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VAJİNAL ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA SUŞLARININ 
DAĞILIMI VE CHROMAGAR CANDIDA BESİYERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ*

DISTRIBUTION OF CANDIDA SPECIES IN VAGINAL SPECIMENS AND 
EVALUATION OF CHROMAGAR CANDIDA MEDIUM

Berna GÜLTEKİN**, Vesile YAZICI**, Neriman AYDIN**

ÖZET: Sık rastlanan ve tekrarlama özelliği nedeni ile uzun süreli 
tedavi gerektirebilen vulvovajinal kandidozda, etken olan Candida türünün 
bilinmesi tedavinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu çalışmada vajinal 
örneklerden izole edilen etkenlerin dağılımının belirlenmesi ve CHROMagar 
Candida kromojenik besiyerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 
laboratuvarımıza klinik olarak vajinit ön tanısı konulmuş 80 hastadan 
gönderilen örnekler incelenmiş ve CHROMagar Candida besiyerinde 35°C’de 
48 saat inkübasyon sonrası oluşan koloniler renk ve özellikleri açısından 
değerlendirilmiştir. Candida suşları; germ tüp testi, mısır unu-Tween 80’li agarda 
üreme şekli ve gerektiğinde API 20C AUX ticari kiti ile tanımlanmıştır. Toplam 
80 örnekten 84 Candida suşu izole edilmiştir. Örneklerin dördünde (%5) iki 
ayrı Candida türü üremiştir. Candida izolatlarının 45’i (%53.6) C.albicans, 29’u 
(%34.5) C.glabrata, 7’si (%8.3) C.krusei, 3’ü (%3.6) C.kefyr olarak tanımlanmıştır. 
CHROMagar Candida besiyerinde C.albicans suşlarının tümü ve 7 C.krusei 
suşundan 6’sı doğru olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, vajinal örneklerden 
en sık izole edilen türün yine C.albicans olduğu ve özellikle sık görülen bazı 
Candida türlerine ait kolonilerin tanımlanmasında ya da aynı kültürde üreyen 
birden fazla Candida türünün ayırt edilmesinde CHROMagar Candida besiyerinin 
yararlı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Vulvovajinal kandidoz, Candida türleri, CHROMagar.

ABSTRACT: Identification of Candida species is important to guide 
treatment in vulvovaginal candidiasis which is seen frequently and needs long-
term therapy due to recurrence. The aim of this study was to determine the 
species distribution of Candida isolated from vaginal specimens and evaluation 
of CHROMagar Candida medium in the laboratory diagnosis. Samples from 
80 patients who were clinically diagnosed as vaginitis have been analysed in our 
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laboratory. Colonies appeared on CHROMagar Candida media after 48 hours of 
incubation at 35°C were evaluated for their colors and characteristics. Candida 
strains were identified by germ tube test, growth on corn meal Tween 80 agar 
and when necessary also by API 20 C AUX commercial kit. A total of 84 Candida 
strains were isolated from 80 patients. Two different Candida species have been 
isolated from four (5%) of the samples. Among Candida strains isolated, 45 
(53.6%) were C.albicans, 29 (34.5%) C.glabrata, 7 (8.3%) C.krusei, and 3 (3.6%) 
C.kefyr. All of the C.albicans and six of the seven C.krusei isolates have been 
identified correctly by CHROMagar Candida medium. These results showed that 
C.albicans is still the most frequently isolated species from vaginal samples. It 
was concluded that CHROMagar Candida medium is useful for identification of 
colonies due to frequently seen Candida species and also in differentiation of 
multiple Candida species grown on the same culture.
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G İ R İ Ş

Candida türleri insan deri ve mukoza florasında bulunan organizmalardır. 
Deri, tırnak ve mukoza tutulumu ile seyreden yüzeyel enfeksiyonların yanı sıra, 
iç organları tutan derin yerleşimli enfeksiyonlara da neden olabilirler. Yüzeyel 
kandidozlar arasında yer alan vulvovajinal kandidoz, oldukça sık rastlanan, 
tekrarlama özelliği bulunan ve cinsel yolla bulaşabilen bir klinik tablodur1,2. 
Vulvovajinal kandidozda en sık etkenin Candida albicans olduğu, bunu C.glabrata’nın 
izlediği belirtilmektedir3. Candida türlerinden C.glabrata’nın azol grubu antifungallere 
doza bağlı duyarlı ya da dirençli olabilmesi, C.krusei suşlarının ise flukonazole 
doğal dirençli olması nedeniyle tedavinin belirlenmesinde etken Candida türünün 
bilinmesi önem taşımaktadır4.

