğin; Akşit (10) yüzde 55.5, Sa~ver ve ark.(5), yüzde 14, 
Bayram ve ark.(29), da yüzde 30.2 oranında Laktobasil izole 
etmiGlerdir. Laktobasiller, normal vagen florasının Tuir nu
maralı mikroorganizması olmasına raftmen, hastalıklı ve özellik~ 
le bakteriyel vaginozisli kadınların vagenlerinden normal ka
dınlardakine göre daha seyrek ve düşük konsantrasyonlarda izo
le edilebilmektedir(29,30). Böyle durumlarda vagen florasında 
diğer mikroorganizmaların ve bazı patojenlerin hakim durumda 
oldutJ,u belirtilmektedir. Nitekim yukarıda Laktobasilleırin daha 
düşük oranlarda izole edildi~ini bildirdi~imiz araştırma 
örneklerinde, çalışmalar çeşitli özel vak'alar üzerinde yapıl
mıştır. Normal vagen florasında Laktobasillerin hakim bulunma
sının, patojenler üzerinde inhibitör etki yaptığı bildirilmekte
dir( 31). Bu ir'ıhibitör etkinin protein, laktik asit, lactocidi
nis ve H2o2 gibi maddelerin üretilmesi veya :salgılanmasına bağ
lı oldu~u gösterilmi$tir(32-34)o 

Çalışmamızda, laktobasillerden sonra en fazl.:ı. izole 
edilen mikroorganizmalar sırasıyla peptokok .C%76~0), Stafilo
kokns epidermitis(%28.0), difteroit basiller(%25.3), Candida 
(%2L~.7), E.coli(%21.3), Bakteroides (%17.3) ,G• vaginalis (9610.7) 
ve E.coli dışındaki di~er eu.terik bakteriler (%10.0) şeklinde 

bulunmuştur. Bunlardan başka daha düşük oranda olmak üzere S. 
pneumoniçı.eve Beta'heınolitik Streptokok (%2.7), Clostridium ve 
Neisseria(%2.0) da vagen kültürlerinden izol~ edilmiştir. Bul-

' 
duğumuz bu sonuçlar birkaç istisna dışında genel olarak vagina 
flormsı hakkında yazılan klasik literatür bi~gilerine uymakta
dırÇ9) o !zole etti~imiz bu mikroorganizma tü~lerinden bir kıs
mı vaginanın normal florasında yer alan kommensal türler ol

masına rağmen bazılarının da patojen karakte~de olduğu 1 ancak 
hastalık ve vaginadaki normal ekosistemin bozuldu~u durumlarda 

bu b~lgeye yerleQti~i veya sayıca fazla mikt+rıara ula~tı~ı 
bilinmektedir. Bulgularımızı bu açıdan değerlendi rdi[!::Lrni7.d e; 
deneye aldJ.~ırnız 150 kadının 46 sında (%30. 7) norııw1 v;.ır-';j mı 
florasının, geri kalan 104 'ünde de ('Yo69. 3) n©rmal flora yanı
sıra pn.tojen mikroorganizmaların da bulundug;unuö görUriiz • 
Vak'a1arırnızın sosyo-ekonomik ve kültürel durumlarını belir-
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1emek amacıyla yaptığımız anket sonucunda bunlar:ı.n bUyiik bir 
kJ.smın1.n orta okul ve daha aşa~ı dÜzeycle (%f32 .O) etd. tim yap
mış oldukları, sadece küı:;·ük bir kısmının lise ve iiv;rinde 

(%18.0), eğitime s~fuip oldukları görül~ilştilr. Bunların ekono
mik ve sosyal yaşam düzeyleri de e~itim düzeylerine uygundur. 
Bunun' beklenen bir sonucu olarak kadınlar kişisel ve çevresel 
temizlik kurallarını tam olarak yerine getirmemekte, hasta

lıkların bulaşması ve bunlardan korunma veya tedavi yolları_ 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmamakta, ist~nmiyen gebelik
lerden kurtulmak için ilkel yöntemlere başVu.rabilmektedir. 
Bütün bu olumsuz faktörlerin birarada bulunmaları sonucunda 
vaginaya patojen mikroorganizmaların yerleŞme o~anının yüksek. 
olması dog;aldır. 

Bu':konuda yapılan di~er çalısmalarda; normal flora 
dı~ında, patojen mikroorganizma izolasyonu oranlarını Akşit 
ve ark.(10) yüzde 38.7, Bayram ve ark. (29} yüzde 69.8, olarak 
bildirrni91erdir. Bunlardari Bayram ve ark. nın buJ.p;u1arının bizim 
·bulgularımıza (%69.3) çok yakın oldu(i;u görUlmektedir. Ancak bu 

araştırJ.cıların inceledikleri kişilerin tümünündc infeksiyonlu 
kişiler oldukları, bizim çalışmamızdaki vak'alar arasında sağ~ 
lıklı kişilerin de bulundukları gözönüne alınırsa, bölgemiz ka
dınlarının vagen f lora:J.iarında patojen mikroorganizma bulunma 
oranının daha fazla oldug;u söylenebilir. 

Vagende bulunan patojen mikroorganizmalardan birisi B 
grubu-Beta hernolitik streptokoklar olup bunlar doğum sırasında 

o 

bebe~e bulaşarak yenido~anda ölümcül infeksiyonlara yolaçabil-
mektedir. Bu bakterinin yeni doğanlarda yüzcle 30'a varan oran
larda çeşitli yüzey bölgelerinde .izole edi~diği bildiriimekte

dir( 35-38). 

B grubu Streptokokların cinsel yol~a bular~ıp bulaf?ma
dıkları bilinmemektedir. Ancak eşlerinin vaginalarında B grubu 
streptokok bulunan erkeklerin yarıya yakın·kısmının üretrala
rında da bu mikroorganizmanın bulunduğu gö~terilmiştir( 36). 
Her ne kadar cinsel serbestlik ile geni.tal, bölgede B grubu 
Streptokok portörlüf;ü arasında herhangi bi? i1is1d. o:ıınodı(i:1 

söyleniyorsa da (39), bazı araştırıcılar ( LH)) ev 1i kadınlar
daki bakteri kolonizasyonunun evli olmayanlara göre daha yük-
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sek olduğunu belirtmektedirler. B grubu Streptokok kolonizas-
' ' 

yonunun intrauterin araç kullanmakla arttıg;ı ·da bildirilmekte-
dir( L~O). Çalışmamızda yüzde 5 oranında bulduğumuz Beta hemoli
tik streptokok oranı, yurdumuzdaki Gökalp ve ark.(37)'nın 
yüzde 5'lik, Ayhan ve ark'.(41) 'nın yüzde 6 lık ve Güleç ve ark. 
(L~2) 'yüzde 1.2 lik bulguları ile uyum sağlamaktadır. 

