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Amaç: 

• Böbrek nakli, son dönem böbrek hastalığı olan insanlar 
için en iyi terapötik seçenektir.  

• Böbrek nakli ile sadece renal fonksiyonlar düzelmez. 
Aynı zamanda seksüel fonksiyonlarda da bir düzelme 
olur. Böbrek nakli sonrası artan seksuel fonksiyonlar bu 
hastaları immunsupresif tedavilerden dolayı Cinsel 
yolla bulaşan hastalıklara (CYBH) karşı duyarlı hale 
getirmektedir.  

• Bu çalışmanın amacı seksüel yönden aktif 
asemptomatik böbrek nakli hastalarındaki CYBH 
prevelansının real time Multiplex PCR (RT-mPCR) 
yöntemi kullanılarak araştırılmasıdır. 



Yöntem: 

• Bu prospektif kontrollü çalışmada, Eylül-Kasım 
2016 tarihleri arasında nefroloji polikliniğine rutin 
kontrollerine gelen böbrek nakli olmuş seksüel 
yönden aktif, FM bulguları normal, asemptomatik 
80 hasta (40 kadın 40 erkek) hasta çalışma grubu 
olarak belirlendi.  

• Aynı dönemde üroloji ve jinekoloji polikliniklerine 
başvuran seksüel yönden aktif, FM bulguları 
normal, asemptomatik non-transplante 80 
(K/E=1) hasta ise kontrol grubu olarak belirlendi.  

 



Yöntem 

• Son 4 hafta içerisinde antimikrobiyal yada 
antiviral tedavi alan hastalar çalışmaya dahil 
edilmedi.  

• Bütün hastalardan İlk idrar örneği ile 
servikal/üretral sürüntü örnekleri usulüne 
uygun olarak alınarak RT-mPCR yöntemi ile 
cinsel yolla bulaşan patojenler araştırıldı.  

 



Yöntem 

• Bu çalışmada, DNA Technology® firması 
tarafından üretilen Real-Time PCR kitleri 
kullanılmıştır. Testler, aynı firmanın üretmiş 
olduğu ve programladığı Elite Prime Real-Time 
PCR® cihazı ile çalışılmıştır.  

 



Yöntem 

• Test ile, patojen mikroorganizmalardan;  
1. Mycoplasma Genitalium,  
2. Trichomonas Vaginalis,  
3. Neisseria gonorrhoea,  
4. Chlamydia Trachomatis ile virüslerden  
5. Herpes Simpleks-1 (HSV-1), HSV-2 
6. Cytomegalovirus (CMV) 
 
• varlığı pozitif kabul edildi. 
 



Yöntem 

• Potansiyel patojen grupta yer alan;  
1. Gardnerella vaginalis ve zorunlu anaeroplar 

(Prevotella bivia + Porphyromonas spp.),  
2. Candida spp.,  
3. Mycoplasma Hominis  
4. Ureaplasma spp.  
• varlığı ve Total Mikrobiyal Yüke (TMY) oranları 

saptanmıştır. >104 üzerindeki mikrobiyal yük 
üretici firma önerisi doğrultusunda pozitif olarak 
kabul edildi. 

 



Bulgular: 

• Ortalama yaş, çalışma grubunda 44.95±11.38(23-
63), kontrol grubunda 39.88±10.81(20-60) 
bulundu. Kadın/erkek oranı iki grupta da aynıydı. 

• En az bir CYBH patojeni çalışma grubunda 
51.25%(41/80) hastada tespit edilirken, Kontrol 
grubunda 32.5%(25/80) hastada görüldü 
(p=0.0016).  

• Polimikrobial enfeksiyon varlığı ise çalışma 
grubunda %15(12/80), kontrol grubunda ise 
2,5%(2/80)’idi(p=0.0022). 



Bulgular: 

• Kadın ve erkek hastalar ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde ise çalışma grubundaki 
kadın hastalarda 55%(22/40) CYBH patojeni 
bulunurken, kontrol grubunda 35%(14/40) 
bulundu(p=0.004).  

• Erkek hastalarda ise CYBH patojeni görülme 
oranı çalışma grubunda 47.5%(19/40), kontrol 
grubunda ise 27.5%(11/40) bulundu(p=0.002).  

 



Bulgular-2 

Patojenler Çalışma Grubu (n=80) Kontrol Grubu (n=80)  

Gardnerella Vaginalis ve Z.A. 25% (20) 13.75% (13) (p=0.043) 

Ureoplasma Türleri 23.75% (19) 8.7% (7) (p=0.02) 

CMV 11.25% (9) 1.25% (1) (p=0.016) 

Mycoplasma Türleri 3.75% (3) %5 (4) (p=0.70) 

Mycoplasma Hominis 2.5% (2) 2.5% (2)  

Mycoplasma Genitalium 1.25% (1) 2.5% (2) 

Candida Türleri 2.5% (2) 3.75% (3) 

HSV - 2 1.25% (1) - 

Trichomonas Vaginalis 1.25% (1) - 

Chlamydia Trachomatis - 2.5% (2) 

Tespit edilen CYBH Patojenlerin prevelansı; 

RT-mPCR kitinde yeralan Neisseria gonorrhoea ve HSV-1, hiçbir hastada tespit edilmedi. 



Çıkarımlar: 

• Seksüel yönden aktif asemptomatik böbrek 
nakli hastalarında CYBH’lar nakil olmayan 
bireylere göre daha sıklıkla görülmektedir. Bu 
patojenler böbrek nakli hastalarında ciddi 
morbiditeye sebep olabilirler. RT-mPCR analizi 
bu patojenlerin tespiti için uygun bir metod 
olarak düşünülebilir. 
 


