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ÖZET

 Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum genellikle ürogenital sistemin yüzey mukozalarında bulunur ve 
ürogenital sistemin çeşitli hastalıkları ile ilişkilidirler. Çalışmamızda üriner sistem infeksiyonu şüphesi olan ve steril piyüri-
sini tespit ettiğimiz 60 kadın ve sağlıklı 40 kadından topladığımız idrar örneklerinde kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(PZR) yöntemiyle M.hominis ve U.urealyticum’un sıklığı araştırılmıştır. Steril piyürili grupta U.urealyticum’a % 50, 
M.hominis’e % 6.6 oranında, sağlıklı grupta ise U.urealyticum’a % 32.5, M.hominis’e % 5 oranında rastlanmıştır. Her iki 
bakteri için hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak fark saptanmamış olmasına rağmen U.urealyticum’un steril 
piyürili grupta sağlıklı gruptan daha yüksek oranda saptanmış olması ve gruplardaki küçük değişikliklerin sonucu etkileye-
ceği görüldüğünden daha fazla örnek ile çalışılmasının daha sağlıklı sonuç vereceği önerilmektedir.
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SUMMARY

Invesigation of the Presence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in Women with Sterile 
Pyuria

 Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis are generally localized on the surface of urogenital tract mucosa 
and are associated with several diseases of urogenital tract. In our study the frequency of U.urealyticum and M.hominis were 
investigated by culture and PCR method in urine samples of 60 women with suspected urinary system infection whom steril 
pyuria was detected and 40 healthy women. U.urealyticum and M.hominis was detected at the rates of 50 % and 6.6 % in 
the group with steril piyuria and at the rates of 32.5 % and 5 % in control group. Although no statistically significant dif-
ference was found between the patients and control group for both bacteria, for the reason that U.urealyticum was found 
higher in the group with steril pyuria than in control group and minor changes in the groups can influence the results, it is 
advised that studying with more samples will yield more reliable results.
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GİRİŞ

 Mikoplazmalar serbest yaşayabilen en 
küçük prokaryotlardır. Genom boyutları çok 
küçük olduğundan sınırlı biyosentetik kapasite-
ye sahiptirler ve hücre duvarı sentez yetenekleri 
yoktur(12). Sınırlı sentez yetenekleri nedeniyle 
üremeleri için kolesterol, yağ asitleri, nükleik 
asit yapıtaşları gibi maddelere gereksinim 

duyarlar. Nükleik asitleri besiyerine eklenen 
pepton ve maya özütünden, lipid ve kolesterolu 
ise serumdan sağlarlar. Standart besiyerlerinde 
bu maddeler olmadığı için rutin mikrobiyolojik 
incelemelerle saptanamazlar(9).
 Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyti-
cum genellikle ürogenital sistemin yüzey muko-
zalarında bulunup ürogenital sistemin pek çok 
hastalığıyla ilişkili olmalarına rağmen sağlıklı 



yetişkinlerin alt ürogenital sisteminden sıklıkla 
izole edilmektedirler. Kadınlarda bu oran 
U.urealyticum için % 40-80, M.hominis için 
% 21-53 iken erkeklerde daha düşüktür(17). İnsan, 
hayvan inokülasyon ve immünsüpresif hasta 
çalışmalarının sonuçları U.urealyticum’un erkek-
lerde nonklamidyal, nongonokokkal üretrit 
(NCNGU) etkenlerinden olabileceğini göster-
miştir. Serolojik ve terapötik çalışmalar da bu 
tezi desteklemektedir(11). M.hominis’in nongono-
kokkal üretrit (NGU)’e neden olduğuna dair bir 
kanıt ise yoktur(15). Mikoplazmalar ayrıca kronik 
prostatitli hastaların prostat sıvılarından ve 
NCNG akut epididimo-orşitli hastaların epidi-
dim aspiratlarından izole edilmişlerdir ve her 
iki organizma erken ve geç endometrit, korio-
amniyonit ve membranların prematüre rüptü-
ründe rol oynar(5,6,13).
 Mikoplazmalar vajinite neden olmaz fakat 
M.hominis bakteriyel vajinozlu (BV) hastalarda 
çoğalan çeşitli mikroorganizmalar arasındadır ve 
endometrit, pelvisin inflamatuar hastalığı (PID) 
ve salpenjite neden olabilir(14,18). M.hominis ayrıca 
akut piyelonefrit semptomları olan hastaların üst 
idrar yollarından izole edilmiş ve bu hastalıklar-
da sıklıkla antikor yanıtı görülmüştür(16). 
 Çalışmamızda üriner sistem infeksiyonu 
şüphesiyle laboratuvarımıza yönlendirilmiş ve 
steril piyürisini tespit ettiğimiz kadın hastalarda 
M.hominis ve U.urealyticum’un sıklığı araştırıl-
mıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