Candida türleri germ tüp testi, klamidospor oluşumu ve biyokimyasal testlerle 
tanımlanabilmektedir1. Tanımlamada kullanılan kromojenik besiyerleri içinde bulunan 
kromojenik substratların bazı Candida türlerinde bulunan enzimlerle parçalanması ile 
24-48 saat inkübasyon sonrasında değişik renklerde koloniler oluşmaktadır5. Böylece 
farklı Candida türleri farklı renklerde koloniler oluşturmaları ile tanımlanabilmektedir. 
Kromojenik besiyerleri tüm Candida türlerinin tanımlanmasında kullanılamamakta; 
kandidozlarda sıklıkla etken olan C.albicans, C.tropicalis, C.krusei gibi türlerin 
kendilerine özgü renklerde koloni oluşturduğu belirtilmektedir5-7.

Bu çalışmada vajinal örneklerden izole edilen Candida türlerinin dağılımının 
belirlenmesi ve tanımlamada CHROMagar Candida kromojenik besiyerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Laboratuvarı’na Kasım 2003-Temmuz 2004 tarihleri arasında vajinit 
ön tanılı hastalardan gönderilen örnekler direk mikroskopik olarak incelendikten 
sonra rutin bakteriyolojik besiyerlerine ve Sabouraud dekstroz agara (SDA) ekildi. 
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Serum fizyolojik ile hazırlanan direk preparatta blastospor ve/veya yalancı hif görülen 
örnekler doğrudan CHROMagar Candida (CHROMagar Company, Paris, France) 
besiyerine ekildi, mikroskopide mantar elemanı görülemediği halde kültürde üreyen 
maya suşları ise 4-5 farklı koloniye dokundurulan öze ile CHROMagar Candida 
besiyerine pasajlanarak karışık üremeler saptanmaya çalışıldı. CHROMagar Candida 
besiyerlerinde 35°C’de 48 saat inkübasyon sonrası oluşan koloniler üretici firmanın 
önerilerine göre değerlendirildi. Yeşil renkte koloni oluşturan suşlar C.albicans, mavi 
renkte koloni oluşturanlar C.tropicalis, pembe renkte koloni oluşturanlar C.krusei, 
beyazdan pembeye farklı renklerde koloni oluşturanlar diğer Candida türleri olarak 
tanımlandı ve suşlar koloni şekilleri açısından değerlendirildi.

İzole edilen Candida suşları germ tüp testi ve mısır unu-Tween 80’li agarda 
(Oxoid) üreme şekline göre tanımlandı1, gerektiğinde API 20C AUX (Bio Mérieux) 
ticari kitinden yararlanıldı. Çalışmada uygulanan testlerin kontrolünde C.albicans 
ATCC 90028 ve C.krusei ATCC 6258 standart suşları kullanıldı.

B U L G U L A R

Çalışmamızda, toplam 80 olguya ait vajinal örneklerden 84 Candida suşu 
izole edilmiştir. Örneklerin dördünden (%5) iki ayrı Candida türü izole edilmiştir. 
İzole edilen Candida’ların 45’i (%53.6) C.albicans, 29’u (%34.5) C.glabrata, 7’si 
(%8.3) C.krusei, 3’ü (%3.6) ise C.kefyr olarak tanımlanmıştır.

Germ tüp testi C.albicans suşlarının tümünde pozitif bulunmuş, yalancı 
pozitiflik saptanmamıştır. Mısır unu-Tween 80’li agarda C.albicans suşlarının 43’ü 
(%95.6) klamidospor oluşturmuş, yalancı pozitifliğe rastlanmamıştır. C.albicans 
suşlarının 10’unun (%22.2) 48. saatte, 33’ünün (%83.4) ise 72. saatte klamidospor 
oluşturduğu gözlenmiş, iki suşta klamidospor (%4.4) görülmemiştir.