Normal vagen florasını~ önemli bir mikroorganizması 
olan Bacteroideslerin· genital yolların yukarı kısımlarında gö
rü.len ciddi ve tehlikeli infeksiyonlara yol: açabildikleri bil
dirilrnektedir(43 ,44). Septik düşük, histerektomi ve komplikas-

. ' 
yonlu dogumları takiben, özellikle erken·membran yırtılması ve 
amniotik sıvının kontaminasyonu ile ilgili :infeksiyonlarda bu 
mikroorganizmaların sıklıkla izole edildiği.ne· dair yayınlar 
vardır(45 ,46). Çalışmamızda bu mikroorganiz'ma ytizde 17. 3 ora-

' 
n~nda izole edilmiqtir. Yurdumuzda yapılan !çalısmalarda vagen 
florasından Bacteroides izolasyonu~ sadece Öz bal ve ~rk~ ( 26) nın 
hamile kadınlardan · bildirdikleri yüzde 0~7 lik oran bizim 
bulgurrıuzun çok altındatil:ır. Bu farklılık muhtemelen her iki ça
lışmada incelenen vak'aların ve kullanılan yöntemlerin farklı
lığından kaynaklanmaktadır. Vak'aların, düşük sosyal ve kül
türel düzeye mensup oldukları gözönünc alınırsa, çalışmamızda 
incelediğimiz kadınlarda' bu mikroorganizmaya baglı komplikasyon
ların sıklıkla ortaya çıkacağı söyfuenebilir. 

Vaginanın normal mikroflorasında yer alan Candida tür
leri, araştırmamızda yüzde·24.7 oranında izole ediJ.miştir.,Bu 
mikroorganizma sağlıklı kişilerde daha düşük oranda bulunmakta 
olup(9,26,47,48), diabet, antibiyotik tedavisi, gebelik, konağın 
hücresel savunmas~nın bozulması gibi durumlarda izolasyon yüz
desi artmakta ve çeşitli infeksiyonlara yol açmaktadır(26,49, 
50). Ayrıca doğum kontrol haplarının da infeksiyon için predis
pozan bir faktör olduğu söylenmektedir(51). Yurdumuzda vagen 
florasJ. konusunda yapılan çalıı:,ımalarda Candida izolasyonu ile 
ile ilgili de~i$ik sonuçlar bildirilmişti~. Orne~in; Aktan 
(50), gebe olanlarda yüzde 32o7, gebe olmayanlarda yüzde 19.7', 
Özbal ne ark.(26), normal gebelerde yüzde ·7,8, akıntı~ı-kaşın
tılı gebelerde yüzde 25.5(tüm vak' alarda toplam yüzde 14.0), 
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Sağver ve ark.(5), değişik toplumlarda yüzde 23.8, yüzde 23.4 
ve yüzde 26 .. 6, Baykal ve ark. (29) yüzde 3.9, Cengiz ve ark. 
(35), yüzde 28 oranında Candida izole etmişlerdir. Bizim ça~ 
lısınarnızda gebe olanlardaki Oandida izolasyon oranı ise yüzde 
30 .. O bulunrnu ştur. Bu bulgumuz,,_ bu konudaki klasik. ve literatür 
bilgileriyle uyumlu olarak deg;erlendirilebilir •. 

Ara~tırmarnızda E.coli'~er, vagen florasinda yüzde 21.3 
oranında bulunmuştur. Literatürlerde bu mikroorganizmanın bu
lunuş yüzdesi ile ilgili çok farklı sonuçlar bildirilmektedir. 

. ' ' ~ ' 

Örneg;in; yurt içinde Akşit ve ·ark.(10), yiizd.e 10~2, Sağver ve 
ark. (5), yüzde 15.6, Cengiz ve ark.(35), yüzde 54, Bayram ve 
ar.k.(29), yüzde 3.3, yurt dışında da Chow ve ~k~ (52) yüzde: 
12, lıarsen ve ark. ( 53), yüzde 26 'oranında E. cali izole etmiş
lerdir. 

Bulgularımız burada bildirilen· buJ.gnlarJ.n hazJ.larJ.ndan 
düşük, çoğundan da yüksek degerdedir. Anc·ak bu noktada Cengiz 

ve ark(35), nın yüzde 54 lük·bulgusu ile Bayram ve ark.(29) nın 
yüzde 3. 3 lük bulgusu hakkında biraz·:açıklama yapmak gerekecek
tir. Zira araştırıcılar bu deg;eri E.coli ile birlikte diğer 

enterik bakteriler için ·toplu olarak bildirmektedirler. Bu ba
kımdan Cengiz ve ark. nın sonucunu kısmen normal karşılayabili
riz. Bununla birlikte.biz ~alışmamızda ~.coli ile birlikte di
~er enterik bakterileri de hesaba katacak olursllk (Tabloll), 
gram negatif bakteri izolasyon oranımız yüzde 3lo3 olur ki, 
sonuç gene de Cengiz ve ark. nın bildirdiği'.değerin çok aşağı
sında kalır. Bayram ve ark. nın çok dür;ıük düzeyde kalan ente
rik bakteri izolasyonu için ise herhangi bir yorum yapamayaca
ğız. E.coli'nin vaginal kolonizasyonunu etkileyebilecek çeşit
li faktörler arasında menstruel siklu8, n.nt~biyotik kullanılma

sı, doğum kontrolü için servikal cap· kullanilması, üriner in-
' feksiyon hikayesi gibi faktörler sayılmaktadır(52). V::ıc;ina 'da 

E. col i 'l erin menstrual dönemdepreırıenstrur.ıl dön emel(~ ld. rır:: c;fo·e 
belirgin biçimde arttığı, bunda hormonal aktivitenin etkili 
oldur;u r;österi1rnir;ıtir( 52) ~ Doğum kontrolunda knllanılcın diyafp 

r·<-urı veya servika1 cap' ların da deterjan özellig:i ol:ın spcrmi.

sid preparatlarla birlikte kullanılması nen.eniyle epi.tel yii?.P.

