Vajinit, Servisit, Pelvik Enflamatuvar Hastalýk,
Tuboovariyan Apse
F. Tuncay ÖZGÜNEN*
* Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD, ADANA

Vajinit
Trikomonas Vajiniti
Genital olgunluk çaðýndaki kadýnlarda vajinitin en
sýk 3 sebebi; trikomonas vajinalis, kandida albikans ve
bakteriyel vajinosistir.
Trikomonas vajinitinin amili anaerob bir protozoon
olan trikomonas vaginalistir. Bu parazitin konakçýsý insandýr ve seksüel geçiþli hastalýk nedenidir (1). Gerçekte
bu parazit hem erkek hem kadýnda asemptomatik olarak
bulunabilir. Bazý yazarlar hastalýðýn görülmesinin mensturas-yon günüyle iliþkisi olmadýðýný ifade ederken
bazýlarý sýklýkla mensturasyon ertesi baþladýðýný savunmaktadýr. (2) Sýklýkla vajina, üretra, endoserviks ve
mesaneyi enfekte e-der.
Akýntýsý kötü kokulu, köpüklü, sarý-yeþilimsidir.
Vajina PH'sý artmýþ, 5-5.5 civarýndadýr. Enfeksiyon vulvovajinal eritem ve ödeme sebep olabilir. En þiddetli formunda ödemli vaginada peteþilerle çilek görünümü dikkati
çe-ker. Ancak bu bulgular pek çok enfeksiyona baðlý olabileceði için bu görüntü trikomonasa özgü kabul edilmemelidir. Trikomonal servisite baðlý olarak postkoital kanama
görülebilir. Hastalar kaþýntý, yanma, disüri ve disparuniden yakýnýrlar.
Akýntý alarak taze örnek mikroskopta incelendiðinde
hareketli trikomonaslar olgularýn %80-90'ýnda görülür. En
hassas tanýsal test Trikomonas kültürüdür, ancak çok pratik
deðildir, yakýn zamanda daha duyarlý tanýsal testler, PCR
kullanýmýna yönelik testler geliþtirilmiþtir.
Tedavide en etkili ajan Metronidazoldür. Metronida-
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zol veya analoglarý günde 2 defa 500 mg, 7 gün veya tek
doz olarak 2 gr. verildiðinde olgularýn %90'ýný tedavi eder. Erkek partner de tedavi edilmelidir. Tekrarlayan vakalarda 3x1, 250 mg.,7 gün, inatçý vakalarda günde 2-4 gr. 2
hafta süreyle kullanýlmalýdýr. Tedaviyle kandidiasis, tedavi sýrasýnda alkol alýnýrsa antabusa benzer etkiler, gastrointestinal bozukluk, kan diskrazileri görülebilir.
Teratogenesisin kesin delili olmamasýna raðmen
gebeliðin 1.trimestrinde verilmemelidir. Alternatif olarak
Klotrimazol verilebilir. Gebelikte Metronidazol vajinal jel
veya vajinal tablet günde 2 kere, 5 gün süreyle verilir.
Gebelerde trikomonas enfeksiyonunun %15'i kandida enfeksiyonu ile birliktedir. Emziren kadýnlara metronidazol
hiç verilmemeli veya tek doz verip ayný gün bebek emziril-meden süt çekilmeli, ertesi gün emzirilmelidir.

Moniliyal Vajinit
Gebe veya diyabetik kadýnlarda vajinitin en sýk sebebi kandida albikansdýr, vajinada fakültatif patojen olarak da
bulunabilir, ne reaksiyon ne semptoma sebep olur. Son 20
yýlda dünyada fungal hastalýklarýn insidansýnda artýþ
vardýr. Bu; antibiyotik, kortikosteroid, sitotoksik ajan ve
oral kont-raseptif kullanýmýndaki artýþa baðlanabilir.
Kandidiasis kadýnlarýn %6 ile %28'inde görülür, fakat insidansý gebe-lerde iki misli artar. Hem gebelik hem diyabet
hücresel baðýþýklýðýn kalitatif olarak azalmasý sonucu
mantar enfeksiyonlarýnýn insidansýnýn artmasýna sebep
olur.
Alt genital yol enfeksiyonlarýnýn en sýk nedenlerinden birisidir. Daha çok tropikal ve subtropikal bölgede
yaþayan kadýnlarda görülür, ABD.'nde bakteriyel vajinosisten sonra 2.sýradadýr, yýlda kadýnlarýn %20'sini enfekte eder. Fungal vajinit olgularýnýn çoðunluðunda patojen amil Kandida cinsidir, hastalarýn %67-95'inde Kandida
Albikans izole edilir. Bugüne kadar vajinal florada Kandida
Albikans'ýn 200'den fazla soyu izole edilmiþtir, bunlarýn
hepsi kolonize olma ve vajinit meydana getirme
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yeteneðindedir. Spesifik olarak Torulopsis glabrata ve
Kandida albikans'dan baþka Kandida türleri de patojeniktir
ve fungal enfeksiyondan sorumlu olabilir. Dimorfik olan
Kandida organizmalarý insanda farklý fenotipik fazlarda
bulunabilir.