CHROMagar Candida besiyerinde C.albicans suşlarının tümü yeşil koloni 
oluşturmuş (duyarlılık ve özgüllük: %100), C.krusei suşlarından 6’sı pembe renkte, 
basık ve tırtıklı koloniler oluşturmuş, bir C.krusei izolatının kolonilerinin açık mor 
renkli olduğu görülmüştür (duyarlılık: %87.5, özgüllük: %100). C.glabrata suşlarının 
27’si (%94) mor renkte, biri (%3) pembe renkte, biri (%3) beyaz renkte koloni 
oluşturmuştur. C.kefyr suşlarından ikisi beyaz-krem renkte, biri açık pembe renkte 
koloni oluşturmuştur.

T A R T I Ş M A

 Vajinitler arasında vulvovajinal kandidoz sıklığı bakteriyel vajinozdan sonra 
ikinci sırada gelmektedir8,9. Normal vajinal florada da bulunabilen Candida’lar, 
vulvovajinal kandidoza neden olabilmektedir10. Genital kandidozların en sık 
etkeni C.albicans olmakla birlikte, son yıllarda albicans dışı türlerin görülme 
sıklığının arttığı bildirilmektedir11,12. Bu çalışmada vajinal örneklerden en sık izole 
edilen türün C.albicans (%53.6) olduğu, bunu C.glabrata’nın (%34.5) izlediği 
görülmektedir. Yapılan diğer çalışmalarda da vaginal örneklerden en sık izole 
edilen türlerin C.albicans (%61.7-85.4) ve C.glabrata (%11.2-22.9) olduğu 
belirtilmektedir13-17. C.glabrata’nın izolasyon sıklığının oldukça yüksek olması azol 



grubundan çoğu antifungale doza bağlı duyarlı ya da dirençli olabilmesi açısından 
önemlidir2,12. Benzer şekilde, çalışmadaki izolatların %8.3’ünü oluşturan C.krusei 
suşlarında görülen azol direnci bu türün neden olduğu enfeksiyonların tedavisini 
zorlaştırmaktadır18,19. Çeşitli çalışmalarda vulvovajinitli olgulardan C.krusei izolasyon 
oranı %1.9-8.8 olarak bildirilmiştir14,15,17.

Bu çalışmada CHROMagar Candida besiyerinde 45 C.albicans suşunun tümü 
yeşil renkte koloni oluşturarak doğru olarak tanınmış, C.krusei suşlarından altısı 
pembe renkte, basık ve tırtıklı koloni oluşturarak doğru olarak tanınırken, bir C.krusei 
suşunun açık mor renkli koloni oluşturduğu görülmüştür. Çalışmamızda üretici 
firmanın mavi renkte koloni oluşturduğunu belirttiği C.tropicalis izole edilmemiştir. 
Üretici firmanın koloni rengini belirtmediği mayalardan C.glabrata suşlarının 27’si 
mor, biri pembe ve biri beyaz renkte koloni oluşturmuştur. C.kefyr suşlarından ikisi 
krem, biri ise açık pembe renkte koloni oluşturmuştur. Bu durumda izole edilen 
84 suşun %58.3’ünü oluşturan 45 C.albicans ve altı C.krusei suşu CHROMagar 
Candida besiyerindeki koloni rengi ve şekli ile doğru olarak tanınmıştır.

Yapılan çalışmalarda CHROMagar Candida besiyeri ile C.albicans, C.tropicalis 
ve C.krusei suşlarının yüksek duyarlılık ve özgüllük oranları ile doğru olarak 
tanımlanabildiği belirtilmektedir5,6,20,21. Bu çalışmada mısır unu-Tween 80’li agarda 
klamidospor oluşturmayan iki (%4.4) C.albicans izolatı, CHROMagar Candida 
besiyeri ile doğru olarak tanımlanmıştır. Fotedar ve arkadaşları22, klamidospor 
oluşturmayan 45 C.albicans suşunun tümünün CHROMagar Candida besiyeri ile 
tanımlandığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmaların bir kısmında6,23,24 CHROMagar 
Candida besiyeri ile C.glabrata’nın doğru tanımlanabildiği, bazılarında ise 
diğer maya türleri ile benzer koloniler oluşturduğu için doğru tanımlanamadığı 
bildirilmektedir7,20,25. Çalışmamızda C.glabrata izolatlarının %94’ü mor renkte koloni 
oluşturmuş, mısır unu-Tween 80’li agarda morfolojik inceleme yapılarak C.glabrata 
olduğu doğrulanan suşlar ek bir teste gerek kalmadan tanınabilmiştir.