,yinrle t!J. coli ynr'lenrnesini kolaylarJtıracak biçimde F.!l:kiJ.i oldu(';u 
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bildirilrnektedir(52). 

·Vaginanın normal rnikroflarasında bulunan Gardnerella 
vaginalis araştırmamızda yüzde 10.7 oranınd~ izole e~ilmiştir. 
Güleç ve ark.(42) servikal kültürlerde yüzde 3.2, Bayram ve 
ark. (29) da yüzde 12.3 oranında izole ettiklerini bildirmek~ 

1 • • 

tedirler. Normal florada bulunan bu mikroorganizmanın nonspesi-
fik vagini tler ile yakın ilişkisi olduğu v:e: böyle. kişilerde da
ha yüksek oranlarda rastlanıldığı bildirilmektedir(54). Bununla 
birlikte nonspesifik vaginit olgmlarından bu mikroorganizmanın 

' ' < • • 

izolasyon oranları hakkında oldukça farklı sonuçlar bildirilmek-
tedir. Bu farklılık muhtemelen kul,lanılan yöntemlerin yanısıra,. 
incelenen olguların özelliklerinden de kaynaklanmaktadır(55). 

Mycoplazmaların normal vagen florasında nadiren bulun
duğu, buna kar~ılık vulva, vagina, serviks,: tuba, over ve pel
vis infeksiyonlarında spontan abortuslarda ~e infertilitede 
etken olabildig;i çeşitli kaynaklarda yer aJ~aktadır( 56). Biz 
çalışmamızda vagen kültürlerinin hiçbirinde: bu mikroorganizmaya 
rastlayamadık. Oysa, Akandere ye ark.(55) ,i;nceledikleri 200 
hastanın 125 inde (o/o62,5) M.T. strain ve M.'. hominis, suşların
dan birisini veya her ikisini birlikte izole ettiklerini bil
dirmektedirler. Biz araştırmamızda bu suşl~dan sadece M.'l. 
Strain izolasyonu için uygun besiyeri kullandık, fakat hiçbir 
kadının vagen kültüründe bu mikroorganizmayı izole edemedik. 
Akandere ve ark. nın (56) bu M.T. Strain suşu için bildirdikle
ri deg;er ise yüzde 32.5tur. Vagen florası Üzerinde çalışan 
diğer ara9tırıcıların yayınlarınd~ da bu m~kroorganizmanın 
izolasyonu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlayamadık. Ça
lışmamızda vagen kültürlerinden ureaplazma.izole edilememesi
ne rağmen serviks kültürlerinde yüzde 18.? oranında üremiştir. 
Fakat bu sayı da Akandere ve ark. (56·) nın bildirdi~i de~erler
den düşüktür. Aradaki bu farklılık, muhtemelen inceleme yönte
minin ve kullanılan besiyerlerinin farklı oluşundan kaynaklan

maktadır. 

Araştırma sonuçlarımızı, vak'aların özel durumlarına 

göre deg;erlendirecek olursak; 
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Hamile olan 40 vak.' ada vaginanın domi'.nant florasının : 
genel sonuçlara göre pek farklı olmadığı görülmüştür(Tablo:l2). 
Bunlardan sadece Bakteroides,. Candi,da ve G. yaginalis .1 in5 genel 
sonuçlara göre daha yüksek oranda· izole edildiği,· difteroi t .. 
basil izolasyonunda da azalma olduğu görülmfüştür.· Özbal. ve ark. 
nın (26) hamile kadınlarda yaptığı vagen florası"araştırma so
nuçları ile bizim, hamilelerdeelde etti~imiz sonuçları karşılaş
tıracak olursak, gerek normal flora bakterilerin·ve gerekse pa
tojen bakteri izolasyonunun biz.im çalışmamızda daha fazla oldu~ 
görülür. Özbal ve ark. nın(26) çalışmasında.ayrıca kültürlerin 
yüzde 17. 3 ünde üreme olmadığı belirtilmektedir. Oysa bizim 
çalışmamızda üreme olmayan· kül tür bulunmamaktadır. Gebe ol on 
ve olmayan kadınlarda vulvovajinit etkeni. olarak maya araştır
ması yapan Aktan (50) da, gebelerde yüzde 32.7, gebe olmayanlarda 
da yüzde 19.7 oranında ·Oandida izole ettiğini bildirmektedir. 
Bizim aynı konudaki bulgularımız ise sırasıyla yiizde 3000 ve · 
yüzde 22.7 ışeklinde olup Aktan'ın bulgularıria .oldukça yakındır. 
Sagver ve ark.(5) ise Oandida izolasyonunu ~amilelerde yüBde 
L~9, hamile olmayanlarda da yüzdel 7 olarak. bildirmiştir. Bu bul
gular ışı~ında gebeliğin, Candida yerleşimi .için predispozan 
bir faktör oldu~unu söyleyebiliriz. 

Antibiyotik kullanılmasının florayı önemli ölçüde et
kilediği, bazı mikroorganizmaların izolasyon yüzdelerinde an
tibiyotik öncesi ve sonrasında.belirgin biçimde farklılık ortaya 
çıktığı görülmüştür(Tablo:l3). Nitekim Sağv~r ve ark.(5),Sosyo 
ekonomik yapısı farklı~ toplumda yaptıkları vagen florası ça-
·ıışmasında Deri ve Tenasül Hastalıkları Dis~anserindeki kadın
larda 0 treptokok, pnömokok,· neisseria gibi mikroorganizma izo
lasyonunun diğer gruplara göre az olmasını öu kişilerin sık 

sık antibiyotik kullanmalarına bag;lamaktadı~. 

