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ÖZET
Mycoplasma, Ureaplasma ve Chlamydia cinsi mikroorganizmalar asemptomatik infeksiyonlar oluflturabil-

mektedir. Bu mikroorganizmalar›n infertiliteden sorumlu olabilece¤i düflünülmektedir. Çal›flman›n amac›, in-
fertil hastalar›n servikal sürüntü örneklerinde Chlamydia antijenlerinin araflt›r›lmas› ve varl›¤› belirlenen
Mycoplasma ile Ureaplasma’lar›n antibiyotik duyarl›l›klar›n›n belirlenmesidir. ‹nfertilite tedavisi için baflvuran
ve yafllar› 20-40 aras›nda olan 38 hastadan, eküvyonla serviksten sürüntü örnekleri al›nd›. Al›nan örnekler
Chlamydia antijenleri, Clearview Chlamydia MF (Unipath, Bedford, ‹ngiltere) kitleri ve Mycoplasma ile Ure-
aplasma Mycofast Screening Evolution 2 (International Microbio, Signes, Fransa) kitleri kullan›larak araflt›r›ld›.
Mycoplasma hastalar›n hiçbirinde izole edilemezken, Ureaplasma 14 hastada izole edilmifltir. Bu bakterilerin
hepsi linkomisin ve trimetoprim-sülfametoksazole dirençliyken, bir izolat ofloksasine dirençli bulunmufltur.
Doksisiklin ve roksitromisine bütün izolasyonlar duyarl› bulunmufltur. Chlamydia antijenleri infertil hastalar-
dan hiçbirinde pozitif bulunmam›flt›r. ‹nfertil hastalar›n tedavisinde Ureaplasma bakterilerinin varl›¤›n›n araflt›-
r›lmas› ve uygun antibiyoti¤in kullan›lmas›, tedaviyi yönlendirme aç›s›ndan faydal› olacakt›r.
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SUMMARY
The Investigation of Chlamydia Antigen and the Antimicrobial Susceptibilities of  

Mycoplasma and Ureaplasma from the Cervical Swap Specimens of Infertile Women
Mycoplasma, Ureaplasma and Chlamydia may cause asymptomatic infections. It is thought that these orga-

nisms might be responsible for infertility. The objective of this study is to evaluate presence of the Chlamydia
antigen and the antibiotic susceptibility of Mycoplasma and Ureaplasma which were defined.  Cervical swap
specimens were obtained from 38 patients who applied for infertility and aged between 20 and 40. Speci-
mens were studied for Chlamydia antigens by using Clearview Chlamydia MF (Unipath, Bedford, England) kits
and for Mycoplasma and Ureaplasma by using Mycofast Screening Evolution 2 (International Microbio, Sig-
nes, France) kits.  Mycoplasma was not isolated from any of the patients but Ureaplasma was isolated from
14 patients. All of these Ureaplasma isolates were resistant to lincomycine and trimethoprim-sulfamethoxa-
zole. It was defined all isolates were sensitive to doxycycline and roxithromycin. Chlamydia antigens were
not positive in infertile patients. Investigation of presence of Ureaplasma and usage of sensitive antibiotics in
infertile patients will be useful for the treatment of these patient groups.
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Mycoplasma ve Ureaplasma bakterileri hücre
duvarı olmayan en küçük bakterilerdir. Bu bakteriler
Gram boyamayla boyanmaz ve üreyebilmeleri için
besiyerinde nükleik asit prekürsörlerine ihtiyaç du-
yarlar. Ureaplasma’lar üreyi hidroliz etmeleriyle
Mycoplasma’lardan ayrılmıştır. Bu mikroorganizma-
lar daha çok mukoz membranlarda olmak üzere yü-
zeyel asemptomatik infeksiyonlar oluşturabilmekte-
dir[1-3]. Pelvik inflamatuvar hastalık sonucu oluşan
tüp tıkanması ve adneksiyal yapışıklık infertilite ne-
denleri arasında önemli bir yer tutmaktadır[4]. Bu
bakterilerin, özellikle Ureaplasma’ların infertiliteden
de sorumlu olabileceği düşünülmektedir[2,5]. Bu bak-
terilerin izolasyon, identifikasyon ve duyarlılık testle-
rinin yapılabilmesi için özel besiyerlerinin kullanılma-
sı gerekmektedir. 