Akýntýya bir damla KOH damlatýlýrsa balýk veya
amin kokusu alýnýr (Pozitif "sniff" veya "whiff" testi).
Mikroskopik muayenede lökositler azdýr, "Clue hücreleri"
görülür. Epitel hücreleri ve onlara yapýþýk, sýnýrlarý belirsiz bakteri kümelerinden meydana gelmiþtir.

Tipik yakýnma akýntý, kaþýntý ve disparunidir.
Kýrmýzý, ödemli vulva ve vajinada vajina duvarýna
yapýþýk kalýn, peynirimsi akýntý görülür. Genellikle koku
yoktur, kötü koku beraber olan trikomonas veya bakteriyel
vajinosistendir. Akýntý %10 KHCL ile karýþtýrýlýr, KHCL
hücresel e-lementleri tahrip ettikten sonra sporlar ve hifalar
görülür. Akýntýyý Nickerson mediumuna aktararak kültür
yapýlabilir.

Taný için kültür onayý mutlaka gerekli deðildir.

Tedavide; Nistatin (Mikostatin) vajinal tablet 1x1, 714 gün + Mikostatin krem verilebilir ancak bu tedaviyle
rekürrens sýk görülür.
Bugün için tedavinin esasý Ýmidazol preparatlarýdýr.
Bunlar; Mikonazol, Klotrimazol, Butokonazol, Tiokonazol,
Ketokonazol'dür.
Klotrimazol 100 mg.vajinal tablet, 7 gün,
Ketokonazol 200 mg.tablet 2x1, 5 gün verilir. Avantajý
Kandidanýn gastrointestinal rezervuarýný da elimine etmesidir, ancak hepatik fonksiyon bozukluðu yapabilir.
Flukonazol 150 mg. tek doz verilir.
Mikonazol krem veya eþdeðer ajanlarýn 1 hafta
boyunca vajinal kullanýmý oldukça etkili olur, maamafih
kür tekrarý genellikle gereklidir. Flukonazol ile tek doz tedavisi yüksek derecede etkilidir ancak gebelerde kullanýlmaz.

Bakteriyel Vajinosis
Eskiden Gardnerella vajiniti veya nonspesifik vajinit
denen durumdur. Üreme çaðýndaki kadýnlarýn vajinal enfeksiyonlarýnýn %45'inin sebebini açýklar. Seksüel geçiþli
hastalýk kliniklerindeki kadýnlarýn % 64'üne kadar bulunabilir. Vajinada bakteriyel floranýn deðiþmesiyle hidrojen
peroksit üreten laktobasillerin kaybý ve anaerob bakterilerin artarak floraya hakim olmasýyla karakterize bir durumdur. Sýklýkla Gardnerella vajinalis izole edilir. Ay n ý
zamanda Bakteroides gibi anaerob bakteriler de bakteriyel
vajinosisin patofizyolojisinde önemli rol oynar.
Gri, homojen ve kötü kokulu bir akýntý yapar, PH artmýþ, 5-5.5 civarýndadýr.Kadýnlarýn % 50'si asemptomatikdir, en sýk þikayet kaþýntý yapmayan, kötü kokulu,
bol miktarda olan akýntýdýr. Kötü koku en çok mensturasyon, koitus ve alkali duþtan sonra belirgindir.
Gebelik komplikasyonlarýna yol açabilir; erken
memb-ran rüptürü, koryon ve amniyonun enfeksiyonu, histolojik koryoamniyonitis, amniyotik sývý enfeksiyonu ve
erken doðuma sebep olabilir. Riskte olan kadýnlar taranmalý ve tedavi edilmelidir.
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En etkili tedavi Metranidazoldür, 2x500 mg., 7 gün ve
3x250 mg.1 gün þeklinde uygulanan tedavi % 90'dan fazla
etkilidir. Oral Klindamisin 2x300 mg.,7 gün diðer bir etkili
tedavi þeklidir, fakat diyareye sebep olabilir. Metronidazol
vajinal jel veya Klindamisin krem ikisi de benzer etkidedir.
Ýnatçý veya tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda eþin
tedavisi tartýþmalý kalýr, ancak oral tedavi yardýmcý olabilir. Gebelerde oral Metranidazol kullanýlmaz veya ancak
1.trimestrden sonra ve inatçý vakalarda kullanýlabilir.

