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AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 AMAÇ:  
İleriki dönemlerde görülecek klinik derslere temel teşkil 

edecek paraziter ajanlarla ilgili temel bilgilerin 
öğrenimi… 
 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  
Kamçılı parazitleri, T.vaginalis, ve P. jirovecii parazitini 

tanıyabilmek… 
 
 Kamçılı parazitlerin, T.vaginalis, morfolojisi,hayat döngüsü, kliniği, bulaşma 

yolları, tedavisi ve kontrol 
 
 P. jirovecii, morfoloji, pnomonisi (interstisyel pnomonisi) kliniği, tanı, tedavisi 
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KAMÇILI PARAZİTLER 

 Chilomastix mesnili 
 Retortamonas intestinalis 
 Enteromonas hominis 
 Dientamoeba fragilis 
 Trichomonaslar 
T.tenax 
T.vaginalis 
T.hominis 
 

 Giardia intestinalis 
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 45 yaşında bayan 
 Son 3 aydır devam eden 
 Karın ağrısı ve ishal şikayeti 
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Chilomastix mesnili 

 Nonpatojen 
 Kalın bağırsakta yerleşir 
 Kist ve trofozoit dönemleri bulunur 
 TROFOZOİT:   10-20µm, 5-6µm 
Ön ucu arka ucundan geniş ve yuvarlak 
Ön uçta 3 kamçı var 
Kamçıların çıktığı yere yakın çekirdek 
Belirgin bir hücre ağzı vardır ve buradan 1 

kamçı çıkar 
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Retortamonas intestinalis 
 
 C.mesnili’ye benzer, fakat onun 1/3’ü 

büyüklüğündedir 
 Nonpatojen 
 1 ön, 1 arka kamçısı olan trofozoit vardır 
 Limona benzer 
 Hem trofozoit hem kist bir nükleusludur 
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Enteromonas hominis 
 
 Nonpatojen 
 Trofozoit ve kist dönemleri vardır 
 Trofozoit 3, ön, 1 arka kamçıya sahiptir 
 Olgun kist 2 veya 4 nükleusludur 
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Dientamoeba fragilis 
 
 Kamçıları yok, Ameboid formu var 
 Kist şekli yok 
 Sadece trofozoit şekli vardır 
 Trofozoitler 1 veya 2 nükleuslu 
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 Bağırsak kıvrımlarında yaşar, dokuları invaze 
etmez 

 Dünyada yaygın dağılım gösterir 
 Karın ağrısı ve kronik ishal ve açıklanamayan 

eozinofili ile yakın ilişkili 
 

 
Dientamoeba fragilis 
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 45 yaşında bayan 
 Son 3 aydır devam eden 
 Karın ağrısı ve ishal şikayeti 

 
 

 TANI nedir? 
 Biyokimya, Mikrobiyoloji, Parazitoloji 
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 Chilomastix mesnili 
 10-20µm, 5-6µm ebatlarında 
 Ön uçta 3 kamçı 

 
 Retortamonas intestinalis 

 C.mesnili’nin 1/3’ü büyüklüğündedir 
 1 ön, 1 arka kamçısı olan trofozoit vardır 
 Limona benzer 
 Hem trofozoit hem kist bir nükleusludur 

 
 Enteromonas hominis 

 Trofozoit 3 ön, 1 arka kamçıya sahiptir 
 Olgun kist 2 veya 4 nükleusludur 

 
 Dientamoeba fragilis 

 Kist formu yok, kamçısı yok 
 Trofozoitler 1 veya 2 nükleuslu 
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 25 yaşında bayan 
 

 1 haftadır devam eden 
 

 Sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrı 
 Vulvada kaşıntı ve yanma  

 
 Pis kokulu, köpüklü, kirli beyaz veya yeşilimsi, krem 

kıvamında akıntı vajinal akıntı  
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T.vaginalis 

T.hominis 
(Pentatrichomonas) 

T.tenax 

Trichomonaslar 
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 Trichomonas hominis                   Bağırsakta 
        

  
 Trichomonas tenax                      Ağızda  
 
    
 Trichomonas vaginalis                 Ürogenital sistem 

 
İnsanda yerleşen Trichomonas türleri: 
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T. tenax 
•4 kamçı 
•Dalgalı zar parazitin 
2/3’ü kadar 
•Trofozoit 5-12 µm 

T.vaginalis 
• 4 kamçı 
• Dalgalı zar parazitin 

1/3’ü kadar 
• Trofozoit 5-14 µm 

T.intestinalis 
• 3-5 kamçı 
• Dalgalı zar 

parazitin boyunca 
• Trofozoit 7-32 µm 

*Tirchomonasların, Kist dönemi yoktur, trofozoit bulunur  
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               Trichomonas intestinalis    
(T.hominis, Pentatrichomonas hominis) 
 Kalın barsakta yaşar. 

