Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (2): 91 - 94, 2010
© Türkiye Parazitoloji Derneği

Türkiye Parazitol Derg.
© Turkish Society for Parasitology

Periodontal Hastalığı Bulunan Kişilerde Diş Eti
Plaklarında Entamoeba gingivalis ve
Trichomonas tenax Araştırılması
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ÖZET: Ağız boşluğu birçok mikroorganizmanın yerleşmesine elverişlidir. Sudaki, besinlerdeki, hava ve ellerdeki mikroorganizmalar kolayca ağız boşluğuna girebilirler. Ağız florasında çok sayıda ve değişik türde mikroorganizma bulunmaktadır. Parazitlerden ise Entamoeba gingivalis (E.gingivalis) ve Trichomonas tenax (T.tenax) protozoon parazitleri ağızda yerleşmekte ve
apatojen olarak kabul edilmektedirler. Ancak ağız hijyeni bozuk ve diş eti hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek oranda saptanmaktadırlar. Çalışmamızda, ağız boşluğunda yerleşen parazitlerin araştırılması amacıyla toplam 46 kişiden dişin kole bölgesinden 2 lama kazıntı örnekleri alınmıştır. Lamlardan birisi fiksatif içerisinde diğeri de havada kurutularak Parazitoloji
laboratuvarına getirilerek Trichrome ve Giemsa boyaları ile boyanmışlardır. Kırkaltı örneğin tümüne Giemsa boyası uygulanırken, 36 örneğe ayrıca Trichrome boyası da uygulanmıştır. Trichrome boyası ile boyanan 36 örnekten 7’sinde (%19,44)
E.gingivalis’e rastlanmıştır. Giemsa ile boyanan 46 örnekten birisinde (%2,17) T.tenax görülmüştür. Çalışmamızda periodontal
hastalığı bulunan 33 kişiden 7’sinde (%21,2) parazit saptanırken 13 kişilik sağlıklı kontrol grubunda ise bir kişide (%7,69) parazit saptanmıştır. Diş Hekimliği poliklinikleri genellikle Parazitoloji polikliniklerinden uzakta bulunmakta ve preparatların direkt
bakısı mümkün olamamaktadır. Bu nedenle ağızda yerleşen parazitlerin tanısında taze direkt bakıya alternatif olarak Giemsa ve
Trichrome boya yöntemlerinin uygulanması, Diş Hekimlerinin Parazitoloji laboratuvarlarına örnek gönderebilmelerini ve böyl ece tanı konabilmesini sağlayacaktır.
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The Investigation of Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax in A Group of Patients With
Periodontal Disease
SUMMARY: The oral cavity is suitable for invasion of many microorganisms. Entamoeba gingivalis (E.gingivalis) and
Trichomonas tenax (T.tenax) settle in the oral cavity of patients with poor oral hygiene and gingival disease. In the present study,
two slide specimens were prepared from the cole region of the teeth of 46 persons for investigation of the parasites. One of the
slide specimens was dried in the air while the other one put into fixative and they were stained with trichrome and Giemsa
stains. The two staining methods were used for 36 samples and only Giemsa, for 10 samples. E. gingivalis was positive in
7 (19.44%) out of 36 samples stained by the trichrome stain while T. tenax was positive in one (2.17%) out of 46 samples stained
by Giemsa stain. Parasitic infections were found to be positive in seven (21.2%) specimen from 33 patients with periodontal
disease and in one (7.69%) specimen from 13 healthy controls. Dental policlinics are generally far from parasitology laboratories
and microscopical wet mount examination can not be performed. Therefore dentists can send the specimens and have the
parasites diagnosed with Giemsa and trichrome staining methods as an alternative to wet mount examination.
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parazit ağız yoluyla alınmaktadır. Bu nedenle bu parazitlerin birçoğunun ağız içindeki organlarda yerleşebileceği
düşünülse de bu durum çok nadir olarak gerçekleşmektedir. Çok az sayıda parazit dışındakiler oral kavitede kalamazlar (Parazitler dışında çok az mikroorganizma oral
kavitede kalabilir). Oral kavitede yerleşebilenler ise normalde saprofit olan ve fırsatçı patojene dönüşebilen
Entamoeba gingivalis (E. gingivalis) ve Trichomonas tenax’
tır (T. tenax, T. buccalis) (2, 3).
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Ağız boşluğunda yerleşen E. gingivalis, Entamoeba
histolytica ile morfolojik olarak çok yakın benzerlik göstermekle birlikte sıklıkla dişler ve dişetleri arasındaki
piyoreal ceplerde ve tonsiller kriptlerde bulunmaktadır.
Bronşial mukusta çoğaldığı ve balgamda görülebildiği bildirilmektedir. T. tenax da Trichomanas vaginalis’e benzemektedir. E. gingivalis gibi sıklıkla perioral cepler ve
tonsiller kriptlerde bulunmaktadır. Bazen aspire edilerek
bronşial ve pulmoner enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Her iki parazitin de kist formları bulunmamaktadır.
Periodontal hastalıkların oluşumunda rol oynadıkları ya da
bu hastalıkların bu parazitlerin yerleşimini kolaylaştırdıkları düşünülmektedir (7, 8).
T. tenax ve E. gingivalis genellikle zararsız olarak kabul edilseler de ağız hijyeninin iyi olmaması ve düşük yaşam koşulları ile ilişkili bulunmaktadırlar. Bu iki parazitle ilgili yayınlar genelikle 1990 sonrasında yapılmışlardır. İmmün yetmezlikli hastalarda daha yüksek oranlarda bulunabilecekleri
de düşünülmeye başlanmıştır. Ancak bu durumun tam olarak anlaşılabilmesi için geniş çaplı kontrollü çalışmaların
yapılması gereklidir. Bu enfeksiyon ajanlarının saprofitik
yaşamdan invaziv karaktere dönüşebilmeleri nedeniyle
pozitif bulunanların tedavi edilmeleri ve aktif hastalık bulgularının bulunduğu kişilerde de değişik tiplerde
immünyetmezliklerden birisinin indikatörü olarak kabul
edilmeleri gereklidir. Son zamanlarda akciğerde bulunan
Trichomonas parazitlerinin ağızda bulunanlardan moleküler
olarak farklı olduğu ve zoonoz olduğu yolunda ön çalışmalar
bulunmaktadır. E. gingivalis’in ise nekrotik diş eti bulgusu
olan immün yetmezlikli kişilerde daha progresif periodontal
hastalığa neden olduğuna dair ipuçları bulunmaktadır (3).
T. tenax ve E. gingivalis ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar için literatür taraması yapılmış ve bu konuda yapılan 3
araştırma olduğu görülmüştür. İzmir ilinde gingivitis ve
periyodontitisli 100 kişilik bir hasta grubunda direkt mikroskobik bakı ile %2 oranında T. tenax ve %29 oranında E.
gingivalis saptanmıştır (1). Diğer iki çalışma ise, Sivas ilinde yapılmıştır. Bu çalışmalardan birisinde çalışmaya dahil
edilen 41 hastadan alınan 78 dental plak örneğinde %34,7
oranında E. gingivalis ve %51,2 oranında T. tenax pozitifliği
saptanmıştır (4). Diğer bir çalışmada ise DMFT (Decayed
Missing and Filled Teeth: Çürük-eksik ve dolgulu diş) indeksi 2.2 olan 120 öğrencide %23,3 oranında E. gingivalis
saptanırken DMFT indeksi daha düşük olan öğrenci grubunda parazitemi oranının da azaldığı tespit edilmiştir (6).