Klamidyal Servisit
Mecburi intrasellüler parazittir, spesifik insan patojenidir.15 serotipi bulunur, 3 tip hastalýk görünümü vardýr;
Lenfogranuloma venereum, klamidya trahomatis ve seksüel
geçiþli hastalýk ve perinatal enfeksiyon yapar. Klamidya
trahomatis enerji ve beslenme için konak hücreye baðýml ý d ý r, ATP üretmek için enerji sistemleri yoktur, bu yüzden
"enerji paraziti" denir.
Klamidyal endoservisitli kadýnlardaki çalýþmalarda
Klamidya izolasyonu ile ilgili 4 risk faktörü tanýmlanmýþtýr; N.Gonore servisiti, G.vajinalis servisiti, pürülan
vajinal akýntý varlýðý ve kadýnýn 25 yaþýn altýnda olmasý. Kadýnlarda Klamidya trahomatisle en sýk kolonize
edilen bölge serviksdir ve endoservisite yol açar.
En spesifik klinik semptom pürülan veya mukoid
akýntý, postkoital kanama ve vajinitisdir. Asemptomatik de
olabilir. Skuamöz hücreleri enfekte etmediði için kendi
baþýna vajinitle birlikte deðildir. Bununla beraber baþka
enfeksiyon ajanlarý da bulunur.
Ödemli, konjesyone serviks ve endoservikal kolumnar
dokunun hipertrofisi (ektropi) vardýr. Klamidya üretraya ilerleyerek hem erkek hem kadýnda nongonokokkal üretrit
yapabilir. Sonuç olarak fallop tüplerine ilerleyerek salpinjit
ve pelvik enflamatuvar hastalýða (PID) sebep olabilir.
Tanýda hücre kültürü referans metodudur. Eskiden
taný için genital yolda intrasellüler inklüzyonlarýn gösterilmesi kullanýlýrdý. Taný amacýyla serolojinin kullanýlmasý çok güvenilir deðildir. Tanýda daha yeni direkt
metodlar; monoklonal veya poliklonal antikorlar, DNA
problarý ve PCR kullanýmýyla klamidyal organizmanýn
identifikasyo-nudur. Ancak tanýda altýn standart doku
kültürüdür.
Tedavide Tetrasiklin 4x500 mg./gün veya Doksisiklin
2x100 mg./gün, 7 gün süreyle verilir. Alternatif olarak
Eritromisin 4x500 mg/gün, 7gün verilebilir. Gastrointestinal yakýnmalar olursa 4x250 mg, 14 gün verilir. Yakýn
zamanda tek doz Azitromisin (1 gr) üretral ve servikal enT Klin Jinekol Obst 2001, 11

VA J Ý N Ý T, SERV Ý S Ý T, PELVÝK ENFLAMATUVAR HASTALIK, TUBOOVA R Ý YAN APSE

feksiyonda yararlý bulunmuþtur. Daha pahalý olmakla beraber Oflaksosin 1 hafta süreyle verilebilir. Gebelikte
Doksisik-lin, diðer tetrasiklinler ve Ofloksasin kontrendikedir. Eritromisin tercih edilir. Sonuç olarak seksüel
geçiþli olduðu için hastalarýn eþleri de tedavi edilmelidir.

Gonokokkal Servisit
ABD'nde her yýl 1 milyon yeni gonore vakasý
görülmektedir.Spesifik olarak diþi genital traktusun kolumnar ve transizyonel epitel hücrelerinin enfeksiyonudur.
Hastalýk amili olan Neisseria Gonore gram (-), böbrek þeklinde diplokokdur.
Kokusuz, tahriþ etmeyen, bol miktarda, krem gibi,
beyaz-sarý renkte akýntý görülür. Bartolin glandýný tutarak apse yapabilir. Endometrium ve tüplere yayýlarak
PID nedeni olabilir. Tüpleri tuttuðunda biriken pürülan
materyal fimbrialardan akarak peritoneal kaviteye yayýlýr,
overleri ve pelvik peritonu tutar. Tubal infertilite nedeni
olur.
Artrit, kronik endometrit, endokardit, Fitz-HughCurtis sendromu yapabilir.
Gebelikte; erken doðum, erken membran rüptürü, koryoamniyonit, postpartum enfeksiyon, yenidoðanda
gonokokkal oftalmi yapabilir.
Kesin taný kültürle konur. Daha erken taný için gram
boyama yeterlidir.
Tedavide; tek doz Seftriakson 125 mg. im, Sefiksim
400 mg.oral, Siprofloksasin 500 mg. oral, Ofloksasin 400
mg.oral verilebilir ancak kinolonlar 18 yaþ altýnda ve gebelikte kullanýlmamalýdýr. 2 gr.tek doz Spektinomisin eþit
et-kili ve tercih edilen bir alternatiftir.
Beraberinde sýklýkla klamidya bulunabileceði için
ona karþý tedavi edilmelidir. Erkek partner kültüre edilip
tedavi verilmeli, tedavi sonrasý kültürler tekrarlanmalýdýr.

