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ÖZET
Haziran 2001-Aral›k 2001 tarihleri aras›nda üretral ak›nt› flikayeti ile SSK Ankara E¤itim ve Araflt›rma Has-

tanesi Etlik Poliklini¤i’ne baflvuran hastalardan al›nan örneklerin direkt mikroskobik incelemesinde x1000 kez
büyütmede 5 veya daha fazla say›da PMNL’si olan 100 hastada Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachoma-
tis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis s›kl›klar› araflt›r›ld›. Yüz hastan›n 45’inde U. urealyticum,
23’ünde N. gonorrhoeae, 21’inde C. trachomatis, 7’sinde M. hominis saptand›. Hastalar›n 6’s›nda N. gonorr-
hoeae ile U. urealyticum, 6’s›nda M. hominis ile U. urealyticum, 5’inde C. trachomatis ile N. gonorrhoeae,
4’ünde C. trachomatis ile U. urealyticum, 1’inde N. gonorrhoeae, C. trachomatis ile U. urealyticum, 1’in-
de de N. gonorrhoeae, C. trachomatis ile M. hominis birlikte saptand›. Etkenler aras›nda en s›k U. urealyti-
cum saptand›. En fazla birlikte tespit edilen etkenler ise N. gonorrhoeae ile U. urealyticum ve M. hominis ile
U. urealyticum’du. 

Anahtar Kelimeler: Üretral ak›nt›, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyti-
cum, Mycoplasma hominis 

SUMMARY
The Frequency of Gonococcal, Chlamydial, Ureaplasma and Mycoplasma

Infections in Patients with Urethral Discharge
The frequency of Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma

hominis was investigated in patients admitted to Etlik Policlinics of SSK Ankara Education Hospital with
urethral discharge between June 2001-December 2001. Hundred patients with urethral exudate with 5 or
more than 5 white blood cells in high field resolution in direct microscopic examination were included in the
study. U. urealyticum, N. gonorrhoeae, C. trachomatis and M. hominis were the isolated agents and they we-
re isolated from 45, 23, 21 and 7 patients respectively. In some patients there were more than one isolate
and they were as follows: N. gonorrhoeae and U. urealyticum from 6, M. hominis and U. urealyticum from
6, C. trachomatis and N. gonorrhoeae from 5, C. trachomatis and U. urealyticum from 4 patients and N. go-
norrhoeae, C. trachomatis and U. urealyticum from one and N. gonorrhoeae, C. trachomatis and M. homi-
nis from one patient. The most frequently isolated agent was U. urealyticum. The most frequent agents iso-
lated together were N. gonorrhoeae-U. urealyticum and M. hominis-U. urealyticum. 

Key Words: Urethral discharge, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyti-
cum, Mycoplasma hominis



Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), tüm
dünyada önemli sağlık sorunlarından biridir. Erkek-
lerde üretra, genital patojenlerin en sık infekte ettiği
bölgedir[1].

Üretrit klasik olarak, gonokokal ve nongonoko-
kal olmak üzere ikiye ayrılır. Üretrit semptomları ise
üretral akıntı, idrar yaparken yanma, kaşıntı gibi ge-
niş bir spektrum oluşturur. Majör etken olan Neisse-
ria gonorrhoeae akut üretrite sebep olurken, diğer
tüm patojenler nongonokoksik üretrit (NGU) etkeni
olarak kabul edilmektedir[2]. Ekonomik geliri düşük
olanlarda gonokoksik üretrit (GU) sık görülürken, yük-
sek gelir grubunda ve gençlerde NGU daha sıktır[3].

Semen kalitesi ve sperm fertilitesini bozarak ya
da obstrüksiyona neden olarak infertilite sebebi ola-
bilen Chlamydia trachomatis, NGU’larda %35-50
oranında etkendir, %25 vakada ise asemptomatik
infeksiyona neden olur[4-6].