 
 Dünyanın her tarafında bulunur. Diğer kamçılılardan 

(Giardia, D. fragilis) daha sık görülür 
 

 Nadiren karın ağrısı ve barsak bozuklukluları 
 

 Patojenliği ??? 
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Morfoloji 

 Yalnızca trofozoit şekli var, armut şeklinde 
 Kist şekli yok  
 Nükleus ön uca yakın 
 Ön uçtan genellikle 5, bazen 4, nadiren de 3 

kamçı 
 

18 
Kamçılı parazitler (Trichomaslar), P.jirovecii / 

S.KUK 



  
 Dalgalı zar parazitin tamamı boyunca uzanır, arka uca 

kadar devam edip serbest uzanır 
 Hidrogeneosomlar kosta boyunca dizilmiştir. Aksostil 

etrafında hidrogenosom yoktur 
 Aksostil, ön uçta başlayarak arka uçtan çıkar 

 

 Trichomonas intestinalis    
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Trichomonas intestinalis    
 
 Uzunlamasına ikiye bölünerek çoğalır 
 Çekum ve ince barsağın son kısmında 

 
 Besinlerle, sütle, su ile ağızda alınması ile 

bulaşır. 
 Sinekler ve kirli eller bulaşmada rol alır 
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T. intestinalis tanı  

 Dışkıda tipik trofozotlerin görülmesi ile 
konur 
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Trichomonas tenax  
 Ağız hijyeni kötü olanlarda bulunabilen apatojen 

protozoon 
 Ağızda, dişler arasında, tonsillerin üzerinde yerleşir 

22 
Kamçılı parazitler (Trichomaslar), P.jirovecii / 

S.KUK 



Trichomonas tenax morfoloji 

 Yalnızca trofozoit var, kist formu yok 
 5-16 µm boyunda 2-5 µm eninde 
 Dalgalı zar vücudun 2/3’üne kadardır, arka uca 

varmaz. 
 Kamçı, dalgalı zar ve yalancı ayaklarla da 

hareket,  
 İkiye bölünerek çoğalır 

 
 

 Öpüşme, çatal-kaşık-bardak ortak kullanımıyla 
bulaşır 
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Trichomonas tenax  
TANI: diş, diş araları ve sakızdan alınan 

örneklerde tipik trofozoitler görülür 
 
TEDAVİ: Gerektirmez, ağız hijyeni ile düzelme 

sağlanır 
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Trichomonas vaginalis 
 Ürogenital sistemde kamçılı protozoon, 
 Cinsel yolla bulaşır, anneden bebeğe 

bulaşabilmektedir 
 18-40 yaşlarında 
 Dünyada kadınlarda % 10-25 
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Önemi  
 Hamilelerde  daha sık görülür 
 Sadece ABD’de yılda 8 milyon yeni vaka 

 
 DSÖ 2005 yılı 248 milyon 
                    2008 yılı      276.4 milyon (%11.2) 
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Trofozoit 
 
 Boy:10-25mikron 
 En:5-15mikron 
 Nucleus (kromatin), 
 Blefaroblast, 
 Dalgalı zar, 
 Aksostil, 
 Parabazal cisim (golgi) 
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T.vajinalis trofozoit 

 Elektron mikroskopu İncelemesi, 
 H.içi organellerin hepsi →kinetosom 

(blefaroblast) tutunduğu görülmüş. 

Kinetosomda; 
Yoğun ozmofilik granüller. 
(Parabazal lif) 
Kamçı 
Aksostil 
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Hidrogenezom 
 
 Aksostil çevresinde üç sıralı 
 E.mikr. koyu görüntü 
 Çift katlı membran 
 
 Sitoplazmada piruvat sentezi 
 H+ molekülü oluşturur 
 ATP yapımında rol alır 
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Nükleus  
 
 Oval ve büyük, 
 Çift katlı membran, 
 Yoğun plazma ve granüller, 
 Nükleus etrafında ER.  
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Dalgalı zar 
 
 Dalgalı zarı destekleyen costa yapısı 

sitoplazmada, 
 Kinetosom → costa 
 Costada enine çapraz bant. 
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Hücre membranı 
 
 Fosfolipid yapıda,  
 Sıvı mozaik görünüm. 
 Beslenme, fagositoz ile yapılmakta. 
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Hayat döngüsü 
 
Trofozoit; 
Tek konaklı parazit. 