Pelvik Enflamatuvar Hastalýk
Uterus, tubalar ve overlerle birlikte pelvik hatta
pariyetal peritonun da tutulduðu akut veya kronik enfeksiyonlardýr. Suprahepatik mesafe de tutulabilir.
Çoðu vakalarda kazanýlmýþ bakteriyel enfeksiyonun
cinsel iliþkiyle baþlatýldýðý tahmin edilir. Gebeliðe veya
cerrahi iþlemlere iliþkin enfeksiyonlar bu tarife girmez ve
ayrý antiteler kabul edilir. ABD'nde yýlda 1 milyon vaka
hesap-lanmaktadýr. Akut PID geçiren kadýnlarýn ¼'inde
infertili-teyi içeren geç sekel geliþir. Ayrýca; kronik pelvik
aðrý, disparuni, ve inflamatuvar kitle oluþumu þeklinde
sekeller görülebilir ve bu vakalarýn % 15-20'sinde cerrahi
T Klin J Gynecol Obst 2001, 11
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müdahale gerekir. PID olan kadýnlarýn % 8'inde ektopik
gebelik insidansý PID olmayanlara göre birkaç misli artm ý þ t ý r.
Mikroorganizmalarýn iç genitallere ulaþmasý assendan veya dessendan yolla olabilir. Vajinal sekresyonlar,
servikal mukus, endometriyal sekresyonlar ve oviduktal
sývýlarýn antibakteriyel özellikleri genital mukozadan bakterinin penetrasyonuna bariyer saðlamada nonspesifik ve
nonimmünolojik faktörlerdir. Servikal mukus assendan enfeksi-yon için mekanik bariyer görevi görür. Ek olarak laktoferrin gibi servikal mukus proteinleri antibakteriyel aktivite gösterir. Endometriyal ve oviduktal sývýlar myometriyal ve siliyer aktiviteyle bakterileri genital traktustan
atarlar.
Eksternal çevreyle direkt temasda olan bütün mukozal
yüzeyler gibi genital traktusun sistemik immün sistemden
baðýmsýz fonksiyon gören bir immün sistemi vardýr.
Endoserviks ve uterus subepitelyal bölgede diffüz olarak
daðýlmýþ deðiþik miktar organize lenfoid doku veya lenfositler kapsar. Bu yüzeyler baskýn olarak IgA sýnýfý immünokompetan hücreler kapsayan bazal membran veya
lamina proprianýn varlýðý ile karakterizedir. Genital traktusta immünoglobulinlere ek olarak diðer immünolojik spesifik faktör, komplemandýr.
PID için birkaç risk faktörü vardýr.
1- Hastanýn önceden PID geçirmiþ olmasý endoteliyal direnci azaltýr ve rekürrensi predispoze eder.
2- Multipl seks partnerli kadýnlar hastalýk için 4 misli risk taþýrlar. Erkeðin riskli olmasý da kadýnýn riskini
artýrýr.
3- Irk faktörü (siyah ýrk) ve düþük sosyoekonomik
durum bir diðer risk faktörüdür.
4- N.Gonore ve Klamidya gibi seksüel geçiþli patojenlere hasta maruziyeti PID riskini artýrýr.
5- Yaþýn genç olmasý riski artýrýr.
6- Bakteriyel vajinosis de PID geliþimi ile iliþkili bulunmuþtur.
7- Ýntrauterin araç takýlmasý (ÝUA), Dilatasyon ve
küretaj (D.C), Histerosalpingografi çekilmesi mikroorganizmalarý üst genital traktusa direkt taþýyabildiði için riskli
giriþimlerdir. Ýntrauterin araç takýldýktan sonraki ilk 20
gün enfeksiyon riski fazla, 20 günden sonra riskin araç kullanmayanlar düzeyine indiði bildirilmektedir (3).
8- Kontrasepsiyonun bariyer yöntemleri seksüel
geçiþli hastalýk ve PID için koruyucu etki gösterirler. Oral
kontraseptif (OK) etkisi iki türlüdür. OK kullanýmý
olasýlýkla servikal ektopinin daha geniþ zonuna sebep
olarak alt genital traktus klamidya enfeksiyonu riskini
artýrýr, buna raðmen OK kullanýmý semptomatik PID
riskini ve salpenjitin þiddetini azaltýr.
Bir çalýþmada komplike ve hastaneye yatan PID olgularýnda hastanýn yaþýnýn ileri olmasý yanýnda kendi
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kendine ilaç kullanmasý baðýmsýz risk faktörü olarak
tanýmlanmaktadýr (4).
PID'nin mikrobiyolojik sebepleri çok deðiþiktir.
Sýklýkla polimikrobiyal etyolojilidir. Serviksden hangi
mikrobun kültüre edildiði önemli deðildir çünkü çoðu
çalýþmalarda servikal kültürden elde edilen bakteri ile
Douglasdan veya laparoskopik örneklerden elde edilenler
arasýnda paralellik bulunmamýþtýr.
Genelde vakalarýn %10-66'sýnda Neisseria gonorrhoeae etkili bulunur ise de en azýndan ABD'nde Klamidya
trahomatis aþaðý yukarý vakalarýn %20'sinde etkendir.
Neisseria gonore veya Klamidya ile enfeksiyon klinik
olarak tanýmlanabilir PID geliþmenin % 10-20 riski ile birliktedir. Ayrýca Bakteriyel vajinosis de risk faktörüdür.
Ýlave olarak genital mikoplazmalar (Mikoplazma hominis
ve Ureaplazma urealitikum) bazý PID vakalarýnda etkili rol
oynayabilir.
N.gonore ve klamidyal enfeksiyonlar arasýnda fark
vardýr ve klamidya enfeksiyonu daha aðrýsýz, daha az
akut, ve daha az þiddetli klinik tablo ve kalýcý tubal hasar
ve tubal infertilite ile birliktedir. Hem N.gonore hem de
klamidya endoserviks boyunca endometriyuma ve sonra
tubal mukozaya yayýlýr. Karakteristik olarak (vakalarýn
%66-77'sinde) gonokokal PID mensturasyon sonrasý ilk
haftada görülür. Yayýlýmýn mekanizmasý intrauterin araç
kullanýmýyla görülenden farklýdýr, burada spiralin ipi fitil
gibi görev görür.
Oral kontraseptif kullananlarda Klamidyal servisit
riskinde artýþ varken açýk PID riski daha azdýr. Hap kullanýmý tubal infertilite riskini etkilemez. Ýntrauterin araç
kullanýmý PID riskini özellikle genç, doðurmamýþ kadýnlarda 7-9 misli artýrýr ise de daha ileri yaþta ve bir partneri
olan kadýnlarda risk çok daha düþüktür. D.C.yapýlmasý,
HSG çekilmesi de hastalýðý provoke edebilir.
25 yaþ altýnda PID riskinin yüksek olmasý; seksüel
davranýþla iliþkili olabilir, koruyucu antikorlarýn prevalansýnýn düþüklüðü, servikal ektopinin daha büyük zonlu olmasý ve servikal mukusun daha fazla penetre olabilmesi
etken olabilir.
Diðer taraftan spermisidlerle kombine bariyer kontraseptifler PID riskini azaltýr.
Klinik yönetim amacýyla PID iki major tipe ayrýlabilir; komplike olmayan (adnekse ait kitle veya inflamatuvar kompleks ile birlikte deðildir) ve komplike (adneksiyal
kompleks veya daha ileri bir durumla birliktedir) PID.