 Etik kurul onayı bulunan çalışmamızda, 
Ocak 2007-Temmuz 2007 tarihleri arasında 
İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na üriner sistem 
infeksiyonu şüphesiyle başvuran 1827 hastada 
steril piyüri araştırılmıştır. Bu hastalardan orta 
akım idrar alınmış, Thoma lamı ile piyürisi (≥10 
lökosit/mm3) tespit edilip kültürlerinde anlamlı 
patojen bakteri üremesi olmayan 444 örnek 
daha sonra çalışılmak üzere  -70°C’de saklan-
mıştır. Hastalar; nefropati, üriner taş, üriner sis-
temde tümör, idrar vermeden önce antibiyotik 
kullanımı, antiseptikle örnek kontaminasyonu 
ve vajinal akıntı gibi infeksiyöz olmayan steril 

piyüri nedenleri açısından sorgulanmış, olumlu 
yanıt alınan hastalar çalışmadan çıkarıldıktan 
sonra kalan 60 kadın hastanın örneklerinden ve 
üriner sistem şikayeti ve piyürisi bulunmayıp 
idrar kültürleri negatif çıkan 40 kadından alınan 
örneklerden, MycoView (Ivagen, Bernis, Fransa) 
sıvı besiyerinde üretici firmanın talimatlarına 
uygun olarak kültür yapılmış, 24-48 saat 37°C’de 
inkübasyondan sonra kültür sonuçları değerlen-
dirilmiştir. 
 Aynı örneklere M.hominis ve U.urealyticum 
saptamak için PZR uygulanmıştır. DNA eldesin-
den önce 1 ml idrar santrifüj edilmiş (6000 g, 10 
dk) ve dipte 200 µl kalacak şekilde üst sıvı atıl-
dıktan sonra dip sıvıdan DNeasy kit (Qiagen, 
Hilden, Almanya) ile nükleik asit eldesi gerçek-
leştirilmiştir. M.hominis’in 16S rRNA genine ait 
334 bp amplikonun amplikasyonu için M1 
(51-CAA TGG CTA ATG CCG GAT ACG C-31) 
ve M2 (51-GGT ACC GTC AGT CTG CAA T-31) 
primerleri, U.urealyticum’un 16S rRNA genine 
ait 429 bp amplikonun amplikasyonu için ise U4 
(51-ACG ACG TCC ATA AGC AAC T-31) ve U5 
(51-CAA TCT GCT CGT GAA GTA TTA C-31) 
primerleri kullanılmıştır. Amplifikasyonda 
Ready-To-Go (Amersham, Little Chalfont, 
İngiltere) kiti kullanılmış, reaksiyon 95ºC - 10 
dakika - 1 çevrim, 95ºC - 30 saniye, 61ºC ve 72ºC 
- 1 dakika 35 çevrim, 72ºC - 5 dakika - 1 çevrim 
olmak üzere gerçekleştirilmiştir. PZR ürünleri 
agaroz jelde görüntülenmiştir. Sonuçların ista-
tistiksel olarak değerlendirilmesinde Khi-kare 
veya Fisher’s Exact testleri kullanılmıştır.

BULGULAR

 23-85 yaş aralığına sahip 44.5 yaş ortala-
masındaki hasta grubu ve 23-72 yaş aralığına 
sahip 46.8 yaş ortalamasındaki kontrol grubu-
nun kültür ve PZR sonuçları tabloda gösteril-
miştir. 

 

 
 

83

Tablo. U.urealyticum ve M.hominis’in gruplara dağılımı [n 
(%)].

Hasta grubu (n:60)
Kontrol grubu (n:40)

30
13

(50)
(32.5)

PZR

5
5

  (8.3)
(12.5)

Kültür

U.urealyticum

4
2

(6.7)
(5)

PZR

0
1 (2.5)

Kültür

M.hominis
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 U.urealyticum için Khi-kare testi ile, 
M.hominis için ise gruplardaki pozitifliklerin 
düşük olmasından dolayı daha uygun olan 
Fisher’s Exact testi ile istatistiksel analiz yapıl-
mış, p=0.12 ve p=1 olarak bulunmuştur. p>0.05 
olduğundan çalışmamızda her iki bakteri için 
hasta ve kontrol grupları arasında % 95 güven 
aralığında istatistiksel olarak fark bulunama-
mıştır.