Çalışmamızda, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
polikliniğine başvuran hastaların dişeti oluklarından alınan örneklerde ağızda yerleşebilen fakat patojeniteleri
hakkında yeterli bilgi bulunmayan E.gingivalis ve
T.tenax’ın araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Örnek Alınması: Bu çalışmaya, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi polikliniğine başvuran periodontal hastalığı bulunan 33 ve bulunmayan 13 kişi dahil edilmiştir.
Dişin kole bölgesinden kazınarak alınan örnek FCS ile kaplı
bir lam ve düz bir lam üzerine yayılmıştır. FCS kaplı lama
alınan örnek Schaudinn fiksatifine konmuş ve örnekler Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji poliklinik laboratuvarına getirilerek fiksatif içerisindeki lam Trichrome ve
diğer lam Giemsa boyaları ile boyanmıştır (9). Toplam 46
örnekten 36 tanesine her iki boya yöntemi de uygulanırken, 10 örneğin transferi sırasında kuruması nedeniyle
Trichrome boyası uygulanamamıştır. Boyalı preparatlar iki
ayrı deneyimli uzman tarafından mikroskobik olarak incelenmiştir.
Trichrome boyama: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Poliklinik laboratuvarına daha önce tarif edildiği
şekilde hazırlanmış Schaudinn fiksatifi içerisinde taşınan
preparatlar sırasıyla D’Antoni’nin iyot solüsyonu, %70’lik
alkol, Trichrome boyası, %90 asit alkol, %95 alkol ve
karbol-ksilen boyama serisinde boyanarak (9), kurutulmuş
ve entellan ile kapatılarak x100 büyütmede incelenmiştir.
Giemsa boyama: Lamın üzerine yayılmış olan materyal daha
önce tarif edildiği gibi metanol alkolle tesbit edilip kurutulduktan sonra 1 ml distile suya 1 damla giemsa boya solüsyonu eklenerek hazırlanmış boya solusyonu ile 30 dk süreyle
boyanmıştır (10). Boyama sonrası kuruyan preparatın üzerine entellan damlatılarak x100 büyütmede incelenmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya alınan bireylerden toplanan 36 örneğe
Trichrome ve Giemsa boyaları uygulanırken 10 örnek sadece Giemsa boyası ile boyanmıştır. Trichrome boyası ile
boyanan 36 örnekten 7’sinde (%19.44) E.gingivalis’e rastlanırken Giemsa ile boyanan 46 örnekten birisinde
(%2.17) T.tenax görülmüştür (Şekil 1 ve 2). İki parazitin
birlikte saptandığı örnek bulunmamaktadır. Çalışmaya
katılan kişilerde bulunan periodontal hastalık ve saptanan
parazitler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Çalışmaya alınan 46 kişinin 13’ünde periodontal hastalık