 
Su içerisinde 1 saat, 
İdrarda 24 saat canlı 
kalabilir 

 
Uzunlamasına ikiye 
bölünerek çoğalır 

34 
Kamçılı parazitler (Trichomaslar), P.jirovecii / 

S.KUK 



 
Beslenme 
 
 Dalgalı zar ile dönerek hareket, kamçı bu hareketi 

hızlandıryor, 
 Protozoon, bakteri, epitel hücreleri, eritrositleri, vagina 

glikozu fagositoz.. 
 Demir→pirüvat ferrodoksin oksidoredüktaz 

 
 Kültürü yapılabilir -CPLM, TYM 
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T.vaginalis virülans faktörleri 
 
1. Aderens ve adezinler, 
2. Hemoliz, 
3. Proteinazlar, 
4. Hücre ayıran faktör (CDF) 
5. Sitotoksik moleküller, 
6. T.vaginalis RNA virüs. 

 
Mycoplasma 
Lactobascillus 
Çeşitli virüsler 
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1)Aderens ve adezinler 
 
 
 Trichomonas hücre yüzey protein ve glikoproteinler 

adezyonda rol alır. 
 AP65, AP51, AP33, AP23. 
 Spesifik reseptör - ligand bağlantısını sağlar. 
 Ortamda Fe miktarı ↓,  AP’lerin salınımıda ↓ 
 Sistein proteinazlar → hedef hücre adezyon (laminin) 
 Fibronektin  
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2) Hemoliz 
 
 Lipid sentezi yapamayan T.vaginalis yağ asidi için 

eritrositleri kullanır (Lipid ve Fe) 
  Sistein proteinaz salınımı (Perforin) 
  Lizis 
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3) Proteinazlar 
 
 Lizozomal kaynaklı çeşitli proteinaz, 
 Epitel hücre aderenste, 
 Eritrosit hemolozinde, 
 Konak IgG, IgA’yı degrede etmektedir 
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4)Hücre ayıran faktör (CDF) 
 
 CDF ısı ve aside dirençli glikoproteindir, 
 Hücre ayrılmasına neden olur, 
 Ölümüne neden olmaz, 
 CDF üretimi, vajinit şiddeti ile orantılı, 
 CDF üretimi, vajenin östrojen konst. etkilenir.            

(ß-estradiol varlığında cdf’ü ↓) 
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5) Sitotoksik moleküller 
 
 Hedef hücrenin membranı, 
 Örn; Perforin → Eritrosit mebranında porlar. 
 T.vaginalis → Fosfolipaz A2 (litik faktör) 
                                      ↓ 
                              fosfatidilkolini azaltır 
   çekirdek ve 
                             eritrositleri parçalar 
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6) T.vaginalis RNA virüs 
 TVV, çift zincirli RNA virüsü, 
 Klinik izolatlarda %82 virüs, 
 P270 yüzeyden salgılanan immunolojik protein, 
 Patojenitede rolü vardır! 
 Yüzeye tutunma, 
 İlaç dirençi, 
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Epidemiyoloji ve Bulaşma 
 Kaynak: enfeksiyonlu kadın ve erkek.  
 Ürogenital çıkartılarla etrafa yayılır 

 
 Cinsel ilişki: bulaş genellikle bu yolla 

 
 İndirekt yollar: Alafranga WC,  mayo, tuvalet 

kağıdı, tuvalet eşyaları, banyoda kirli su; 
jinekolojik muayenedeki kirli araç, gereç ve 
eldivenlerle de bulaşabilir. Hamamlar? 
 

 Enfekte anneden bulaşma: Doğum esnasında 
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Epidemiyoloji 
 En sık 18-40 yaş, kadınlarda ↑ 

 
 Menapozdan sonra sıklık ↓ 

 
 Sosyoekonomik şartları kötü olan, temizliğe dikkat 

etmeyenler de ↑ 
  
 Çok eşliler, homoseksüellerde ↑ 

 
 Vaginanın normal pH’ı (3.8-4.4) yerleşmeyi engeller.  
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  Klinik  
 Asemptomatik olabilir,  
 Eğer semptomatikse, 6-10 günlük inkübasyon sonrası; 

