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 Bu çalışmada, enfeksiyon varlığında 
hücrelerin gerek çekirdek gerekse sitoplazmalarında 
görülen hücresel değişiklikler ile, Candida ve 
bakteriyel vajinoz ve Trichomonas vaginalis gibi 
enfeksiyon etkenleri arasındaki ilişkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kadın 
hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran 375 
hastanın sitolojik yaymaları Papanicolaou boyama 
yöntemine göre boyanıp hücresel değişiklikler ve 
belirtilen enfeksiyon etkenleri açısından 
incelenmiştir. Hücresel değişiklikler çekirdek ve 
sitoplazmaya ait değişiklikler olarak 2 gruba 
ayrılmış, iki ve/veya çok çekirdeklilik, çekirdekte 
büyüme, çekirdek zarında düzensizlikler, 
hiperkromatizm, karyoreksiz, karyopiknozis ve 
karyolizis  çekirdeğe ait hücresel değişiklikler 
başlığı altında koilos ve perinükleer hale ise 
sitoplazmada görülen hücresel değişiklikler başlığı 
altında incelenmiştir. Candida saptanan 27 olgunun 
7’sinde perinükleer hale (%25.9), 3’ünde 
karyoreksiz, karyopiknozis ve karyolizis (%11.11), 
3’ünde koilos (%11.11), 2’sinde iki ve/veya çok 
çekirdeklilik (%7.4), 1’inde çekirdekte büyüme 
(%3.7) görülmüştür. Bakteriyel vajinoz saptanan 11 
olgunun 3’ünde perinükleer hale (%27.27) 
görülmüştür. Trichomonas vaginalis saptanan 12 
olgunun ise 6’sında perinükleer hale (%50), 2’sinde 
karyoreksiz, karyolizis, karyopiknozis (%16.66), 
1’inde koilos (%8.3), 2’sinde iki ve/veya çok 
çekirdeklilik (%16.66), 3’ünde çekirdekte büyüme 
(%25) görülmüştür.   
 Çekirdeğe ait değişikliklerden çekirdekte 
büyüme ile Trichomonas vaginalis arasında, 
sitoplazmaya ait değişikliklerden perinükleer hale 
ile hem Candida hem de Trichomonas vaginalis 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
saptanmıştır.   
 Sonuç olarak serviko-vajinal yaymalarda 
enfeksiyon etkenlerinin varlığında gerek çekirdek 
gerekse sitoplazmada hücresel değişikliklerin 
görülebildiği bu nedenle bu değişikliklerle 
karşılaşıldığında enfeksiyon etkenleri olabileceği 
düşüncesiyle yaymanın daha dikkatle 
incelenmesinin yararlı olacağı kanısındayız.   
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Bu çalışmada kadın hastalıkları ve doğum 
kliniğine akıntı, kaşıntı, yanma, kasık ağrısı ve 
cinsel temasta ağrı yakınmaları ile başvuran 
hastalarda bu yakınmalar ile Trichomonas 
vaginalis, Candida ve bakteriyel vajinoz etkenleri 
arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
amaçla, kliniğe başvuran 375 hasta’nın yakınmaları 
kaydedilmiş ve bu hastalardan alınan sitolojik 
yaymalar Papanicolaou boyama yöntemine göre 
boyanıp Trichomonas vaginalis, Candida ve 
bakteriyel vajinoz  açısından incelenmiştir. 
Kadınların 27 (% 7.2)’inde Candida, 12 (% 
3.2)’inde Trichomonas vaginalis ve 11 (%2.9)’inde 
Bakteriyel vajinoz görülmüştür. Çalışma 
kapsamındaki hastalarda en sık görülen yakınmanın 
% 27.2 (102 hasta) ile akıntı, olduğu bunu sırasıyla 
% 10.9 (41 hasta) ile kasık ağrısı, % 5.6 (21 hasta) 
ile kaşıntı, % 5.06 ile (19 hasta) yanma ve % 4.5 
(17 hasta) ile cinsel temasta ağrının izlediği 
saptanmıştır. Candida saptanan 27 hastanın 9’unda 
akıntı, 3’ünde kaşıntı, 1’inde yanma, 2’sinde cinsel 
temasta ağrı ve 4’ünde kasık ağrısı şikayetleri 
görülmüştür. Trichomonas vaginalis saptanan 12 
hastanın 4’ünde akıntı, 1’inde kaşıntı, 1’inde 
yanma, 1’inde cinsel temasta ağrı ve 2’sinde kasık 
ağrısı belirlenmiştir. Bakteriyel vajinoz belirlenen 
11 hastanın ise 6’sında akıntı, 1’inde kaşıntı, 
2’sinde yanma, 3’ünde cinsel temasta ağrı 
saptanmış olup kasık ağrısı görülmemiştir. Yapılan 
istatistiksel değerlendirmede akıntı ve cinsel 
temasta ağrı yakınmaları ile bakteriyel vajinoz 
arasında istatistiksel olarak da anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Sonuç olarak çeşitli enfeksiyon 
etkenleri varlığında bazı klinik yakınmaların 
görülebildiği bu nedenle hastaların gerek yakınma 
varlığında gerekse belirli aralıklarla kontrollerini 
yaptırmalarının enfeksiyon etkenlerinin tesbit ve 