Mikoplazmalar ise üretrada kolonize olabildikleri
gibi, hastalık etkeni de olabilirler. Kolonizasyon ora-
nı Mycoplasma hominis’te %15, üreaplazmalarda
%45-75 olarak saptanmıştır[4].

Bu infeksiyonların önemi, cinsel temasla bulaşan
hastalığa sahip kişinin, cinsel temasla bulaşan diğer
hastalıkların bulaş riskini arttırmasından kaynaklan-
maktadır[7]. 

Bu çalışmada, üretral akıntı şikayeti olan erkek
hastalarda üretrit etkenleri arasında N. gonorrhoeae,
C. trachomatis, Ureaplasma urealyticum, M. ho-
minis sıklıklarının ve birlikte görülme oranlarının
saptanması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Haziran 2001-Aralık 2001 tarihleri arasında
üretral akıntı şikayeti ile SSK Ankara Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Etlik Polikliniği’ne başvuran hasta-
lardan direkt mikroskobik inceleme için üretral sü-
rüntü örneği alındı. x1000 kez büyütmede 5 veya
daha fazla sayıda PMNL’si olan 100 hasta çalışma-
ya dahil edildi.

Hastalara uygulanan ankette yaşı, eğitim duru-
mu, medeni hali, şüpheli cinsel ilişkisi olup olmadığı,
yakın zamanda antibiyotik kullanıp kullanmadığı gibi
sorular yöneltildi. Bu sorularla, CYBH ile eğitim du-
rumu ve sosyoekonomik düzey arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.

Hastalardan 3 ayrı eküvyon ile örnek alındı. Bi-
rinci eküvyondan direkt mikroskopi için Gram boya-
ma yapıldı. İkinci eküvyon klamidya, üçüncü eküv-
yon üreaplazma ve mikoplazma tanısı için kullanıldı.

Üretral örneklerin son idrar yapılmasından en az 3
saat sonra alınmasına dikkat edildi. Mikoplazmaların
mukus hücre membranlarına yüksek afinitesi olması
nedeni ile, mümkün olduğunca çok hücre alınması-
na özen gösterildi.

Klamidyal antijenler VIDAS Chlamydia yönte-
mi (bioMerieux, Marcy I’Etoile, France) ile çalışıldı.
VIDAS Chlamydia (CHL), otomatize VIDAS ciha-
zında çalışılan bir enzim-linked floresan immünassay
(ELFA)’dır.

Testin tüm basamaklarının kontrolü otomatize
VIDAS cihazı ile yapıldı. 

U. urealyticum ve M. hominis taraması için
Mycoplasma IST (kültür, identifikasyon, sayma, du-
yarlılık testleri) kiti (bioMerieux, Marcy I’Etoile, Fran-
ce) kullanıldı. U. urealyticum ve M. hominis tanısı
için geliştirilen Mycoplasma IST selektif kültür buy-
yonlarını aynı test kiti üzerinde birleştiren bir testtir.

Test kitine üreticinin önerileri doğrultusunda örne-
ğin inoküle edilmesinden sonra, kitler 35-37°C’de 48
saat inkübe edildi. U. urealyticum tanısı kırmızı-
oranj renk ve üre pozitifliği ile; M. hominis tanısı
kırmızı renk ve arjinin pozitifliği ile kondu. 

BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen 100 hastanın yaş ortala-
ması 31.02 olarak saptandı. Hastaların %13’ü ilko-
kul, %18’i ortaokul, %19’u lise, %16’sı üniversite
mezunuydu. Oranların birbirine yakın olması nede-
niyle, üretrit etkenleriyle hastaların eğitim durumları-
nın ilişkilendirilmesinin anlamlı olmadığı düşünüldü.

Yüz hastadan 45’inde U. urealyticum, 23’ünde
N. gonorrhoeae, 21’inde C. trachomatis, 7’sinde
M. hominis saptandı. Araştırmaya katılan ve etkeni
belirlenen hastalarda N. gonorrhoeae, M. hominis,
U. urealyticum, C. trachomatis görülme sıklığı
Tablo 1’de görülmektedir.