      
 Pis kokulu, köpüklü, kirli beyaz veya yeşilimsi, krem kıvamında 

akıntı   
  -vulvada kaşıntı ve yanma       
 -disüri ve poliüri  
 -akıntı devam eder, epitel yer yer keratinize, bazen nekroz 
 -sıklıkla servisit nadiren endometrit ve üretrit oluşabilir 
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Klinik 

 Gebelerde 
 Düşük doğum ağırlıklı bebek 
 Erken membran rüptürü 
 Erken doğum 
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Vajinanın kızarık durumuna 
(Ağaç çileği vajinası) 

 

Servix 
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Erkeklerde trichomonas : 
 
Çoğunlukla sessiz seyreder 
Üretritis olabilir 
Prostat bezi şişebilir / kanser? 
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Tanı 
 Diğer Trichomonaslardan ayırt etmek zor 

 
 Kesin tanı: Etkenin görülmesi 

 
 Muayene materyali: Vajina-üretra salgısı, idrar 

 
 En kolay yöntem mikroskobik bakı 
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 Boyama yöntemleri  

 Kültür 

 Fluoresan yöntemler 

 PCR 

Tanı 
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Korunma 
 Hasta ve eşin tedavisi  

 Ortak tuvalet eşyası veya çamaşır kullanılmamalı. 

 Alafranga WC iyi temizliği.  

 Jinekolojide dezenfeksiyon. 

 Kişisel hijyen 

 Fuhşun önlenmesi, çalışan kadınlara periyodik kontrol 
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Tedavi 
 Metranidazole etkin bir ilaçtır 

 
 
 
 
 

 T.vaginalis, cinsel yolla bulaşır           
eş zamanlı olarak                             
eş (partner) tedavisi yapılmalıdır 
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Tedavi: 
 Tinidazol  -Metranidazol direncli olgularda 

 
 Secnidazol- Son zamanlarda yan etkilerinin daha az, tedavi 

süresinin daha kısa olmasından dolayı kullanılmaktadır 
 

 Oral kontraceptif  kullanımı enfeksiyon oranını azalttığı tespit 
edilmiş 
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 25 yaşında bayan 
 

 1 haftadır devam eden 
 

 Sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrı 
 Vulvada kaşıntı ve yanma  

 
 Pis kokulu, köpüklü, kirli beyaz veya yeşilimsi, krem 

kıvamında akıntı vajinal akıntı  
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 35 yaşında erkek 
 Son 5 gündür devam eden 

 
Öksürük 
Nefes darlığı  
Balgam çıkarma 
Ateş 
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Pneumocystis (carinii) jiroveci 
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Pneumocystis jiroveci 
 Etken ajan; 

Pneumocystis jiroveci (Pneumocystis carinii) 
günümüze kadar protozoa 
 

 AIDS’li hastalarda en sık görülen fırsatçı 
patojendir.   
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Son yıllara kadar parazit!  

1. Protozoonlara morfolojik olarak benzemesi 
 Mantarlara ait fenotipik özelliklerin olmayışı 
 
2. Protozoon ilaçlarına duyarlı olması  
 Mantar ilaçlarına duyarsız olması 
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Şimdi Mantar?  
1-Kist şekli mantarların eşeysiz çoğalma dönemine benzer 
2- Kist duvarında kitin var 
3- Mantar mitekondrilerine benzer 
4- DHFR ve TS enzimleri mantarlardaki gibi 2 ayrı gen 

tarafından kodlanır 
5- Protein sentezinde mantarlarda görülen translasyon 

elengasyon faktör-3’ü kodlayan gen var 
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Pneumocystis jiroveci eğer mantar ise?? 
Diğer Mantarlardan ayrılan özellikleri 

1-Mantarlara ait besiyerinde üremezler 
2- Tipik mantar ilaçlarına duyarlı değildirler 
3- rRNA’yı kodlayan tek bir gen var (Mantarlarda 

yüzlerce) 
4- Hücre duvarı mantarlara göre daha dayanıksız 

ve esnek. 
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P. jirovecii önemi 
Coğrafik dağılım  
 Dünyada insan ve hayvanlarda yaygın  
  
 Çoğu sağlıklı çocuklar 3-4 yaşına kadar 

yakalanır. 
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Pneumocystis pneumonia (PCP)  
 
 İmmün yetmezlikli kişilerde (AIDS),  

 Prematürelerde,  

 Malnutrüsyonda 

 Yoğun bakım hastaları, 

 Transplantasyon hastaları, 
 

 Pek çok sağlıklı çocuğun 3-4 yaşına kadar 
 Çocuk yuvalarında 
 Çocuk hastanelerinde 