Chlamydia trachomatis ise serviks infeksiyonu
etkenleri arasında en çok görülen mikroorganizma-
lardandır[1]. Bu mikroorganizmalar asemptomatik
infeksiyon oluşturabilmekte ve tedavi edilmeyen ol-
gular endometrit, pelvik inflamatuvar hastalık, ekto-
pik gebelik ve infertiliteye neden olabilmektedir[6].
Chlamydia’lar zorunlu hücre içi paraziti oldukların-
dan üretilebilmeleri için özel besiyerleri ve şartlar ge-
rekmektedir. Chlamydia infeksiyonu tanısında çeşit-
li yöntemler kullanılmaktadır. Tanı antijenlerin belir-
lenmesi, hücre kültürü ve serolojik yöntemlere da-
yanmaktadır[2]. Bu yöntemlerden biri de antijen ara-
ma prensibine dayanan “clearview” yöntemidir. 

Çalışmanın amacı, infertil hastaların servikal sü-
rüntü örneklerinde Chlamydia antijenlerinin araştı-
rılması ve Mycoplasma ile Ureaplasma bakterileri-
nin sıklığının ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlen-
mesidir.

MATERYAL ve METOD

İnfeksiyon belirtileri olmayan, 20-40 yaşları ara-
sında infertilite tedavisi için başvuran 38 hasta çalış-
maya alındı. Çalışmaya alınan hastalar için infertilite
araştırmasında kliniğimizin uyguladığı rutin testler
çalışıldı. Bütün hastalar, yapılacak işlemler için bilgi-
lendirilerek onamları alındı. İki hafta içinde antibiyo-

tik kullanan hastalar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya
alınan hastaların muayeneleri yapılırken, aynı za-
manda serviks sürüntü örnekleri de eküvyonla alın-
dı. Sürüntü alınırken, silgiç vajina duvarlarına ve for-
nikslere dokundurulmadı ve serviksin 1-2 cm kadar
ilerisinden mukus salgısının bol olduğu yerden hafif
bastırılarak ve döndürülerek örnek alındı[1]. Örnek-
ler bir saat içinde laboratuvara ulaştırıldı. Alınan ör-
nekler Mycofast Screening Evolution 2 (Internati-
onal Microbio, Signes, Fransa) kitleriyle firmanın
önerileri doğrultusunda çalışılarak 35-37°C’de 24-
48 saat inkübe edildi ve sonuçlar değerlendirildi. Ku-
yucuklarda bulanık görüntü oluştuğunda kontami-
nasyon olarak kabul edildi. Renk sarıdan kırmızıya
döndüğü zaman üreme olduğu kabul edildi. 

Chlamydia antijenlerinin araştırılması için aynı
hasta grubundan örnekler yine aynı yöntemle alındı
ve bir saat içinde laboratuvara ulaştırıldı. Mikroorga-
nizmanın hücre dışına çıkmasını sağlamak amacıyla
R1 ekstraksiyon solüsyonu içinde 80°C’de 10 daki-
ka bekletildi. Daha sonra Clearview Chlamydia MF
(Unipath, Bedford, İngiltere) kitleriyle üretici firma
talimatları doğrultusunda çalışma yapıldı. Kontrol
çizgisi oluşmayan örnekler çalışmadan çıkarıldı.
Kontrol çizgisiyle birlikte test çizgisi oluşmuşsa,
Chlamydia antijeni pozitif olarak kabul edildi. 

