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Trichomonas intestinalis, dünyanin her tarafinda insan bagirsaginda özellikle barsagin ileo-çekal kesiminde bulunan 
bagirsak kamçilisidir. Çok nadiren karinda buruntulu agri, mukuslu diyare periyodlari ve bazi bagirsak 
bozukluklarina neden oldugu bildirilmisse de arastiricilar patojenligi üzerine görüs birliginde degildirler. 
T. intestinalis’in tanisi direkt mikroskopik diski bakisinda hareketli trofozoitlerin görülmesiyle konmaktadir. Ayrica 
bu protozoon için çesitli besiyerleri de tanimlanmistir.  
Çalismada, T. intestinalis’in birçok parazitoloji laboratuvarinda yaygin olarak kullanilan cysteine-peptone-liver-
maltose (CPLM) besiyerinde üretilmesi denenmistir. Inönü Üniversitesi Tip Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dali 
laboratuvarina parazit bakisi için gelen ve direkt bakida T. intestinalis  saptanan diskilar CPLM besiyerine ekilmis ve 
iki günde bir kontrol edilerek üreme olup olmadigi degerlendirilmistir. CPLM besiyerinde T. intestinalis 
trofozoitlerinin 16 gün süre ile canliliklarinin devam ettigi gözlenmistir.  
CPLM besiyerinin T. intestinalis ’in tanisinda kullanilabilecegi ve üretilen parazitlerin egitim amaçli 
degerlendirilebilecegi sonucuna varilmistir.  
 
Anahtar kelimeler: T. intestinalis, CPLM besiyeri 
 
Cultivation of Trichomonas intestinalis in CPLM media 
 
Trichomonas intestinalis  is a flagellated protozoon which is located especially in the ileocecal part of the human 
intestine and it is widespread throughout everywhere in the world. However it is said to cause rarely an 
abdominal pain, mucoid diarrhoea periods and some deficiencies in the intestine, some searchers declared as it is 
nonpathogen.  
Diagnosis of T. intestinalis  can be made by way of observing the motile trophozoids in the stool with direct 
microscopic examination. And various kinds of methods are sugggested for cultivation of this protozoon. 
In this study, the cultivation of T. intestinalis has been tried at CPLM media used widespreadly in the parasitology 
laboratories.  
T. intestinalis  containing stool samples which were examined under light microscope in the Inönü University 
Medical Faculty Department of Parasitology were cultivated in the CPLM media and reproduction was checked 
every other day. It was observed that the T. intestinalis can survive for 16 days in CPLM culture. 
As a result, CPLM medium is available for diagnosis of Intestinal Trichomaniasis and trophozoids may be used in 
educational studies. 
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+12. Ulusal Parazitoloji Kongresinde (24 -28 Eylül 2001, Elazig) sunulmustur. 
 
Trichomonas intestinalis, ilk kez 1860 yilinda Davaine tarafindan bulunmus ve Cercomonas hominis olarak 
isimlendirilmistir. Daha sonra T. intestinalis olarak adlandirilmis ve 5 kamçili olmasi nedeniyle , pentatrichomonas cinsi 
içine dahil edilmistir.1,2 
 
T.intestinalis,  7-15 ?m boyunda 3-14 ?m eninde olup, armut seklindedir. Çekirdegi ön uca yakindir. Karyozom 
çekirdegin ortasinda olup, ön uçtan çok defa 5, bazen 4, nadiren 3 kamçi çikar. Dalgalanan zar, vücudun arka ucuna 
kadar devam eder ve bunun serbest kenarini olusturan kamçi, T. tenax  ve T.  vaginalis’inkinden farkli olarak arka uçtan 
serbest olarak uzanir. Dalgalanan zarin vücuda yapisan kenarinda bulunan kosta, yaklasik olarak dalgalanan zar ile 
ayni uzunlukta olup, kalindir. Iyi boyanir ve tanida önemlidir. Ön uçta baslayan aksostil, arka uçtan çikar. Dalgalanan 
zarin ters tarafinda, ön uca yakin, belirgin olmayan bir sitostom vardir.1-4 
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Arastiricilar, T. intestinalis’in trofozoitleri, kamçilari ve 
dalgalanan zari ile süratle hareket ettigini, 
uzunlamasina ikiye bölünerek çogaldigini, insanda 
kalinbagirsakta ve incebarsagin son kisimlarinda 
bulundugunu bildirilmisler ve ayrica safra yollarinda, 
agizda ve midede de rastladiklarini rapor etmislerdir.1-

4 
 
T. intestinalis, dünyanin her tarafinda insan 
bagirsaginda özellikle barsagin ilio-çekal kesiminde 
bulunan bagirsak kamçilisidir. Çok nadiren karinda 
buruntulu agri, mukuslu diyare periyodlari ve bazi 
bagirsak bozukluklarina neden oldugu bildirilmistir. 
Fakat arastiricilar patojenligi üzerine görüs birliginde 
degildirler.1-5 
 