TARTIŞMA

 Genital bölge florası üyeleri olan M.hominis 
ve U.urealyticum’un aynı zamanda ürogenital 
sistemin pek çok hastalığıyla ilişkisi de bilin-
mektedir.
 Schlicht ve ark.(10)’nın üretral ya da servi-
kal akıntı, idrar yapma esnasında yanma ve 
ağrı, testis ya da pelvis ağrısı gibi şikayetleri 
olan cinsel olarak aktif 65 semptomatik ve 137 
asemptomatik kolej öğrencisiyle yaptıkları çalış-
mada alınan idrar, üretral ve servikal sürüntü 
örneklerinde PZR ile genital mikoplazmalar 
araştırılmış, 26 semptomatik erkeğin 16’sında 
(% 62) Ureaplasma spp., 3’ünde (% 12) M.hominis, 
39 semptomatik kadının 21’inde (% 54) 
Ureaplasma spp., 10’unda (% 26) M.hominis pozi-
tifliğini bulmuşlar ve bu bulgular doğrultusun-
da anormal ürogenital bulgularla özellikle ure-
aplazmalar arasında güçlü bir ilişkiyi göstermiş-
lerdir.
 Potts ve ark.(8) 48 kronik üriner semptomlu 
kadın hastanın kateter idrar kültüründe 22 has-
tada U.urealyticum, bir hastada M.hominis izole 
etmişler ve açıklanamayan kronik üriner semp-
tomlu hastalarda etken olabilecekleri sonucuna 
varmışlardır.
 Baka ve ark.(3) kronik üriner semptomlu 
153 kadın hastadan alınan üretral, vajinal ve 
idrar örneklerinde kültür yöntemi ile hastaların 
81’inde (% 52.9) U.urealyticum, 5’inde (% 3.3) 
M.hominis pozitifliği saptamış ve U.urealy-
ticum’un ürogenital sistemden izolasyonu ve 
yapılacak uygun tedavisinin kronik üriner 
semptomlu kadınlar için yararlı olacağı sonucu-
na varmışlardır.
 Ürogenital sistemin çeşitli hastalıklarıyla 
mikoplazmalar arasındaki ilişkiyi göstermeye 

yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen 
üriner şikayetleri olan steril piyürili hastalarla 
mikoplazmalar arasındaki ilişkiyi araştıran 
çalışmalar oldukça azdır.
 Daxboeck ve ark.(4) steril piyürili 30 hasta-
dan aldıkları örneklerde PZR ile U.urealyticum 
ve M.hominis sıklığını araştırmışlar, 2 (% 7) 
örnekte M.hominis ve 6 (% 20) örnekte U.urealy-
ticum bulmuşlar ve altta yatan glomerülonefriti 
olan hastalarda ürogenital mikoplazmaların 
bulunmasını anlamlı olarak değerlendirmişler-
dir. Araştırmacılar steril piyürili hastalardaki 
U.urealyticum ve M.hominis sıklığını genel popü-
lasyonda beklenen ölçüde bulduklarından 
anlamlı bir ilişki saptayamamışlar fakat hasta 
grubunun küçüklüğüne dikkat çekmişlerdir.
 Ardıç ve ark.(2) flovsitometri yöntemiyle 
bakteriyüri ve piyürisi pozitif, ancak rutin kül-
türü negatif olan örneklerde U.urealyticum ve 
M.hominis varlığını araştırmışlardır. Sağlıklı 
kontrol grubunun bulunmadığı çalışmada 12 
erkek ve 61 kadın hastadan alınan örneklerin 
mikoplazma kültürü yapılmış, erkek hastaların 
hiç birinde pozitiflik saptanmazken, kadın has-
taların 28’inde (% 45.9) U.urealyticum, birinde 
(% 1.6) ise M.hominis izole edilmiştir. Sonuç ola-
rak, üriner sistem infeksiyonlarında rutin bakte-
rilerin dışında mikoplazmalar ve ureaplazmala-
rın da gözönüne alınmasını önermişlerdir.
 Afacan ve ark.(1) mikrobiyolojik analize 
gönderilmiş ve steril lökositürisi saptanmış 461 
(384 kadın, 77 erkek) hastaya ait idrar örnekleri-
ni toplamışlar ve M.hominis ile U.urealyticum 
sıklığını araştırmışlardır. Sağlıklı kontrol grubu-
nun bulunmadığı çalışmada hasta idrarlarının 
13’ünde (% 2.8) yalnız M.hominis, 105’inde (% 22.8) 
yalnız U.urealyticum, 32’sinde (% 6.9) iki mikro-
organizma da olmak üzere 150’sinde (% 32.5) 
toplam 45 (% 9.8) M.hominis ve 137 (% 29.7) 
U.urealyticum saptamışlardır.
 Nassar ve ark.(7) 200 steril piyürili hasta 
örneğinden PZR ile Chlamydia trachomatis, 
M.hominis, Mycoplasma genitalium ve U.urealyti-
cum aradıkları çalışmada 10 örnekte (% 5) 
U.urealyticum, 6 örnekte (% 3) M.hominis sapta-
mışlar ve steril piyürili hastalarda bu mikroor-
ganizmaların tanısı için PZR yapılmasını öner-
mişlerdir.
 Çalışmamızda PZR ve kültür pozitiflikleri 

K. Sarsar ve M. D. Aydın



arasındaki fark PZR’nin hasasiyetine yorumlan-
mış olup, steril piyürili hastalarda U.urealyti-
cum’un sağlıklı gruptan daha yüksek oranda 
saptanmış olması dikkat çekici olmakla birlikte, 
bu yükseklik toplumdaki asemptomatik birey-
lerde rastlanan U.urealyticum oranlarıyla uyuş-
tuğundan anlamsız bulunmuştur. Ancak çalış-
ma grubunun azlığı nedeniyle küçük sayısal 
değişikliklerin anlamlılığa etkisi olabileceği 
gözönüne alındığında daha fazla örnekle çalışıl-
masının daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşü-
nülmüştür.
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