Patofizyoloji
Multipl seks partnerli genç bir kadýnda endoservikal
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N.Gonore enfeksiyonu geliþir. Endoserviksin klinik deðerlendirmesi vaginal lökore ile birlikte olan mukopürülan endoservisiti yansýtýr. Servikal mukus bariyer ya mensturasyon veya endokrin çevrede deðiþikliklerle assendan enfeksiyona direnç azalýr ve gonokoklar endometriyal kaviteye
girer. Endometriumda gonokok nötrofilik enflamasyon ve
Ig A sekrete eden plazma hücreleri tarafýndan açýða
çýkarýldýðý gibi enflamatuvar cevabý stimüle eder. Bir endometrial biopsi akut veya kronik endometriti gösterir.
Endometritin klinik delili olarak metroraji görülebilir.
Sperm aracýlýðýyla veya mensturasyon akýntýsýnýn reflüsü ile gonokok tubalara veya peritona ulaþýr. Tubanýn
silialý olmayan epiteline yapýþýr. Tubanýn gonokok enfeksiyonu sili-ostasisi ilerletir ve diðer bakterilerle sekonder
enfeksiyon geliþtirebilir. Diðer bakterilerin kaynaðý endoserviks veya üst vajina veya enflamasyonlu barsak duvarýdýr. Gonokok tubal mukozayý invaze edebilir,
subepitelyal mesafeye geçer. Burada doku destrüksiyonu ve
süpürasyon vuku bulur ve bazý vakalarda mikroorganizma
lokal damarlara gi-rer. Süpürasyon tubal eritem, ödem ve
eksudaya yol açar. Bu deðiþiklikler laparoskopta " salpinjit
" olarak tanýmlanýr. Benzer mekanizmalarla peritoneal enflamasyon da uyarýlabilir. Burada önemli olan kavram enflamasyonun birlikte olan iþaretleriyle enfeksiyonun devamlýlýðýdýr. PID servisit-endometrit-salpinjit-peritonitdir ve bazý vakalarda apse formasyonuyla ooforit görülür.
PID geliþiminde alt genital yol enfeksiyonunun varlýðý kritiktir.
Taný
- Abdominal aðrý hikayesi olan bir hastada abdominal,
adneksiyal ve servikal hareketle aðrýnýn varlýðý PID
tanýsýný koymada önerilen klinik kriterlerdir.
- Enfeksiyon veya enflamasyonun objektif bulgularý;
ateþ, lökositoz ve sedimentasyon artýþý tanýnýn doðruluðunu gösterir.
1 - Alt abdomen aðrýsý, genellikle iki taraflýdýr, þiddetli olmasý gerekmez. Birlikte olan semptomlar genellikle
N.Gonore ve C.Trahomatis ile diðer anatomik yapýlarýn
enfeksiyonunu yansýtýr.
2 - Endoservisit de anormal vajinal akýntý ile kendini
gösterebilir.
3- Disüri, urgency ve sýk idrar birlikte olan üretrite
baðlý olabilir.
4 - Endometrite baðlý kanamalar olabilir ve tedavi
edilmezse salpinjite ilerleyebilir.
5 -Ateþ ve kusma ile birlikte olsun veya olmasýn bulantý olmasý peritoneal enflamasyonu ve daha þiddetli
hastalýðý yansýtýr.
Fizik muayene ve laboratuvar
Lökore veya servikal mükopürülan akýntý görülür.
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Vajinal sekresyonlarýn salin preparasyonu lökosit varlýðý
yönünden mikroskopik olarak muayene edilmelidir. Akýntý
muayenesinde her vajinal epitel hücresi için birden fazla
polimorfonükleer lökosit görülmesi enfeksiyon olarak