 
 AIDS’li olguların %10-80’inde görüldüğü, 
 Bu hastalarda görülen fırsatçı parazitlerin %60’ını 

oluşturduğu bildirilmiştir 
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Pneumocystis kolonizasyonu icin risk  

 Gebelik,  
 Kronik akciğer hastalığı, 
 HIV enfeksiyonu,  
 Otoimmun hastalıklar, 
 Malignensiler,  
 Organ transplantasyonu olanlar, 
 Wegener’s granulomatosis ve  
 İnflamatuar bağırsak hastalığı gibi kollojen vaskuler hastalıklar, 
 Anti-TNF-α tedavisi alan Crohn hastalığı ve romatoit 
 artrit,  
 Özellikle ust solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç çocuklar.  
 immun supressiv ilaç kullanımı 
 Düşük CD4+T hucresi, 
 Sigara icilmesi 
 PP’lilerle temas ve yetersiz tedavisi 
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P. jirovecii hayat döngüsü 
 
 Pneumocystis akciğer alveollerine tropizm 

gösterir. 

 Kist, prekist ve trofozoit dönemleri 

 Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalır 
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Prekistler  
 
 Trofozoitten biraz daha büyük, yuvarlak 

yapılardır,  
 İçlerinde çekirdek bölünmesi görülür 
 Başlangıçta tek çekirdekli iken sonradan 

bu sayı 4 kadar çıkar. 
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Kist Dönemi 

 Kist donemi 5-8 μm capındadır; içinde 
sekiz adet, sporozoit veya intrakistik 
cisimcik denilen yapılar bulunur.  

○ Kist duvarı toluidin mavisi,  
○ metenamin gümüş nitrat  
○ Gram-Weigert stain 

 Giemsa ile boyanmaz 

66 
Kamçılı parazitler (Trichomaslar), P.jirovecii / 

S.KUK 



 
 
 
 

P. jirovecii hayat döngüsü 
 

 Kistlerin içinde 8 
sporozoit veya 
intrakistik cisim 
bulunur 
 

 Olgun kistlerin 
parçalanması ile 
trofozoit oluşur ve 
döngü tekrarlanır 
 

 Kistin parçalanması 
sonrası kist duvarı 
içi boş ve büzüşmüş 
olarak 
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Klinik 
 Vücuda ana giriş: Solunum yolu 

 
 Pneumocystis pneumonia (PCP)  

 Dispne,  
 Öksürük, 
  Hafif ateş.   

 
 

 Tipik özellik; plazma hücrelerinin baskın olduğu  mononükleer 
infiltrasyonla seyreden interstisyel pnomoni 
 

 Göğüs radyografisinde bilateral infiltrasyonlar  
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Klinik 
Extrapulmoner lezyonlar (<%3) 

 
 Lenf nodu  
 Dalak  
 Karaciğer 
 Kemik iliği 
 Mide-bağırsak 
 Adrenal 
 Miyokard 
 Göz 

 Tiroid    
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PROGNOZ 

 Tedavi edilmeyen  PCP de  

 Pulmoner tutulum ilerler,  

 Solunum yetmezliği 

 
 %50 öldürücü seyrederken, 
 AIDS’lilerde % 100’dur. 
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Tanı  
 
Mikroskobik tanı 

 Serolojik yöntemler 

Moleküler metodlar  
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Laboratuvar tanıda örnekler 
 
Bronkoalveoler lavajda (BAL) 
Bronkopulmoner sıvı  
Balgam 
Transbronşiyal biyopsi  
Açık akciğer biyopsisi gerekli olur  
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Tanı 
Mikroskopik ayrım  
 P. jiroveci  

 Giemsa,  
○ trofozoit nükleuslarını kırmızı 
○ sitoplazmasını mavi olarak boyar 
○ kist duvarını boyamaz  
○ fakat sekiz intrakistik cisimcik net bir şekilde boyanır 
○ İiçi boş kistler 

 Silver boyası,  
 PAS, toluidin mavisi, kalkaflor    

 
İmmun floresan mikroskopi,  
Monoklonal antikor teknikleri yüksek duyarlık 
Hem trofozoit hem de kistleri boyar 
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Moleküler Tanı 
 Band S: standard (100-bp ladder).  

 
 band 1: tek adım PCR - 346 bp.  

 
 band 2: ardışık (birinci raund) ve 
           (ikinci raund)2 – tanı bandı: 550 bp.  
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Tedavi  
 