İncelemeye aldığJ.mız kadınlarda hi~bir şikayeti olma
yıp sadece kontrol için gelenlerle, akıntı+~aşıntı şikayeti 

olan veya klinik muayenede bu bulgular ve er~zyon saptanan kadın
] ardaki vagen .florasında gerek gruplar aras~nda ve gerekse genel 
cleğerlendi:-meye göre, beklendiği şekilde, f~rklılıkların bulun
duğu görülmü 9tür. (Tablo: 14). Klinik olarak ·patolojik bulgu sap-
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tanan kişilerde patojen karakterdeki mikroorganizma izolasyonu
nun kontrol grubundakilere göre daha fazla olduğu dikkati çek
mektedir. Örne~in; Candida'lar akıntı+kaşınnı şikayeti olanlar-

' 
da yüzde 29.1, erozyon tesbit edilenlerde yUzde 21.9, kontrol 
grubundakilerde de yüzde 22.1 oranında izol~ edilmiştir. Aynı 
:;;ekilde G. vaginalis'in izolasyonu birinci grupta yüzde 14.5, 
ikinci grupta yüzde 12.5 ve kontrol grubunda da yüzde 8.2 ora
nındadır. Bu iki mikroorganizmanın vagini t ·-~tkeni olarak. vagen
den, sağlam kişilere göre daha yüksek orandcı. izole edildi~ine 
daha önce değinmiştik. E. coli izolasyonu. da lakıntıifkaşıntılı 
hasta1arda (%32. 7), dig;erlerine göre (Erozy~nlularda yüzde 18.8 
'le kontrol grubunda yüzde 10.2), bariz şeki~de farltlı bulunmuş
tur. ~u arada dikkati çeken bir başka bulgu; akıntı ve kaşıntı
lı ki9ilerdeki normal flora mikroorganizmalarından Laktobasil 
ve Peptokok izolasyonunun diğer gruplara göre daha düşük oranda 
n 1 ınasıdır. Bu durumda, normal floradaki bozulmanın patojenler~.n 

" yerleşmesinde yardımcı bir faktör olduğu konusundaki literatür 
bilgilerini do~ruiamaktadır. Bulgul'arımızı bu konudaki di~er 
çalı~ma sonuçları ile karşılaştıracak olursak; Bayram ve ark. 
(29), genital sistem infeksiyonlarında etken organizmaları 
araştırdıkları çalışm~larında erozyonlu vak'alarda Oandidayı 
yüzde 3.3, H.vaginalisi yüzde 25.4, streptokokları yüzde 16.4, 
Stafilokokları yüzde 12.2, neisserialar yüzde 3.3, difteroit 
basilleri yüzde 7.8, enterik bakterileri yüzde 6.6 ve anaerob 
mikroorganizmaları da yüzde 9.8 oranında bu:ı,.muşlardır. Bu bul
guları bizim erozyonlu vak'alarımızla karşılaştırdığımızda 
H. vaginali.s(G.vaginalis) ve Streptokok dışındaki diğer mikro
organizma izolasyonunun bizim çalışmamızda bir hayli yüksek 
olduğu görüliir. Erozyon aslında bir doku defekti olup genellik'"' 

le hormonal yetersizlik durumunda ortaya çıkar ve başlıca My
coplasma, Chlamidia ve gerpes virus gibi mikroorganizmaların 
r;tken olduğu bir hastalıktır,57) .. Çalışmamızda bu etkenlerden 
hycoplazmalar. erozyonlu hastaların vagen kültürlerinden izole 
edilememesine karşın serviks küİtürlerinde yüzde 28.1 oranında 
izole edilmiştir. Chlamidia ve virus araştırması yapmadığımız 
ıçın ve diğer çalışmalarda da bu etkenlerle ilgili herhangi bir 
bulguya rastlamadığımız için bu konuda tartışma yapamamaktayız. 
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Bayram ve ark.(29), vulvo:vajinitli ve senil vaginit-
J.i olgularda yüzde 7 ,5 oranında Candida, .yüzde 5,3 oranında G. 
vaginalis (H.vaginalis), yüzde 22.6 oranında streptokok, yüzde 
8. 3 oranındr:t Stafilokok, yüzde 11. 3 oranında difteroi t basil, 
yüzde _3.0 oranında enterik basiller ve yüzde. 12.0 oranında da 
anaerob mikroorganizmalar izole ettiklerini bildirmek~edirler. 

Bizim çalışmamızdaki vaginit semptomlar olan akıntı ve kaşıntı
lı hastalardan izole edilen aynı tür mikroorganizmaların izo
lasyon . oranları streptokoklar dışındaki dıi:~erleri için olduk·
ça yüksek bulunmuştur. Literatürlerde, vulvo-vaginal infeksiyon
larda başlıca etkenler ve bunların beklenen· izolasyon· sıklıkla
rı G.vaginalis(ro42), Candida (%37) ye Trichomonas türleri(%14) 
olarak belirtilmektedir(58). Biz, çalışmamızda Trichomonas yö-

Q 

nünden inceleme yapmadık, bu .bakımdan bu e~ken ile ilgili bir 
değerlendirme yapamıyoruz. Ancak yöremizde 1978 yılında Saygı' 
nın C 59) yaptığı bir çalışmada vaginal · akı~tı örneklerinde 
Trichomonaslar yüzde 3.9 Candida da yüzde:ı2.o.oranında bu-

' lunmuı;ıtur. 

Saygı (59), nın ve bizim bulgularımız ,birl.ikte göz önüne 
alındı~ında, vul vo vagini t etkeni olarak 1J;richomonas, Qandida .· 
ve G. vaginalis 'e yöremizde az· rastla~ılclığinı • söyl~yebiliriz • 