Bu çalışmada vajinal örneklerden izole edilmemiş olsa da; fenotipik olarak 
C.albicans’dan ayrımı zor olan C.dubliniensis suşlarının CHROMagar Candida 
besiyerinde C.albicans’a göre daha koyu yeşil renkte koloniler oluşturmasının 
tanımlamada yararlı olduğu belirtilmektedir7,26,27.

Koehler ve arkadaşları7, CHROMagar Candida ile mısır unu-Tween 80’li 
agarda morfolojik incelemenin bir arada kullanılması ile alınan sonuçların API maya 
tanımlama kiti sonuçları ile uyumlu olduğunu, bu şekilde laboratuvarlarında maya 
izolatlarının %95’inden fazlasını tanımlayabildiklerini bildirmişlerdir. Çalışmacılar, 
iki yöntemin sonuç verme süresinin benzer olduğunu ve kültür yönteminin daha 
ucuza mal olduğunu belirtmişler, bunun yanında API 20C AUX’un tanımlayamadığı 
bazı mayaların morfolojik özellikleri ve CHROMagar Candida besiyerinde koloni 
özellikleri ile tanımlanabileceğini bildirmişlerdir7. Benzer şekilde bu çalışmada 
örneklerden CHROMagar Candida besiyerine direk ekim ile C.albicans ve C.krusei 
suşları 48 saatte tanımlanabilmiş, kültürden yapılan pasaj sonrası ise tanımlama 
için 72 saate ihtiyaç duyulmuştur. Kültürde üreyen mayaların API 20C AUX ile 
tanımlanması için 24 saat maya üremesi, ortalama 48 saat de tanımlama için olmak 
üzere ortalama 72 saate ihtiyaç vardır. Örnekten CHROMagar Candida besiyerine 
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direk ekim ile mayaların tanımlanmasında zaman kazanmak mümkündür5,28. 
Çalışmamızda CHROMagar Candida besiyerinin maliyeti göze alınarak her 
örnek bu besiyerine ekilmemiştir. Direk mikroskopik incelemede spor ve/veya 
yalancı hif görülen 33 örnek CHROMagar Candida besiyerine direk ekilmiş, direk 
mikroskopisinde spor görülemediği halde SDA’da üreyen maya suşları ise (47 
örnek) CHROMagar Candida besiyerine sonradan pasajlanmıştır.

Vajinal örneklerin dördünde iki ayrı tür Candida izole edilmiştir. Üç örnekte 
C.albicans ve C.glabrata, bir örnekte C.albicans ve C.kefyr birlikte üremiştir. Bu 
olguların üçünde CHROMagar Candida besiyerine direk örnekten ekim yapılmış 
ve inkübasyon sonrasında farklı renkli koloniler görülerek tanımlamaya gidilmiştir. 
Bir örnekte ise SDA’daki kolonilerden CHROMagar Candida besiyerine pasaj 
yapıldığında iki ayrı renkte koloni oluştuğu görülerek tanımlamaya gidilmiştir. 
CHROMagar Candida besiyerine direk örnekten ekim ya da pasaj yapılarak 
birden fazla maya türü üremesi durumunda farklı renkteki kolonilerin ayırımda 
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Yapılan diğer çalışmalarda da CHROMagar 
Candida besiyeri ile kültürde karışık maya üremelerinin kolaylıkla saptanabildiği 
belirtilmektedir5,6,24,27,29.

Sonuç olarak, çalışmada vajinal örneklerden en sık C.albicans izole edilmiştir. 
CHROMagar Candida besiyerinin özellikle Candida türlerinin sık izole edildiği 
örneklerden direk olarak ya da kültürden tanımlanmasında zaman kazandırması ve 
karışık kültürlerde üreyen farklı Candida türlerinin ayırt edilmesinde yararlı olduğu 
düşünülmektedir. CHROMagar Candida besiyeri ile tanımlayamayan suşların diğer 
yöntemlerle desteklenmesi gerektiği, laboratuvarda belirlenen tanımlama şemasında 
yer alabileceği düşünülmektedir.
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