BULGULAR

Bu çalışmada infertil hastalardan alınan örnekle-
rin hiçbirinde Mycoplasma izole edilemezken,
14 (%36.8) hastada Ureaplasma izole edimiştir.
Bunlardan ikisi 103 koloni, ikisi 104 koloni ve 10
hasta da 105 koloni olarak değerlendirilmiştir. Bütün
izolatlar doksisiklin ve roksitromisine duyarlı, linko-
misin ve trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ)’e
dirençliyken, bir izolat ofloksasine dirençli bulun-
muştur. Çalışılan örneklerde Ureaplasma için antibi-
yotik duyarlılıkları Tablo 1’de görülmektedir.

İnfertilite tedavisi için başvuran olguların hiçbirin-
de, Clearview Chlamydia MF yöntemi ile Chlamy-
dia antijenleri pozitif bulunmamıştır. 
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Tablo 1. İzole edilen Ureaplasma’ların antibiyotik duyarlılıkları

Trimetoprim-
Antibiyotikler Linkomisin Sülfametoksazol Doksisiklin Roksitromisin Ofloksasin

Duyarlı 0 0 14 14 13

Dirençli 14 14 0 0 1

Toplam 14 14 14 14 14



TARTIŞMA

Akut pelvik inflamatuvar hastalık seksüel geçişli
infeksiyonların en önemlilerinden biridir. Ameri-
ka’da seksüel olarak aktif yaklaşık 1 milyon kadın
(%1) infeksiyondan etkilenmektedir. Bu infeksiyonla-
rın yaklaşık %10’u infertiliteden sorumlu tutulmakta-
dır. İnfeksiyon etkeni olarak Neisseria gonorrho-
eae, C. trachomatis, genital mikoplazma en çok so-
rumlu tutulan mikroorganizmalardır[7]. İnfertilite et-
yolojisini araştırmak ve tedaviyi planlamak amacıyla
bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır[8-11]. 

Rehewy ve arkadaşları fertil kadınların servikal
mukozasından %34, vajinal sıvısından %25, infertil
kadınlardan ise servikal mukozadan %47 ve vajinal
sıvıdan %29 U. urealyticum izole etmişlerdir[8].
Bunların da %88’inin tetrasiklinle eradike edildiğini
bildirmişlerdir. 

Ron-El ve arkadaşları in vitro fertilizasyon prog-
ramı uyguladıkları hastalarda yapmış oldukları çalış-
mada, C. trachomatis ve Mycoplasma hominis’in
her biri %14 oranında pozitif bulunurken, Ureaplas-
ma urealyticum’u %16 oranında pozitif bulmuşlar-
dır[9]. 

Üç yüz yetmiş yedi infertil kadında endoservikal
sürüntü örneklerinin polimeraz zincir reaksiyonu 
ile incelendiği bir çalışmada, U. urealyticum veya
M. hominis’in herhangi biri 116 (%30.7) hastada
pozitif bulunmuş, bu 116 hastadan yalnızca U. ure-
alyticum 60 (%51.7) hastada pozitif iken, sadece
M. hominis pozitif olan hasta sayısı 31 (%26.7)
olup, her iki mikroorganizmanın pozitif olduğu has-
ta sayısı ise 25 (%21.5) olarak bulunmuştur[10].

Idriss ve arkadaşları U. urealyticum’un infertilite
etkeni olup olmadığını 200 infertil hasta ile 76 kont-
rol grubunu karşılaştırarak araştırmışlardır[11]. Bu
bakteri için infertil grupta %55 oranında kültürde
pozitiflik elde ederken, kontrol grubunda ise %32
oranında pozitiflik elde etmişlerdir. Bu farkı istatistik-
sel olarak anlamlı bulmuş ve U. urealyticum’un in-
fertilite ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.