Yüz hastanın 6’sında N. gonorrhoeae ile U. ure-
alyticum, 6 hastada M. hominis ile U. urealyticum,
5 hastada C. trachomatis ile N. gonorrhoeae, 4 has-
tada C. trachomatis ile U. urealyticum, 1 hastada
N. gonorrhoeae, C. trachomatis ile U. urealyti-
cum, 1 hastada da N. gonorrhoeae, C. trachoma-
tis ile M. hominis birlikte saptandı. Etkenlerin birlik-
te görülme oranları Tablo 2’de görülmektedir.

Yüz hastanın 72’sinde bir ya da birkaç etken izo-
le edildi, 28’inde ise bu etkenlerden hiçbiri izole edil-
medi.

Etkeni saptanan hastaların 11 (%15.2)’inde
tek etken olarak C. trachomatis, 28 (%38.9)’inde
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U. urealyticum, 9 (%12.5)’unda N. gonorrhoeae
tespit edildi. Hastaların hiçbirinde M. hominis tek
başına izole edilmedi. NGU’lu hastalarda en sık sap-
tanan etkenler C. trachomatis ile U. urealyti-
cum’du.

TARTIŞMA

Üretritler, sık rastlanılan ve etkenleri değişebilen
klinik tablodur. En önemli iki nedeni N. gonorr-
hoeae ve C. trachomatis’tir[1]. N. gonorrhoeae,
C. trachomatis’e göre hem erkeğe hem de kadına
daha fazla bulaşıcıdır. NGU batılı ülkelerde GU’lar-
dan daha fazladır ve insidansı hızla artmaktadır[2,8].

Gelişmiş ülkeler arasında CYBH’lerin en sık gö-
rüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu ülke-
de bakteriyel CYBH’lerin başında genital klamidya
infeksiyonları gelmektedir[3]. C. trachomatis ve
U. urealyticum için kültür metodları pahalı ve tek-
nolojiye bağlı olduğundan, NGU tanısı için rutinde
sık kullanılmazlar. GU ve NGU ayrımı birçok vakada
sadece Gram boyama ile yapılabilir. Üretral akıntı-
dan Gram boyamada %85 vakada PMNL içinde
gram-negatif diplokokların görülmesiyle GU, görül-
memesiyle NGU tanımlanabilir. Tecrübeli ellerde
sensitivite ve spesifite %98’in üzerine çıkabilmekte-
dir. Birçok bilim adamına göre x1000 kez büyütme-
de üretral akıntının incelenmesinde, 5’ten fazla
PMNL varlığı üretrit için tanı koydurucudur[1,8,9].

C. trachomatis infeksiyonu NGU’lu erkeklerin
1/2 ile 1/3 kadarında gösterilebilmiştir. GU’lu er-
keklerin %15-35’inde ise beraberinde C. trachoma-
tis infeksiyonu mevcuttur[5,9,10]. 

Mikoplazmaların NGU ile ilişkili olabileceği ilk
kez 60 yıl önce öne sürülmüşse de bu hastalıktaki ro-
lü halen tartışmalıdır. Son dönemlerdeki yayınlar ilk
dönemlerde yapılan ve M. hominis’in NGU etkeni
olmadığını savunan yayınlarla uyumludur.

Cinsel temas üreaplazma kolonizasyonu için
önemlidir. Ancak yeni yayınlarda U. urealyticum’un
NGU etkeni olduğu üzerinde sıklıkla durulmakta-
dır[2,11]. Batı Almanya’da yapılan bir çalışmada,
üretrit şikayeti olmayanlarda U. urealyticum
%21.3, üretrit şikayeti olanlarda ise %25 oranında
saptanmıştır. Üreaplazmanın üretritlerdeki rolünün
tespitinde uygun kontrol grubunun seçimi zor fakat
önemlidir[12]. CYBH kliniğine başvuran hastalarda
yapılan bir çalışmada, üretrit etkenleri araştırılmış
N. gonorrhoeae’den sonra en sık U. urealyticum
izole edilmiştir[13]. 