Tablo 1. Periodontal hastalığı bulunan ve bulunmayan grupta parazitemi sonuçları
Klinik

Kişi Sayısı

Ort. Yaş

K/E

E. gingivalis

T. tenax

Negatif

Periodontitis

15

51,5

9/6

4

1

10

Gingivitis

18

31,9

7/11

2

-

16

Sağlıklı Kontrol

13

34

5/8

1

-

12

K/E: Kadın / Erkek
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bulunmazken, 15’si periodontitisli ve 18’si gingivitislidir.
Periodontal hastalığı olmayanların birisinde, gingivitisli
kişilerin ikisinde ve periodontitisli kişilerin dördünde
E.gingivalis’e rastlanmıştır. Periodontitisli hastalardan birisinde de T.tenax’a rastlanmıştır. Kırkaltı kişiden 33’ünde
periodontal hastalık bulunmaktadır. Onüç sağlıklı kişi kontrol grubunu oluşturmaktadır. Periodontal hastalığı bulunan
33 kişiden 7’sinde (%21,2) parazit saptanmıştır. Kontrol
grubunda ise bir kişide (%7,69) parazit saptanmıştır. Hasta
grubunda parazit görülme oranının 2.7 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Altı kadın (%28,6) ve 2 erkekte (%8) parazit bulunduğu görülmüştür. Kadınlarda parazit görülme
oranının 3.8 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

yıllarda diş ve dişeti hastalıklarındaki önemi anlaşılmış ve
akciğer gibi iç organ tutulumu yapabildikleri bildirilmiştir.
Yapılan bir araştırmada, diş eti hastalığı bulunan 113 kişinin diş eti kazıntı örneğinin %59’unda, oral hijyeni düzgün,
96 sağlıklı kontrol grubunun ise %32’sinde E. gingivalis
tespit edilmiştir (5). Amip enfeksiyonlarının görülme sıklığının düşük olduğu ve eşlik eden bağırsak enfeksiyonunun
bulunmadığı az sayıdaki olguda ise uterusta Entamoeba
spp. tespit edilmesi sonrasında ribozomal RNA gen dizisi
karşılaştırılarak etkenin E. gingivalis olduğu tespit edilmiş
ve parazitin orogenital kontakt sonucu bulaşabileceği düşünülmüştür. Buna karşın 38 dişeti hastalığı bulunan olguda %16 oranında T. tenax tespit edilirken bu olguların hiçbirisinde E. gingivalis saptanmamıştır. Her iki parazitin
tedavisinde öncelikle altta yatan nedenin ortadan kaldırılması önerilmektedir (8).
Çalışmamızda örnek alımından sonra fiksatif uygulanması
ve boyalı preparatların hazırlanması, alınan örneklerin
tekrar tekrar farklı kişiler tarafından incelenmesine ve
tanının doğrulanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca Diş
Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile Parazitoloji laboratuvarının bulunduğu Tıp Fakültesi Hastaneleri ayrı mekanlarda
olup örnek alımından sonra nativ bakının hemen yapılması
imkanı bulunmamaktadır. Örnekler fiksatif uygulanması
sonrasında Parazitoloji laboratuvarına getirildikten sonra
boyanmış ve böylece pratik olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmamızla birlikte özelde ve Üniversitede çalışan Diş Hekimlerine materyal göndermeleri için
bir metodoloji oluşturulmuştur. Şüphelendikleri hastalardan aldıkları örnekleri fiksatif içerisine koyarak bir Parazitoloji laboratuvarına gönderebilecek ve tanı konmasını
sağlayabileceklerdir.