Çalı 8mamızda vagen kültürlerinden izole edilen mikro- . 
organizmalar, kadınların doğum. kontrol yön-hemi kullanıp ·kullan
madıklarına ve kullanılan yönteme göre de ~egerlendirilmiştir 
(Tablo:l5-J:6). Daha önce de detJ;indiğimiz g~bi oral kontrasep
tif kullanımı, vagen florasını olumsuz yönde etkilemekte, 
Candida ve G. vaginalis gibi bazı fırsatçı· mikr·oorganizmala
rın infeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır·.· Aynı· şekilde rahim 
ıçı araç kullanılması d~· kadınlardaki pelvik iltihabi hasta-
J ıkların insidansını 2-3 kat artırmaktadır(28 ,42 ,60) • Rahim · 
içi araç kulJanılmasına bağlı olarak ortay~ çıkan vaginitin, 
muhtemelen cihazın yanlış yerleştirilmesi sonucu vagina ve 
uterus epitelinde hasar meydana getirmesiyle ortaya çıktığı 
belirtilmektedir(28). Bu konudaki bulgularımızı değerlendire
cek olursak; herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmayanlar
la, geri çekme, takvim, tüp ligasyonu gibi yöntemleri uygula-
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··<~:-ılarda vagen florasının daha fazla türde rrıikroorganizmadan 

oluştu[?';u, rahim içi araç, oral kontraseptit'.'ve' prezervatif kul

lananlarda bazı mikroorganizmaların üremedi~i görülür. Patojen 

karakterdeki mikroorganizmaı.ardah G. vaginalis, :E. coli ve di~er 
·:::ı"lerik bakterilerin, oral kantraseptif kullananlarda doğum· 
kontrolu kullanmayanlara 've diger yöntemleri kullananlara göre 

daha fazla izole edi.ldi€Si anlaşılmaktadır. Oral kontraseptif+er 

bilindiği gibi Vücut direncini 'düşürmek suretiyle fırsatçı mik

roorganizmaların yerleşmesine zemin hazırlayan faktörler arasın

dadır. Bu açıdan bakıldıg;ında çalışmamızda bu. grup vak' al arda 

sözkonusu mikroore;anizınala.:ı,:·ın daha fazla izole edilmesi litera-. ' 

tür bilgileriyle uyuşmaktadır. Araştırmamızda .rahim içi araç 
kullanan kadınlarda en fazla üretilen mikroorganizma Bacteroi

des olmuştur. Biraz· önce de~indiğimiz ,gibi rahim iç;i araçların . 

mukozada oluşturdukları harabiyete bağlı -olarak dokum~n. oksi
dasyon-redüksiyon potansiyeli düşmekte ve ç~şitli mikroorganiz

maların özellikle anaerobların ·yerleşmesi kolaylaşmaktadır. Ça

lıqmamızda bu tür olgularda anaerob bir mikroorganizma olan 

Bacteroideslerin daha fazla üretilmiş olması bu bakımdan normal 

karşılanmıştır. Literatürlerde rahim içi araç kullananlarda 
izole edilebilecek en Bnemli ~tkenlerdeR birisinirl de Actinomyces 

türleri oldutf;u bildirilmektedir(28). Fakat araştırmamızda biz bu 

yönie bir inceleme yapmadığımız için herhangi bir yorum yapamı
yoruz. Yalnız ülkemizde bu konuda çalışan GUleç ve·ark.(28) nın 
b~ldu~u yüzde 14. 5 luk degerin ülkemiz için küçümsenmıi.yecek 
bir rakam oldu~u bildirilmektedir. 

' 

Çalışmanııza katılan kadınlardan ade~ gören 131 'inin 

rnenstruasyon sırasında kullandıkları koruyucu yönteme göre· 
vagen floraları.nda üreyen mikroorganizmalar: tablo: 18 de gö

rülmektedir. Vak' aların büyük. bir kısriıirıın--pez kullandığı' 
daha az sayıda da pet veya pamuk kullandıklfil'1 anlaşılmıştır • 

. 1 

' 

Bu kişilerden bez kullananlarda izole edilen mikro
oq~anizrnalr ve izolasyon yüzdeleri qu şekilÇlebulunmuştur: i.ıakto
basil (%91.7), peptokok(%76.9), E.coli(%34.3), Stafilokok 

(%31.5), Difteroit basil(%26.9), Candida (%21.3) Bakteroides 

(%13.9) Di~er enterik basiller(%10.2), G.vaginalis(%11.l), 

l-nömokok (%3. 7), Beta hemoli tik streptokok(%2 ,8) ,Neisseria 
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(%1.9), Cıostridium (%0.9). Bu sonuçlar, E.coli dışında, ge
nel sonuçlara büyük oranda benzerlik göstermektedir. E.coli'ler 
genel bugularda yüzde 21. 3 oranında izole. edılmiışken bur.ada. o-. 

ran yüzde 34.3 e çıkmıştır. Bu durum muhtemelen kullanilan 

bez aracılı~ıyla fekal bulaşmanın daha kolayiikıa' oiu'şabilece
:'.hni di.işündürmektedir·.Korunmada pet ve pamuk~kullanan kadınlar-· 
:ın :3<-ıyıları az oldufPı için bunlarla ilgili P-~l~ların k1yaslan

ması ve tartışılması tam saglıkll. olmayacaktJ.r. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda tampon kullanımı 1le başka 
t;iirl\i catamenial bir koruyucu· kullanımı~1n floray·ı pek .fazla et

kilemedie;i ortaya konulmu 8 tur(61). · Onderdo~; ve· ark. (62) çeşit

li tipte tampon kullanan kadınlardan kanamaİıh.n 2.4 .• ve 21. gün

lerinde tampondan ve vaginal sürüntülerden yapılan ekimle~~e 

en sık izole edilen mikroorganizmaların her ~ç örnekte de ay-
nı oldu~unu, sayısal olarak en fazla üretilen mikroorganizma
larJ_n laktobasil ve stafilokok·, daha sonra d

1

a Bakteroides, Pep

tokok ve Streptokok oldugunu bildirmektedir •. Vaginal siirüntü 

ve tampon kültürlerinde çok fazla türde mikroorganizma izole 

edilmesine ve aynı türlerin hemen her tekrar'lanan kültürde 

izole edilmesine ra~en sadece E. coli ve: diğer: ·fakÜltatif: gram 

negatif bas1llerin devamlı olarak izole.~dilmedi~i>bildiril
mektedir. (62). Çalışmada s. ,aureus 'un yüzde 38.8, G.vaginalis 

j_le Candida' nın örnek alınma gününe ve kullanılan tamponun cin

sine göre yüzde 8.16 ile yüzde 23.0 arasında değişen oranlarda 

izole edildi~i bildirilmektedir(62). Araştıtıcı sonuç olarak 
menstruasyonda kullanılan tamponun florayı ··önemli ölçüde. etki:C 

~-emediğini vurgulamaktadır. Yukarıda bildileİı rakamlarla, bi

zim aynı tür mikroorganizmalar için buldu~muz de~erler genel 

olarak birbirine '.uymaktadır·. 