C. trachomatis ve U. urealyticum’a farklı etki-
leri olan antibiyotikler kullanılarak üreaplazmaların
genital hastalıklardaki rolü belirlenebilir. Bowie ve
arkadaşları, bir grup hastayı üreaplazmaya etkili kla-
midyaya etkisiz streptomisin ile, diğer grubu klamid-
yaya etkili üreaplazmaya etkisiz sülfizoksazol ile te-
davi etmişler ve sonuçları tedavi öncesi kültür sonuç-
larıyla kıyasladıklarında her iki mikroorganizmanın
üretrit etkeni olabileceğini görmüşlerdir[1]. U. ure-
alyticum kolonizasyonu olan hastalarda postgono-
kokal üretrit sıklıkla ve anlamlı oranda C. trachoma-
tis ile ilişkilidir[2].

Üreaplazma ile NGU arasındaki ilişki her geçen
gün daha da ortaya çıkmaktadır. Tartışılması gere-
ken konu niçin bazı vakalarda üretrit tablosu gelişir-
ken diğerlerinde gelişmediğidir. Üreaplazma patojen
bir etkense, toplumda insidansı fazla olmasına rağ-
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Tablo 1. Araştırmaya katılan ve etkeni belirlenen
hastalarda N. gonorrhoeae, M. hominis, U. urealy-
ticum, C. trachomatis görülme sıklığı (n= 72)*

Etken Sayı %

• U. urealyticum 45 62.5

• N. gonorrhoeae 23 31.8

• C. trachomatis 21 29.1

• M. hominis 7 9.7

* Etkenler arasında en sık saptanan U. urealyticum’du. 

Tablo 2. Etkenlerin birlikte görülme oranları (n= 72)*

Etkenler Sayı %

• N. gonorrhoeae + U. urealyticum 6 8.3

• M. hominis + U. urealyticum 6 8.3

• C. trachomatis + N. gonorrhoeae 5 6.9

• C. trachomatis + U. urealyticum 4 5.5

• N. gonorrhoeae + C. trachomatis + U. urealyticum 1 1.3

• N. gonorrhoeae + C. trachomatis + M. hominis 1 1.3

* En fazla birlikte tespit edilen etkenler N. gonorrhoeae ile U. urealyticum ve M. hominis ile U. urealyticum’du. 



men, neden üretrit sayısı aynı oranda yüksek değil-
dir. Bu konuda 3 hipotez vardır: Birincisi; bazı ürea-
plazma serotiplerinin diğerlerine göre daha patojen
olduğudur. Shepard ve Lunceford, serotip 4’ün
NGU ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır[11].
İkincisi; üreaplazmanın invaziv bir mikroorganizma
olmaması nedeni ile bazı vakalarda hastalık gelişiyor,
bazılarında gelişmiyor olabilir. Üçüncüsü ise; üreap-
lazmaya ilk kez maruz kalanlarda üretrit geliştiği, da-
ha sonra konakçı ile mikroorganizma arasında geli-
şen denge sonucu kolonizasyon olduğudur[11].