tanýmlanýr. Gram boyasý yapýlýr. Her yaðlý immersiyon
alanýnda 30 polimorf nüveli lökositten fazlasý
mükopürülan servisit ve klamidyal veya gonokokal enfeksiyon ile uyumludur. Alt abdominal aðrý, bilateral adneksiyal hassasiyet, alt genital traktus enfeksiyonu ile birlikteyse vakalarýn %65'inde laparoskopik olarak onaylanan
akut salpinjit ile birliktedir.
Ateþ, adneksiyal palpe edilen kitle, lökositoz, sedimentasyon hýzýnda yükselme, C Reaktif protein (CRP)'de
artýþ, küldosentezle elde edilen pürülan materyel ve/veya
N.gonore veya Klamidya trahomatis ile alt genital yol enfeksiyonu için pozitif test PID tanýsý için ilave kriterlerdir.
Yakýn zamanda yapýlmýþ bir çalýþmada akut PID'li hastalarda hem serum hem servikal sekresyon ve endometrial
dokuda Ýnterlökin-6 seviyesi anlamlý derecede yüksek bulunmuþtur (5).
Tubal inflamatuvar hastalýðýn tanýsýnda transvajinal
sonografiden yararlanmak mümkündür, tuba duvarýnda
inkomplet septumun varlýðýnýn akut veya kronik enfeksiyonu olgularýn % 92'sinde gösterildiði ifade edilmektedir
(6).
Üst genital yol enfeksiyonunu belgelemenin diðer
tekniði endometrial biyopsidir. Akut salpenjitden kuþkulanýlan hastalarýn deðerlendirilmesinde Pipelle ile kolayca
yapýlýr.
Tanýda laparoskopinin rutin kullanýmý gerekli
deðildir. Diagnostik laparoskopi tanýsý þüpheli olan veya
ektopik gebelik kuþkusu olan hastalarda kullanýlýr.
Akut salpenjitin laparoskopik tanýsý için minimum
kriterler:
1-Tubal yüzeyin belirgin hiperemisi,
2-Tubal duvarda ödem,
3-Tubal yüzey üzerinde yapýþkan eksuda varlýðý
Endometriosisin sebep olduðu peritoneal enflamasyon
vakalarýnda peritoneal sývý baskýn olarak mononükleer
hücreler ve makrofajlar kapsar.
Hafif salpenjit minimum vizüel kriterleri gösterir.
Tubalar serbestçe hareketlidir ve ostium açýk görünür. Orta
derecede salpenjit belirgin enflamasyonla birliktedir.
Serozal yüzey üzerinde yama þeklinde fibrin birikimleri
vardýr ve tubalar serbestçe hareket edemez. Fimbria
yapýþýk gözükebilir. Þiddetli salpenjitde peritoneal
yüzeyler konjesyonedir. Pelvik organlar birbirine yapýþýk-
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t ý r. Pyosalpinks veya tuboovarian apse olabilir.
Bazý vakalarda her iki adneks enflamatuvar proçesden
eþit olarak etkilenmeyebilir.
Tedavi
Tavsiye edilen rejim geniþ spektrumlu, N.Gonore ve
Klamidya'yý da kapsayan bir tedavidir.
PID'nin ayaktan yönetimi bir Beta-laktam antibiyotiðin, tek enjeksiyon olarak uygulanmasýdýr, 10-14 gün
Doksisiklin ve Metranidazol ile takip edilir. Seftriakson ve
Doksisiklin gonokok ve klamidyaya karþý etkiyi maksimize ederken Metranidazol Bakteriyel Vajinosis ve anaerobik üst genital traktus enfeksiyonu için tedavi saðlar.
Seftriakson+Doksisiklin+Metranidazol veya Oflaksosin+Metranidazol verilebilir.
Sefotetan+doksisiklin+Metranidazol veya
tamisin+ Doksisiklin (Klindamisin) de verilebilir.