Yapılan diğer bir araştırmada, 15-45 yaş arası
65 hastadan alınan vajinal sürüntü örnekleri Mycop-
lasma, Ureaplasma varlığı ve antibiyotik duyarlılık-
ları yönünden incelenmiş, çalışmaya alınan 65 has-
tanın 13 (%20)’ünde M. hominis, 34 (%52)’ünde U.
urealyticum ve 12 (%18)’sinde her iki etken birlikte
saptanmıştır. Tüm antibiyotiklere duyarlı bulunan
suş sayısı 19/34 (%55.8), antibiyotiklerden herhan-
gi birine dirençli suş sayısı 12/34 (%35.2) olarak bu-

lunmuştur. Dirençli suşlardan en yüksek direnç
14/34 (%41.1) ile roksitromisine, en az direnç
5/34 (%14.7) ile ofloksasine ait olduğu belirlenmiş-
tir. Doksisikline karşı direnç saptanmamıştır[12].

Guerra-Infante ve arkadaşları, infertil kadınlarda
%24.9 oranında Chlamydia infeksiyonu tespit et-
miş ve C. trachomatis infeksiyonuyla infertiliteyi iliş-
kili bulmuşlardır[13]. 

Pimenta ve arkadaşları, seksüel olarak aktif ka-
dınlarda yapmış oldukları prevalans çalışmasında %9
oranında Chlamydia pozitifliğine rastlamışlardır[14]. 

Ghazal-Aswad ve arkadaşları, 919 kadında en-
doservikal sürüntü örneklerinde Chlamydia antijen-
lerini araştırmış ve Chlamydia infeksiyon prevalan-
sını %2.6 olarak bulmuşlardır[15]. 

Cengiz ve arkadaşları, erkeklerde klamidyal anti-
jenleri enzim immünassay (EIA) yöntemiyle araştır-
mış ve kontrol grubuyla klamidya antijeni pozitif ve
negatif hastaların semen parametrelerini karşılaştır-
mışlardır[16]. Semen volümü hariç dansite, morfoloji,
motilite ve canlılık (intervolume p> 0.05, interdensity
p< 0.01, intermorphology p< 0.001, intermotility
p< 0.001 ve interviability p< 0.001)’ta anlamlı fark-
lılıklar bulmuşlardır. Bu durum, Chlamydia infeksiyo-
nunun sadece kadınları değil, her iki cinsi etkileyerek
infertiliteye neden olabileceğini göstermektedir. 

Paris’te çok merkezli bir çalışmada, 1893 kadın
için endoservikal sürüntü örnekleri Chlamydia yö-
nünden EIA ile araştırılmış ve pozitif sonuçlar direkt
floresan antikor testi ile doğrulanmıştır. Ortalama
pozitiflik oranı %0.8, 21 yaş altı kadınlarda pozitiflik
oranı ise %5.2 olarak bulunmuştur[17]. 

Elli hastanın takip edildiği bir çalışmada, örnekle-
rin 13’ünde yalnızca U. urealyticum izole edilirken,
yedisinde karışık mikroorganizma (yedi U. urealyti-
cum + M. hominis; üç U. urealyticum + C. tracho-
matis ve bir U. urealyticum + M. hominis + C.
trachomatis) ve sekiz örnekte yalnızca C. tracho-
matis izole edilmiştir. U. urealyticum için en yüksek
direnç ofloksasine karşı saptanırken, M. hominis
için en yüksek direnç eritromisine karşı bulunmuştur.
Doksisiklin veya ofloksasinin ampirik tedavide ilk se-
çilebilecek antibiyotik olduğu bildirilmiştir[18].