 Tedavi ve profikaside ilk seçenek 
 Trimethoprim-sulfamethoxazole   

 
 Alternatif tedavi: 
 Pentamidine,  
 Trimethoprim + dapsone,  
 Atovaquone; ve primaquine + clindamycin 
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Korunma 

 Çocukluk döneminde geçirilir 
 Reaktive olur 

 
 İmmun sistemi baskılanmış kişiler 

 
 AlDS’lilerin ve risk altındakilerin korunması: 

dapsone+trimethoprime 
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 35 yaşında erkek 
 Son 5 gündür devam eden 

 Öksürük 
 Nefes darlığı  
 Balgam çıkarma 
 Ateş 

 TANI 
 Tanı materyali 

 
77 

Kamçılı parazitler (Trichomaslar), P.jirovecii / 
S.KUK 



ÖZET 
 Kamçılı parazitler 

 
 T.vaginalis, morfolojisi ve kliniği, cinsel bulaş ve eş 

tedavisi 
 

 P. jirovecii, pnomonisi (interstisyel pnomonisi ) 
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KAYNAKLAR ve İleri Okumalar 

 DERS NOTLARI 

 Saygı’nın Temel Tıbbi Parazitoloji’si. YAZAR S, KUK S, MİMAN Ö, 

SAYGI G .Erciyes Üniversitesi Yayınları No:206 . Kayseri, 2016 
 

 Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları. ÖZCEL MA. 
 Parazitolojide Laboratuvar -Korkmaz M ve Ok ÜZ. 

 
 Diagnostic Medical Parasitology. GARCIA LS. 
 Human Parasitology -Bogitsh BJ. 

 
 INTERNET (Pubmed) REVIEW 

 
 http://parazitoloji.erciyes.edu.tr 
 https://twitter.com/eruparazitoloji 
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İleri Okumalar 
Trichomonas vaginalis 
 Hernández HM, Marcet R, Sarracent J. Biological roles of cysteine proteinases in the pathogenesis 

of Trichomonas vaginalis. Parasite. 2014;21:54. 
 Hirt RP, Sherrard J. Trichomonas vaginalis origins, molecular pathobiology and clinical considerations. Curr Opin Infect 

Dis. 2015 Feb;28(1):72-9.  
 Kusdian G, Gould SB. The biology of Trichomonas vaginalis in the light of urogenital tract infection. Mol Biochem Parasitol. 

2014 Dec;198(2):92-9. 
 Meade JC, Carlton JM. Genetic diversity in Trichomonas vaginalis. Sex Transm Infect. 2013 Sep;89(6):444-8. 
 Meites E. Trichomoniasis: the "neglected" sexually transmitted disease. Infect Dis Clin North Am. 2013 Dec;27(4):755-64. 
 Ozdemir E, Keleştemur N, Kaplan M. Trichomonas vaginalis as a rare cause of male factor infertility at a hospital in East 

Anatolia. Andrologia. 2011 Aug;43(4):283-5.  
 Seña AC, Bachmann LH, Hobbs MM. Persistent and recurrent Trichomonas vaginalis infections: epidemiology, treatment 

and management considerations. Expert Rev Anti Infect Ther. 2014 Jun;12(6):673-85. 
 Hirt RP, Sherrard J. Trichomonas vaginalis origins, molecular pathobiology and clinical considerations. Curr Opin Infect 

Dis 2015 Feb; (28): 72-9. 
 
 

Dientamoeba fragilis 
 Clark CG, Röser D, Stensvold CR. Transmission of Dientamoeba fragilis: pinworm or cysts? Trends Parasitol. 2014 

Mar;30(3):136-40. 
 Kurt O, Girginkardeşler N, Balcioğlu IC, Ozbilgin A, Ok UZ. A comparison of metronidazole and single-dose ornidazole for 

the treatment of dientamoebiasis. Clin Microbiol Infect. 2008 Jun;14(6):601-4. 
 

Pneumocystis jirovecii  
 Can H, Caner A, Döşkaya M, Değirmenci A, Karaçalı S, Polat C, Gürüz Y, Uner A. Med Sci Monit Basic Res. 2013 Feb 

13;19:62-7. Detection of Pneumocystis in the nasal swabs of immune-suppressed rats by use of PCR and microscopy.  
 Kelly MN, Shellito JE. Current understanding of Pneumocystis immunology. Future Microbiol. 2010 Jan;5(1):43-65.  
 Morris A, Norris KA. Colonization by Pneumocystis jirovecii and its role in disease. Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):297-

317.  
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