Gen-

PID'li 203 hastanýn deðerlendirildiði bir çalýþmada
komplike olmayan PID'de Sefotetan+ Doksisiklin en etkili
antibiyotik rejimi bulunmuþtur (7).
Ayaktan hastalar 72 saat sonra kontrol için çaðrýlmalýdýr.
Bazý hastalar parenteral tedavi veya hastaneden yarar
görür. Hastalýk þiddetlidir veya hastalar oral tedaviyi tolere
edememektedirler. Tanýsý þüpheli olanlara laparoskopi
yapýlarak ektopik gebelik ekarte edilmelidir. Hastane tedavisi gonore, klamidya, anaeroblar ve fakültatif patojenleri kapsamalýdýr. PID'ye sebebin seksüel geçiþli hastalýk
olduðu düþünülüyorsa Sefotetan veya sefoksitin ve doksisiklin tavsiye edilir. Klindamisin ve bir aminoglikozidin
kombinasyonu mikst aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar için mükemmel bir kombinasyondur. Her iki rejim
%90'dan fazla tedavi baþarýsýyla birliktedir (8). Terapötik
cevaba ulaþýlana kadar parenteral antibiyotiklere devam
edilmelidir. Çoðu hastalar 5-6 günde cevap verir, apseli
hastalarda tedavi uzayabilir. Hastalara oral antibiyotik devam ettiririlmeli, genellikle doksisiklin, 10-14 gün verilmelidir. Klamidyalý hastalar bu organizmaya etkili olmayan
antibiyotiklere cevap verir ama asemptomatik olmasýna
raðmen kültür hala pozitif gelmeye devam eder, bu durum
mikroorganizmanýn ölmeden inhibisyonundan dolayýdýr
ve tubal hasara sebep olan subklinik enfeksiyona sebep
olur. Bundan dolayý tedavi klamidyayý eradike edecek tedavi olmalýdýr. Anaeroblar, bu mikroorganizmaya karþý
aktif olmayan siprofloksasin gibi antibiyotikler kullanýlýrsa endometriumda inat edebilirler. Bu yüzden metranidazol
eklenmesi tavsiye edilir.
Seftriakson + Doksisiklin + Metranidazol veya
Oflaksosin + Metranidazol önerilir.
PID tedavisi sadece antibiyotik tedavisi deðildir. PID
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için tedavi edilen hastalarýn partnerleri seksüel geçiþli
hastalýk için tedavi edilmelidir.Gonokokkal PID'li hastalarýn partnerlerinin 1/3'i gonokok için test (+) ve çoðu
asemptomatiktir. Seksüel partnerlerin %35'inde klamidya
(+)'dir. Bunlar seftriakson gibi beta laktam antibiyotik +7
gün oral doksisiklin almalýdýr.

gibi. Apse rüptürü þüphesi varsa veya 72-96 saat içinde tedaviye cevap vermiyorsa cerrahi eksplorasyon düþünülmelidir. Fertilite veya hormon üretimi isteniyorsa tek taraflý
adneksektomi ve drenaj yapýlmalýdýr. Fertilite düþünmeyen veya sepsis kuþkulanýlan hastada TAH+BSO yapýlmalýdýr. Seçilmiþ vakalarda Laparoskopik drenaj yapýlabilir.

Tuboovariyan Apse

Sekel olarak; Tubal faktör infertilitesi, ektopik gebelik, kronik abdominal aðrý ve tekrarlayan enfeksiyon
görülür. Salpenjitin meydana getirdiði infertilite direkt
olarak tubalarýn enflamatuvar reaksiyonunun þiddetine
baðlýdýr. Salpenjit episodlarýnýn sayýsý infertilite riskini
artýrýr. 3 veya daha fazla episod geçiren hastada infertilite
riski %50-60'a çýkar. Fertilite prognozu enfeksiyonun
mikrobiyolijik etyolojisiyle ilgili gibi görünmüyor. Kronik
alt abdominal aðrý enfeksiyon geçirenlerin önemli kýsmýnda görülür.