Çalışmamızda, ·vagen kül tü~lerinden izole edilen mik
roorganizmaların vagen pH ının asit veya nötr/alkali oluşuna 
göre ne gibi .bir dağılım gösterdiğin'e bakac~k olursak''' · '. · · 

(tab10:17). Laktobasil, peptokok; difteroit basil, E.coli ile 

birlikte diğer enterik bakteriler, G. vaginaiis, :)3eta hemolitik 

streptokok, Neisseria ve Bakteroides'lerin pHı asit olan va

genlerden, Stafilokok, Candida ve Bnömokokların da pH'ı alkali 
olan vagenlerden daha fazla üredi~i görülmüştür. Ancak her iki 
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gruptaki yüzdeler arasında çok belirgin bir farklılik · bulun
mamıştır. Tarayabildiğimiz kadarıyla· literatürlerde bu konuda 

ayrıntılı bir bulguya rastluayamadık. Sadece 5zbal ve ark. 

(26) nın bir çalıı;.masında vagen pH' sının alkaliye doğru kay

dıkça Candida izolasyonunun daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

Bizim Candida için bulduğumuz sonuç da bu y~nüyle Özbal ve ark. 
m.n bulgularına uymaktadır. 

Araştırmamızda servikal kül türlerde, vagen. kül türlerine 

göre daha dfüşük oranda üreme gözlenıni stir. -Üretilen' mikroorga-
. ~ .' ' . 

nizmalar tür olarak vagen kül türlerinde üretilenlerle heiııen 

hemen aynı olmasına rağmen, yüzde itib~riyl~ çok farklı bulun
muştur· Ayrıca serviks kiil türlerinde üreme 6ımaına. oranı ,yüzde 
LJ..6.0 dır .. 

Servikal kiiltürlerde dikkati çekecek olan en önemli 

bulgu, vagen kül türlerinde saptayamadığımız: Ureoplasma '~.arın 

burada yüzde 18.7 oranında izole edilmiş olmas~dır. Bu oran, 
rahim içi araç kullananlq_rda yüzde 26.3'e, servikal erozyonlu 

"i:-ıstalarda da yüzde 28. 1 'e yükselmektedir .• ' Daha önceki bölüm:!= 

lerde de değindiğimiz gibi rahim iÇi araçl~ın serviks mukoza

sında hasarlanmaya ve erozyona yol açması, ayrıca erozyon vakl

alarında Mycoplasmaların sık bulunması nedeniyle aldı~ım;ı.z bu 

,; on uç literatür bile;ilerine i.ı;Ymaktadır( 57). Servikal kültür-

lerden izole etti~imiz diğer mikroorganizmalar ve yüzdeleri, 

bu konuda · yapılan çalışmaların bir kısmı ile uyum içinde' 

bir kısmı ile de tamamen farklı bulunınustur. Bu farklılık da ., 
muhtemelen incelenen vak' aların ve inceleme, yöntemlerinin 

farklılığından ileri gelmektedir. 



-39-

VIo SONUÇ 

, Çoğunıug;unu eg;i tim-kül tür ve ekonomik düzeyleri düşük 
kadınların oluşturdu€Su yöremiz kadınlarındaki vagen ve serviks . 
r·J orasının araştı.rılması konulu çalışmamızdan çıkarılan dikkate 
ö.er;er sonuçlar, aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

a) Vagen mikroflorası başlıca 18.kto.basil, peptokok, 
stafilokok, difteroi t basil ve Candida' lardan oluşmaktadır ve:. 
bunların izolasyon oranları sırasıyla yüzde 90.0 ile yüzde 25,0 
arasında de~işmektedir. 

b) Servikal floradaki mikroorganiz~alar. çeşi tli1ik yö

nünden vagen florasındakilere benzemekte fakat izolasyon sık

lığı bakımından çok gerilerde kalmaktadır. 

c) Candida'lar, gebe olanlarda, ol~ayanlara göre daha 
sık izole edilmekte olup gebelik, bu mikroorganizmanın yerleşme
sinde predispozan bir faktördür. 

d) Antibiyptik kullanılması, florayı önemli ölçüde et-
" kilemektedir. 

e) Akıntı, kaşıntı, erozyon gibi şikayeti olan kişiler
de dominant flora, normal kişilere göre nisbeten azalmakta, buna. 
karşılık E.coli, Candida, G.vaginalis, Ureo~lasma gibi fırsatçı 
patojenlerin kolonizasyonunda artış olmakta~ır. 

f- :ı'.öremiz kadınlarının büyük bir. ~ısını do~m kontrolu 
yapmamaktadır. Oral kontraseptif ve prezer~tif kullananlarda 
E.coli, Candida ve G. vaginalis; rahi~·içi araç kullananlarda 
da E.coli,Bakteroides ve Ureoplasma gibi pa~ojenler doğum kont
rolu yapmayanlara göre daha sık bulunm8.:ktad:(.r. 

g) Menstruasyon veya akıntı sırası~da koruyucu __ ~a~la 
bez kullananlarda E. coli ve di€Ser ~nterik-~bakte~iier' stafilo-: 
kok, bakteroides ve ureaplasmalar; pet kull~nanlarda Candidalar, 
pamuk kulananlarda da E. coli' ler diğer mikr<;>organizmalardan 

tHha fazla izole edilmektedir. 

h) Kadınların yüzde 30.7 sinde sadece normal vagen 
florası, geri kalan yüzde 69.3 ünde de normal flora ile birlik-
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te çeşitli patojen mikroorganizmalar üretilmiştir. Bu durum 
' ' 

yöremiz kadınlarının kişisel ve çe~resel te~izlik kuralları~ı 
yeterince uygulamadıklarının bir göstergesi.olup, bu da büyük 
oranda kişilerin eğitim-kül tür ve ekonomik d~zeylerinin düşük-
1iiğünden kaynaklanmaktadır, kanısındayız.· 
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VII. ÖZET 

Arn.qtırmamız, Atatiirk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ara:ş

~·. ı ema Hastanesi' nin Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinipJne 