Seksüel olarak aktif olan 382 hastanın vajinal
akıntı örneğinden yapılan bir incelemede, 185
(%48.4) hastada U. urealyticum saptanırken, 17
(%4.4) hastada M. hominis, 8 (%2.1) hastada ise
her iki mikroorganizma pozitif bulunmuştur. M. ho-
minis’in doksisiklin, siprofloksasin, ofloksasin, erit-
romisin, josamisin, pristinamisin ve tetrasikline karşı
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direnç durumu sırasıyla %5.9, %17.6, %41.2, %88.2,
%5.9, %5.9 ve %11.8 iken, U. urealyticum’un 7 ilaç
doksisiklin, siprofloksasin, ofloksasin, eritromisin,
josamisin, pristinamisin ve tetrasikline direnç duru-
mu sırasıyla %1.6, %40.5, %58.4, %54.0, %1.6,
%8.1 ve %13.5 olarak bulunmuştur[19]. 

Yapılan antibiyotik duyarlılık araştırmasında, 56
U. urealyticum ve 57 M. hominis suşunun levoflok-
sasin, ofloksasin, siprofloksasin, fleroksasin, doksisik-
lin ve eritromisine karşı duyarlılıklarının agar dilüsyon
metoduyla araştırıldığı bir çalışmada, U. urealyticum
için minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK90) de-
ğeri şöyle bulunmuştur: levofloksasin 1 mg/L; oflok-
sasin 2 mg/L; siprofloksasin 4 mg/L; fleroksasin 4
mg/L; doksisiklin 1 mg/L; eritromisin 8 mg/L, M.
hominis için ise MİK90 değerleri: levofloksasin 1
mg/L; ofloksasin 2 mg/L; siprofloksasin 4 mg/L;
fleroksasin 4 mg/L; doksisiklin 4 mg/L; eritromisin
> veya = 16 mg/L olarak bulunmuştur ve sonuç ola-
rak Mycoplasma’ların sebep oldukları genital infeksi-
yonlarda levofloksasin önerilmiştir[20]. 

U. urealyticum ve M. hominis’in antibiyotiklere
karşı duyarlılıklarının mikrodilüsyon yöntemiyle araş-
tırıldığı bir çalışmada, mikst infeksiyon grubunda en
duyarlı antibiyotikten duyarsıza doğru sıralanışı; josa-
misin, doksisiklin, minosiklin, sparfloksasin, roksit-
romisin, ofloksasin ve azitromisin şeklinde olmuştur.
%31.3 oranıyla ofloksasin ve %90.4 oranıyla azitro-
misin en dirençli antibiyotik olarak bildirilmiştir[21].

Kısırlık nedenlerinin araştırıldığı 100 hastanın
üçünde U. urealyticum, birinde C. trachomatis
saptanırken, M. hominis hiçbir hastada pozitif bu-
lunmamıştır[22].

İnfertilite etyolojisinin araştırıldığı karşılaştırmalı
bir çalışmada, klamidyal infeksiyon ve U. urealyti-
cum varlığı infertilite ile ilişkilendirilmiştir[23].

Literatürde de görüldüğü gibi, infertil hastalarda
Mycoplasma ve Ureaplasma infeksiyonu oldukça
yüksek oranda tanımlanmıştır. Bu çalışmada, Ureap-
lasma için yapılan antibiyotik duyarlılık incelemesin-
de bütün izolatlar doksisiklin ve roksitromisine du-
yarlı, linkomisin ve TMP-SMZ’ye dirençliyken, bir
izolat ofloksasine dirençli bulunmuştur. Chlamydia
antijenleri araştırmasında ise, literatürdeki çalışma-
larda yüksek oranlarda Chlamydia Ag pozitif bildiril-
mesine rağmen, bu çalışmada infertil hastalarda
Chlamydia Ag pozitif bulunamamıştır.

Yapılan bu çalışmada, infertil hastalarda %36.8
oranında Ureaplasma saptanmıştır. Bu hastaların
tedavisinde linkomisin ve TMP-SMZ’nin kullanılma-

ması gerektiği, ofloksasin, doksisiklin ve roksitromi-
sinin ise tercih edilebileceği sonucuna varılmıştır. İn-
fertil hastaların tedavi ve takibinde, bu bakterilerin
varlığının araştırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının
belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç
vardır.
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