Klamidya ve üreaplazmaların infertilite ile ilişkile-
ri birçok araştırmacı tarafından farklı yorumlanmak-
tadır. Kadında genital klamidya infeksiyonu ile sal-
penjit ve tubal infertilite arasında kuvvetli bir etkile-
şim olduğu halde, erkek infertilitesindeki bulgular
tartışmalıdır[6]. Norveç’te yapılan bir çalışmada, in-
fertil grupta anormal tüp bulgularıyla birlikte C. trac-
homatis IgG ve IgM antikorları kontrol grubuna gö-
re yüksek bulunmuştur[14]. Başka bir çalışmada
pelvik inflamatuvar hastalık tanısı almış 335 hasta-
nın %69.9’unda klamidyal antijen veya antikor sap-
tanmıştır[15]. Sperm konsantrasyonu, motilite ve
morfolojiyi olumsuz etkilediği bildirilmiştir[16]. Bazı
çalışmalarda üreaplazmaların semende bazı para-
metreleri etkilediği öne sürülürken, bazılarında an-
lamlı ilişki görülmediği açıklanmıştır[17-19]. Bir çalış-
mada U. urealyticum’un 1, 4 ve 11 nolu serotiple-
ri ile inkübe edilen spermatozoaların motilite ve pe-
netrasyon özelliklerindeki değişimler araştırılmış ve
anlamlı bir etkisi bulunmadığı görülmüştür[20]. Başka
bir çalışmada, U. urealyticum izole edilen semenler-
deki semen parametreleri arasında belirgin bir fark
bulunmamıştır[21]. M. hominis, akut NGU vakaları-
nın %30’unda saptanmasına rağmen, birçok çalış-
mada etken olarak kabul edilmemiştir[2]. Çalışma-
mıza dahil edilen hastalarda U. urealyticum, N. go-
norrhoeae, C. trachomatis, M. hominis sırasıyla
%45, %23, %21, %7 oranlarında tespit edildi. Mad-
rid’de yapılan bir çalışmada bu oranlar sırasıyla şöy-
leydi: %55.2, %16.5, %8.8 ve %5.6. Bu çalışmada
da en sık U. urealyticum izole edilmiş, yine en faz-
la U. urealyticum ve M. hominis birlikte tespit edil-
miştir[22]. Ülkemizde klamidya ve üreaplazma infek-
siyonlarının epidemiyolojisi tam olarak bilinmemek-
le birlikte, yapılan bazı çalışmalar fikir vermektedir.
İzmir bölgesinde yapılan bir çalışmada, klamidya in-
feksiyon insidansı asemptomatik kadınlarda %23.0-
27.3, semptomatik kadınlarda %8.5-11.5, genelev
kadınlarında ise %25.4 olarak tespit edilmiştir. İstan-
bul’da yapılan 2 çalışmada ise C. trachomatis insi-
dansı gebelerde %1.1, genelev kadınlarında %11.1

olarak saptanmıştır[6,10]. Bir diğer çalışmada ise M. ho-
minis ve U. urealyticum’un tek ya da birlikte bulun-
ma oranları semptomatik kadınlarda %38.8, semp-
tomatik erkeklerde %36.9 olarak saptanmıştır[10].
Badur ve arkadaşları, NGU’lu erkeklerde U. urealy-
ticum sıklığını %43.4 olarak bulmuşlardır[10]. Bu ça-
lışmadaki sonuçlar da benzer bulunmuştur.

Çalışmaya katılan 100 erkekten 66’sında şüphe-
li cinsel ilişki hikayesi vardır. Bunların da 55’inden
etken izole edilmiştir. Şüpheli cinsel ilişki anamnezi
veren hastalarda %83.3 oranında etken saptanmış-
tır. Şüpheli ilişki hikayesi olmayıp, etken saptanan
19 hastadan 17’sinde U. urealyticum, 2’sinde kla-
midya saptanmıştır. Şüpheli ilişkisi olmayıp etken
saptanan hastalarda üreaplazmanın %89.4 oranın-
da izole edilmesi, bu mikroorganizmanın normal flo-
ranın bir elemanı olduğunu düşündürmüştür.

Şüpheli ilişki hikayesi veren 66 hastanın 55’inde
bir ya da daha fazla etken saptanmıştır. Bu hastalar-
da gonore %41.8, klamidya %32.7, üreaplazma
%58.1 oranında tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, üretritli hastalarda N. gonorrho-
eae dışında da birçok etken olabileceği düşünülmeli
ve tedavi bu etkenleri de kapsayacak biçimde plan-
lanmalıdır. Bu şekilde, hastalığın tekrar etmesi ve
komplikasyonların ortaya çıkması önlenebilir.
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