<;•;:_,itli '.;ikayei:;ler.le veya kontrol amacıyla başvuran 150 kadın 

üzerinde yapıldı. Bu kadınlardan alınan vaginal ve servikal sü

:<inLii örnek) eri çe~Jitli besiyer1erine ekilerek aerob ve anaerob 

::_:3rt;larda inkübe edileli ve üretilen mikroorganizmalara göre söz

konusu bölgelerin bakteri florası belirlendi. Sonuçta; 

a) İncelenen tüm kadınların (%100.0) vagen kültürle

:--i nde, 69 unun (o/df-6.0) da serviks kültürlerinde üreme oldugu, 
b) Vagen kül türlerinde üretilen mikroorganizmaların 

iz,olasyon sıklığına göre sırasıyla Laktobasil (%90.0), ~eptokok 
(76.0), Sta.f:LJokok (%28.0), Difteroit basil '(%25.3), Oandida 

}ô2Lı..7),E.coii(%21.3), Bakteroides (%17.3), :G• vaginalis (%10.7), 
Ynömokok ve Beta hemolitik streptokok (%2.7), Olostridium ve 
~eisseria türleri (%2.0), Di~er enterik basiller (%10.0) ve Ure-

0plasrrıa (%0 .. 0) şeklinde oldugu. 

c) Serviks kültürlerinde aynı tür mikroorganizmaların 
(ureoplasma hariç), daha düşük oranlarda izole edildi~i görüldü. 

Bulgular, kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel durum

larına, gebelik durumlarına, şikayet ve klinik bulgulara,. uygula

dıkları doğum kontrol yöntemine, kanama veya akıntı sırasında 
.. ayrı ayrı 

kullandıkları koruyucu yönteme ve vagen pH'larına gore · 

de~erlendirildi. Literatürdeki benzer çalış~aların sonuçlarıyla 
karşılaştırılarak tartışıldı. 
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Sağlıklı !nsan Vücut Mikroflorası (~) 

l.;;_ Deri Florası 

a) Bakteriler 

Staphylococcus epidermidis 

Diphteroidler 

Aerobik Cor .yhebacterium türleri 

Propionibacterium acnes 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pyogenes 
Peptococcus 

Mycobacterium türleri 
Bacillus türleri 
Acinetobacter 
Enterooacteriaceae 
Pseudomonas türleri 

b) Mantarlar 
Pityrosporum 
Candida 

- - . . - -- . 
2- Agız ve orof arinks florası 

a) Bakteriler 
Streptococcus mitis 
Streptococcus salivarius 
Non-Group A / 

++++ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ -' +,-
+,-

++++ 

+ 

++++ 

++++ 

++ 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

Veillonella türleri 

Bacteroidaeeae türleri 

Fusobacterium türleri 

Staphylococcus· epidermidis_ 

Lactobacillus türleri 
Neisseria türleri 

Nonpatojen (N.sicca vb.) 
N.meningitidis 

Hemophilus türleri 
Anaerobik streptococcus, micrococcus 
Peptococcus·~ 

Peptostreptococcus 
Actinomycetes 
Staphylococcus aureus 
Enterobacteriaceae 

b) Mantarlar 

Candida türleri, sıklıkla C.albicans 
Treponema türleri 

c) Virusler 
Herpe·s simplex 

++ 

+ 

++++ 

++ 

++++ 

++++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
-- -+~- --

++ 

+++ 

+,-

"1 

·.~ 
.. _._,-:··· 

. ~'. 
; 

" 
··H •', 

~ - t .-.• 

. ('' 
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3-Burun .. Florası 

a) Bakteriler 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Neisseria türleri 

Streptococcus 
'Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pneumoniae 
Hemophilus türleri 

4-Dış kulak yolu florası 
a) Bakteriler 

Staph. epidermidis 
Pseudomonas türleri 
Strep.pneumoniae 

Enterobacteriaceae 
5-Konjonktiva florası 

a) \ Bakteri 1 er 
--·staphylocöccus epidermidis" 

Hemophilus türleri 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus türleri 
Streptococcus pneumoneae 
Group A streptococcus 

++++ 

++ 

+ 
_... 

+ 

+ 

+ 

++++ 

+ 
+ 

+ 

+++ 

+.,
+ -
' 

+ -' 

+ 

+ 

Neisseria türleri 

Moraxella türleri 

Enterobactericeae 

6-Özefagus ve mide florası 

a) Bakteriler 

+ -' 
+ -, 
..._ -. ' 

Üst solunum sistemi ve yiyeceklerle 

yutulan bakteriler + 

Mycobacterium türleri 
7-!nce barsak florası 

a) Bakteriler 

Lactobacillus türleri 
Mycôbacterium türleri 
Enterobactericeae 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus 
Gram negatif anaerobik türler· 

Bacteroides türleri 
-c1ostridium türleri 

8- Kalın Barsak florası 
a) Bakteriler 
Gram negatif anaerob 
Bacteroidaceae türleri 
Fusobacterium.'~, 

+++ 

+++ 

++ 

+,

++ 

+++ 

++ 

+ 

++ -- -- -

++++ 

++++ 

++++ 



Gram~P.ozitif anaerob 

Peptococcus 

Peptostreptococcus 

Enterobacteriaceae 

E.coli 

Klebsiella türleri 

Proteus tfuieri 
Enterococcus 
Lact o bacillus 
Clostridium türleri 
C.per.fringens 
C.welchii 
Streptococcus türleri - , 
Group B streptococc~s 
Pseudomonas türleri 
P.aeruginosa 
Alcaligenes 
Acinetobacter 

Staphylococcus epidermidis 
Staphylococcus aureus 
Mycobacterium türleri 
Actinomycetes 
Treponema türleri 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+++ 

[f-+1- - -·- --

+++ 

++++ 

+++ 

+++ 

++ 

+,-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

b) Mantarlar 

Mayaf:ar, (sıklıkla Candida türleri) 

c) Protozoola.r 

Giardia lamblia 

9-Karaciğer, safra kesesi, pankreas; nor
malde st~ril organlardır veya çok az 

--- --anaerobik bakteri bulundururlar. 
o 

10-Dış genital organlar ve üretra florası 

a) Bakteriler 

Mycoplasma türleri 
Ureaplasma iırealyticum + 

Deri florası ++++ 

Gram negatif anaerob türler 

Bacteroidaceae türleri 
o 

Fusobacterium türleri 
Gram poziti.f anaerob türler 
Mycobacterium türleri 
Peptostreptococcus 
Enterococcus 
Enterobacteriaceae 
Acinetobacter 
b) Protozoalar 
Trichomonas vaginalis 

+ 

+ 
+ 
+ 

++ 
+ 

+ 

+ -' 

+ -
' 
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ATATÜRK UN!VERS!TES! 
TIP'FAKÜLTES! 