Kuman ve Tokbas, sindirim sistemi yakinmasi olan ve 
diskilarinda patojen bakteri üremeyen olgularin % 
5’inde, T.intestinalis saptamislar ve tedaviden sonra 
yakinmalarin kayboldugunu bildirmislerdir.6 
 
T. intestinalis’in, nemli diskida birkaç gün canli kaldigi 
ve trofozoitlerinin besin maddeleri ve su araciligi ile 
sindirim yolundan alinmasi ile bulastigi, ayrica sinekler 
ve kirli ellerin bulasmada önemli rol oynadigi 
bildirilmistir.1 
 
T. intestinalis’in trofozoitlerinin hizli hareketlerinin, 
direkt bakida tani koymada önemli kriter oldugu 
belirtilmis, iyi boyanan organellerinin taninmasi ile de 
tani konulabilecegi vurgulanmistir.1-4 E. histolytica için 
tanimlanan Modifiye Shaffer-Frye (MS-F) besiyerinin 
T. intestinalis için de uygun oldugu belirtilmistir.7  
 
Çalismada, T. intestinalis’in CPLM (cysteine-peptone-
liver-maltose) besiyerinde üretilmesi ve üreme 
süresinin tesbiti amaçlanmistir. 
 

 
GEREÇ V E YÖNTEM 
 
Inönü Üniversitesi Tip Fakültesi Parazitoloji 
Anabilim Dali Laboratuarina çesitli yakinmalarla gelen 
hastalarin diskilarinda direkt bakida saptanan T. 
intestinalis trofozoitleri  CPLM besiyerine ekilmis ve iki 
günde bir, besiyeri kontrol edilerek üreme olup 
olmadigi kontrol edilmistir. Daha sonra üremelerin 
oldugu besiyerinden pasaj yapilarak pasajin devam 
etme süresi tespit edilmistir. 
 
Arastirmada kullanilan CPLM besiyeri kaynak 
bilgilerdeki prosedüre göre hazirlanmis ve ekim 
yapilincaya kadar +4 ºC de saklanmistir.8 
 

Ekim yapilacagi zaman buzdolabindan çikarilan 
besiyerleri 370C’ lik etüvde biraz bekletilmis ve 
takiben her bir tübe inaktive edilmis 1 ml insan 
serumu,  10.000 ünite kristalize penicillin, 10 mg 
streptomycin ve 4 µg flukonazol eklenmis, bir parça 
diski parçasi konarak  37ºC’de inkube edilmistir.  
 
Ekim yapilan diskilardan alinan örnekler kontrol 
amaci ile oda isisinda ve 370C de bekletilerek 
trofozoitlerin canli kalma süreleri gözlenmistir.  
 
BULGULAR 
 
Parazitin ekim tarihinden itibaren iki gün arayla 
besiyerinde üremenin olup olmadigina bakilmis, 
üreme görüldügü ve ardarda pasajlarla 16 gün süreyle 
canliliklarinin devam ettigi gözlenmistir (Sekil ).  
 
Oda sicakliginda ve 370 C'de birakilan diskilarda ise 
T.intestinalis 24 saat canli kalmistir. 
 
Sekil T. intestinalis trofozoiti (Giemsa boyali, x1000) 
 

 
 
TARTISMA 
 
T. intestinalis’in tanisinda direkt baki ve boyama 
yöntemleri disinda MS-F besiyeri tanimlanmistir.5 
Ancak bu besiyerinin her zaman hazir olmamasi 
nedeniyle süpheli olgularda kültür yönteminden 
yararlanilamamaktadir. 
 
T. vaginalis için yaygin olarak kullanilan CPLM 
besiyerinin T. intestinalis için kullanilabilecegi 
düsünülmüs fakat yapilan arastirmada bu parazitin 
CPLM besiyerinde üretilmesiyle ilgili bir çalismaya 
rastlanilmamistir. 
 
Çalismada T. intestinalis’in CPLM besiyerinde üretilip, 
yasatilmasi basarilmis, 15 gün süre ile canliliginin 
devami saglanmistir. Bu sürenin tani için yeterli 
olacagi ve T. intestinalis’in daha uygun sartlarda 
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boyanarak egitim amaçli preparat hazirlanmasina da 
imkan saglayacagi düsünülmüstür. 
 
Arastirma bir ön çalismadir. Buna göre T. intestinalis’in 
farkli arastirmalarda kullanilmak üzere uzun süreli 
üretilmesinin saglanabilmesi için degisik besiyerlerinin 
ve çesitli modifikasyonlarin denenmesinin gerekli 
oldugu düsünülmektedir. 
 
Sonuç olarak CPLM besiyerinin, T. intestinalis’in 
tanisina katkida bulunabilecegi ve egitim için bu 
parazitin kültüründe  kullanilabilecegi yargisina 
varilmistir. 
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