PID enfeksiyonunun en þiddetli formudur ve olgularýn %15'inde görülür. Genellikle pelvik enfeksiyonun
yetersiz tedavisi, hastanýn ihmali veya daha sýklýkla multipl PID episodlarý olan kadýnlarda görülür.
Mikroorganizma muhtemelen ovulasyon noktasýndan over
stromasýna giriþ yapar, bu over dokusunun destrüksiyonuna ve apse formasyonua yol açar. Bazen pürülan
materyel pelvik yapýlar arasýnda görülür, tubalar, overler,
uterus ve barsaklar olaya katýlýr. Bu lokülasyonlar apse
kavitesi teþkil eder, komþu organlarýn inatçý enflamasyon
ve destrüksiyonuna sebep olur. PID hemen daima bilateral
ise de apse vakalarýn % 71'inde tek taraflýdýr.
Pelvik enfeksiyonun varlýðýnda adneksiyal kitleler
mutlaka apseleþmez fakat sýklýkla tuba, overler, komþu
pelvik ve abdominal yapýlarýn yapýþmasýyla "tuboovariyan
kompleks" meydana getirir, burada klasik apse duvarý yoktur.
Sorumlu bakteri alt genital traktusta bulunan bakterilerdir ve hemen daima polimikrobiyal etyolojilidir.
Streptokok ve E.Koli, Peptokok, Peptostreptokok ve
Bakterioides gibi anaeroblar, nadiren Klostiridya veya
Aktinomiçes amildir.
Hastalarda pelvik aðrý, hassasiyet, ateþ ve taþikardi
vardýr. Bazen anormal vajinal kanama, vajinal akýntý, bulantý, iþtahsýzlýk veya diyare olabilir. Muayenede alt abdominal ve pelvik hassasiyet ile birlikte peritonitizm bulgularý olabilir. Bazý hastalarda ateþ olmayabilir, beyaz
küre sayýmý normal olabilir. Ultrasonda genellikle bir
kompleks adneksiyal kitle veya kistik lezyon bulunabilir.
Þiddetli enfeksiyon bulgularý ile palpe edilebilen bir
adneksiyal kitlenin varlýðý klinik tanýyý koydurur. Bu adneksiyal kompleks sonografi veya kompüterize tomografi
ile görülebilir. Pü birikintileri olarak gözükebilir veya doku
indurasyonu ile birlikte pelvik strüktürlerin aglütinasyonunu gösterebilir.
Apse periton kavitesine rüptüre olabilir, diffüz peritonit meydana gelir. Eðer 24-48 saat içinde taný konmazsa
septisemi ve septik þok yüksek mortalite nedeni olur.
Pelvik tromboflebit ve ovariyan ven trombozu diðer geç
komplikasyonlardýr.
Tedavi baþlangýç olarak geniþ spektrumlu antibiyotiklerin parenteral tatbikini gerektirir. Þiddetli klinik
semptomlu kadýnlarý hastaneye yatýrmak gerekir. Hastalar
semptomlarýn azalmasýyla 72 saat içinde terapötik cevap
göstermelidir. Lökosit sayýsýnda azalma, ateþin düþmesi
408

Hastalarýn yarýsýnda disparuni vardýr.
Sonuç olarak PID'nin rekürrensi sýktýr, hastalarýn
%25'inde görülür. Distorte tubal yapý konak immün faktörlerin bozulmasýna sebep olarak müteakip enfeksiyon riskini artýrabilir. PID'li hastalar ayný seksüel geçiþli patojenle
yeniden enfekte olur gibi görülüyor.
Önceden tubal enfeksiyon geçirmiþ olan kadýnlarda
karaciðer ve ön karýn duvarý arasýnda "Keman teli" adezyonlarý ile karakterizedir. Buna "Fitz Hugh Curtis
Sendromu" adý verilir. Akut salpenjitle birlikte olan akut
perihepatitin sürekliliðinden ibarettir. Bu sendromlu hastalarýn karaciðer kapsülünden N.gonore ve K.trahomatis
izole edilmiþtir. Proçes ilerleyicidir. Kronik sað üst kadran
aðrýsý bazen laparoskopik olarak adezyonlarýn lizisini
gerektirir.
PID'nin önlenmesi
PID vakalarýnýn çoðu seksüel geçiþli patojenlerle,
özellikle N.Gonore ve K.trahomatisle olduðu için alt genital yol enfeksiyonlarýnýn agressiv taný ve tedavisi yapýlmalýdýr. Hem uygun tedavi hem de bu patojenlerle oluþan
alt genital yol enfeksiyonu açýsýndan halkýn uyarýlmasý
ve eðitimi gerekir. Seksüel davranýþlara dikkat edilmesi,
anormal akýntý için kiþilerin eðitilmesi, hekimlerin PID
taný ve tedavisi açýsýndan uyarýlmasý, hekimlerin HSG
gibi giriþimler esnasýnda iyatrojenik riskler açýsýndan
uyarýlmasý gerekir.
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