Mikrobiyoloji Anabilim Dal~ 
Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı Kadınlarda 

Vagen ve Serviks Florası Araştırma Anket Formu 

Adı ve Soyadı: 
-Soru 
Sıra NQ; Sorular 
- 1 Anket Sıra Nô: 

Kolon: Kod 

- 2 !\adının Yaşı(Yıl olarak) 
~~~~r~ıe~s~l~e~ğ~i.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

'Eşinin mesleği 

-5,,__~~~ı~'ı~l~l~ı~k~g~e~l~ir;;..::.i_C~.~·~·~·~·~·~·~·~·~··~·~x~ı~o~o~o~)~~~~~~~~~~~~ 
-6 ögrenirn durumu 

-g 

-ı:o 

a)Okur yazar de~il( )b)Okur yazar( ) 
~t) İdlk ( ) Orta( ) e)_!.,ise( )_!Q~Ç_..'--------..,...-
v 'l,lr uguyer 
a)Il ( . ) b)İlçe( ) c) Kôy( ) 
Oturduğu konutun tıpı 
a)Apt. Dai.Bod~um kat ( 
b) Apt .Dai.üst kat. ( 
c) Müs.takil ev ( ) d)Gece 

5 
kondu ( ) e)Diger{ 

er 

-ı2 Oturduğu evin kaç yatak odası var 
~,-~~-E~::-:ı:::-:-:~~~~_,..,..~.--~~~-ı--r-~~~~~~~~~~------ı 3 vd e tuvalet: a) Var( ) b) Yok ( ) 

. c) Sıhhi ( ) Gayri sıhhi( ) 

: ... 

"'""17 Buzdolabı: a) V.ar( ) b)Yok( ) 
1 

-ı~s.,-~~~ç~am~a-şı-r~Mra~k~i-n_a_s_ı~a~)-v~a-r~(~~)~b~)-YO'""'.'.'ıok~(.--~):--~~~~~~~~~-

--ıg Adetleri: a) Düzenli( ) b) Düzensiz\ ) 
~O Muayeneye gelmeden önce iiaç(antibiyotik)küi

landınızmı? a) Evet ( ) b) Hayır( ) 

~ı Hekime Bayvurma nedeni: · · · : ( 
a)Bel a~rısı( ) b)Kanama( ) c) Akintı ) 
d) Ka~ıntı ( ) e)Kontrol\ ) f)A~rıC )Karışık( 

1 

Kanama sırasında ne kullanıyorsunuz: ı 
a) Pet ( ) b) Tampon ( ) c )Pamuk( ) , d)Bez( ) 

) 

23 •,imdi hamile misiniz: a)Evet( ) b)Hay.ır( ) c)Bilmiyor( 

-

) 



24- Hamile ise Kaç aylık: 
a)l-3( ) b)3-6( ) c-6;9 ( ) d)9+ 

Do~um kontrol yontemı kullanıyormusunuz? '. 
a ) Evet ( ) b ) Hayır ( ) . 

hontrol ;yöntemi olarak: 
a)Hap( ) b)Spiral( ) c) Takvim( ) d)Köpük( ) 
e) Prezervatif ( ) i) Digeri( ) 

27 Tuvalet sonrası temizlikte kurulanmak için kağıt veya 
bez kullanıyormusunuz? 
a) Evet( ) b) Hayır( ) 

28 

29 

31 

Muayene sonucu belirlenen fizik muayene bulguları 
a) Akıntı ( ) b~Kanama( ) c) Servisit ( ) 
d) Erezyon( ) e) ~uerperal erif .( ) f)Hassasiyet{ 
g) Endometrit ( ) h) Karışık ( ) . 

• 1 

Laboratuvartetkik b)Hayır( ) 
arsa ça ışmayı e 

Vaginal pH a) Asit ( 

) 

: 
1 

/ 



Ek-III 
Domates Sulu Agar: 

Domates suyu 400 inl. 

Peptone 10 gr. 

Peptonized Milk 10 gr. 
Agar 12 gr. 
Distile su F;OO ml. 
pH 6.1 

Maddeler 15 dakika iyice karıştı~:.ldıktan sonra, otok.--· 
lavda 15 dakika sterilize edildi. 

(Domates suyu: Olgun domateslerin s~yu süzülerek filt
rasyonla sterilize edildi. pH 4.1 olarak ayarlandı). 
U-9 B Besiyeri: 

a- Temel sıvı besiyeri; 
Tryptic digest broth 
Sodium chloride 
Potassium acid phosphate 

(KH2Po4 ) 

Distile su 

0.75 gr. 
0.50 gr. 

0.20 gr. · 

100 ml. 

Karışım 55-p5°c de ~enınaride eritilerek 2 N HCl asit 
ile pH 5.5' e ayarlandı. 121°0 de 15 dakika otoklavda sterili
ze edildi. 55-60°0 ye kadar sog;uması beklendi. Daha sonra aşa~ı
daki besiyeri hazırlandı. 

b- Steril temel sıvı besiyeri 
Steril penisilinli at serumu 
(100 ml. de 1 milyon ü.pen.G.) 

95 rnl. 

5 ıi,ıı. 

Steril nrea % 16 stok sol. 0.5·ml. 
Steril L-cystein HCl %2 stok.sol.~ mı. 
Amphot ericin B, 5 ··:·mg/ml. O. 5 , ml. 

1 

Steril %2 lik phenol red sol~ o.ı;mı. 
Besiyeri bileşimi saglandıktan sonr~ steril koşullar

da 10X90 mm'lik tüplere 2 'mı. miktarında da~itılarak kullanılın
caya kadar -20°: C de tipfrizde saklandı. En geç bir hafta için-

de kullanıldı. 
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