Şekil 1. Entamoeba gingivalis (Trichrome ile boyanmış, orijinal);
2. Trichomonas tenax (Giemsa ile boyanmış, orijinal)

TARTIŞMA
Ağızda yerleşen protozoonlar konusunda Türkiye’de sınırlı
sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak daha önceleri
apatojen olarak kabul edilen E. gingivalis ve T. tenax’ın son

Trichomonas ve Entamoeba protozoal enfeksiyonlarının
tedavisinde metranidazol uygulanmaktadır. Ağız enfeksiyonları için günde 3 kez 400 mg olmak üzere bir hafta süreyle kullanılması önerilmektedir. Çocuklarda kiloya göre
hesaplanarak daha düşük dozlar uygulanmaktadır. İmmün
yetmezlik sendromlarında ve pulmoner trichomoniasis
gibi ağız enfeksiyonu dışındaki enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda daha uzun süreli tedavi protokolü gerekebilmektedir (3). Çalışmamızda hasta grubumuzun poliklinik
hastaları olması ve bakılarının daha sonra uygulanması
nedeniyle tedavi uygulanmamıştır. Çalışmamızdaki gibi
boyalı preparatla tanı konabilmesi için Diş Hekimlerinin
muayenehanelerinde bir fiksatif ve lam bulundurmaları
örnek göndermeleri için yeterlidir. Böylece tanı konan
hastaların tedavileri ve takipleri de mümkün olacaktır.
Çalışmamızda, diş eti hastalığı bulunan ve sağlıklı kişilerden alınan 36 örneğe Trichrome ve Giemsa boyaları uygulanırken 10 örnek sadece Giemsa boyası ile boyanmıştır.
Toplamda periodontal hastalığı bulunan 33 kişiden 7’sinde
(%21,2), kontrol grubunda ise bir kişide (%7,69) parazit
saptanmıştır. Trichrome boyası ile boyanan 36 örnekten
93
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7’sinde (%19,4) E.gingivalis’e rastlanırken Giemsa ile boyanan 46 örnekten birinde (%2,17) T.tenax görülmüştür.
Daha önce yapılmış olan bir çalışmada da T. tenax’ın, E.
gingivalis’e göre çok daha düşük oranlarda saptandığı bildirilmiştir (1).
Bu çalışmada, parazitemi oranı kadınlarda %28,6, erkeklerde ise %8 bulunmuş ve kadınlarda parazit görülme oranının 3.8 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Yine İzmir’de uygulanan bir çalışmada da E. gingivalis pozitiflik
oranlarının kadınlarda (% 41,07) erkeklere (%13,6) göre
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (1). Buna karşın Çeliksöz
ve arkadaşlarının çalışmasında erkek ve kadınlarda yaklaşık olarak eşit oranlarda parazit saptanmıştır (4).
Çalışmamıza dahil edilen periodontitisli hastaların yaş
ortalamasının gingivitisli olgulara göre daha yüksek olduğu ve periodontitisli olgu grubunda eşlik eden paraziter
enfeksiyonların daha fazla olduğu gözlenmiştir. Benzer
şekilde Çeliksöz ve arkadaşları da yetişkin ve ileri yaş
gruplarında daha yüksek oranda parazit saptamışlardır
(4).
Bu çalışma ile Diş Hekimlerinin Parazitoloji laboratuarlarına fiksatif içerisinde örnek göndermesi sonucunda
özellikle diş ve dişeti hastalıkları bulunan kişilerde ağızda
yerleşen parazitlere tanı konabileceği gösterilmiştir. Daha
fazla sayıda hastayı kapsayan çalışmalarla E.gingivalis ve
T.tenax’ın diş ve dişeti hastalıklarının patogenezindeki
rolleri ve uygulanacak tedavinin prognoza olan etkilerinin
araştırılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.
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