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BABESiA OVİS'LE ENFEKTE KOYUNLARDAKİ KAN PARAMETRELERİ
İLE FmlFoLİpİD VE KOLESTEROL SEVİYESİNDEKİ DEGİşİKLİKLER

Sami 'Ta§çı ı

Zahid Tevfik Ağaoğlu 2

Fatmagül Yur3

Hayati Çama§4

Diffel'ences in Phospholipid and Cholesterol Levels, with Blood Parameter in
Sheep Inl'e<:ted by Babesia ovls

S.. mmary: This scudy was camed out İn 30 Akkaraman Sheep infected with
bab esia and in 20 healıhy Akkaraman slıeep. Sera, blood samples cotıtaining EDTA
and peripher blaad smears taken from both grups of anima/s were examined. Otıe
week prior to bload taking Okzan (OXYfedazole + Oxyelılozmıide) and Ivomec
(ivemıeetin) were given ora!y and subcutanousl), respecdvely.
Ticks on atıima! were eollected in 70 % alcoho! and examined in laboratory
before bOlh medicines were given, species that were identified wcre Rhipieeplıalus
bursa and R. sanguineus. During one week after treatment with medicine Jeaces
examined for endoparasit was found negadve.
While in conlrol group eritrocyte value was found as 10.97 ±0.27 in J(f i
mm

3
,

3

leucocyte value as 6.26±0.10 in 10 1nun 3, 14.0+0.23 grllOO cc hemog!obin

value, /ıema!ocrit vafue in valume percentage as 36.82 ±1.22, tlırambaeyte value as
3.83 ±0.14 x 10 5 Imm 3 ıhose values in slıeep infeeted with Babesia avis were
deıermined

as 6. 407 ±0.268, 9.83 ±0.29, 8. JO±0,48, 21.l8±0.98, 7.93. ±020,

respecıively.
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While in bload sera of healthy animals, phospholipid.level was determined as
203.8±14.3 mg/dl, total cholesterollevel as 118JJ9 ± 7.9 mg/d~free cholesteMI value
as 41.10±6.35 mg/d~ ester cholesterol value as 83.07 ± 5.12, these values in ,infected
animals were found as 209 ±13.1, 124.18 + 5.83, 64.51+2.82,59.71 +4.19,
respectively.
The average hematological and binchemical values in sheep infected wiıh
Babesia ovis were compared with the values in control group by using t-Iest. .While
phosoholipid. and total cholesterol values were statistically unimpol1an~ the ,"ther
values were seen

Lo

be important.

Özet:Bu araştırma,babesiosis'li 30 baş Akkaraman koyunu ile, 20 baş sağlı 'kiı
Akkaraman koyunu Uzerinde yapıldL Her iki grup hayvandan alman kan serumu v.e
EDTA 'lı kanlar ile perifer kan frotileri incelendi. Kan alınışmdan bir hafta önce
koyunlara endo ve ektoparaziter ilaçlardan Okzan (okyfendazole + ox:yclozanid.e) ve
Ivomec (ivermectin) uygun dozlarda oral ve derialtı yolla uygulandL Bu ilaçlar tatbik
edilmeden önce hayvanların Uzerindeki keneler ıoplanarak % 70'lik alkol içinde
laboratuvara getirildi ve teşhisieri yapıldL Bulunan türlerin çoğunluklaRhipicephalus
bursa ve az olarakta R.sanguineus olduğu olduğu tespit edildi İlaç uygulanmasını
ıakiben bir hafta süreyle · dışkt muayenesi yapılarak endoparaziı yönünden sonuç

menfi bulundu.
Kontrol grubunda 10 6 Imm 3 'deki eritrosit değeri 10.97 ± 0.27, 10 3/mm 3 'deki
lökosit değeri 6.26±0.10, gr/100 cc 'deki hemoglabin değeri 14.0±O.23,% 'de hacım
olarak hemaıokrit değeri36.82±1.22,1O 5/mm 3'deki trombosiı değeri 3.83±O.14
olarak bulunurken bu değerler Babesia ovis 'le enfekte koyunlarda sırasıyla
6.407±O.268, 9.83±O.29, 8.1O±0.48, 21.J8±O.98, 7.93±O.20olarakıespiı edilmiştir.
Sağlam hayvanların kan serumlarında mg/dl'deki fosfolipid seviyesi
203.8±14.3 mg/dl'deki IOtal kolesterol değeri 118.09±7.9,mg/dl'deki serbest
kolesterol

değeri

41.10±6.35, mg/dı 'deki ester kalesterol değeri 83.07±5.12 olarak

tespit edilirken hasta hayvanlarda bu değerler sırasıyla 209.4±13.1,
124.18±5.83,64.51 ±2.82, 59.71 ±4.19 olarak bulunmuştur.
Babesia ovis'le enfekte koyunların ortalama hemalOlojik ve biyokimyasal
kontrol grubunun aynı değerleriyle t-testi yardımıyla karşllaştırılmıştır.Fos
folipid. ve IOtal kolesterol değerleri istatistiki yönden önemsizken, diğer değerler önemli
değerleri,

bulunmuştur.
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Giri§
Koyun ve Keçilerde Babesia ovis ve Babesia motasi,Babesiosisa 2'e neden
olan iki önemli türdür. Bunlardan Babesia motasi, B.ovis'ten oldukça büyük
olması nedeniyle perifer kan fortilerinde kolaylıkla diğerinden ayırt edilmektedir.
Babesia motasi, koyunlarda patojen bir türdür. Eritrositlerin yarı çapından büyük
olan bu parazitler, genellikle tek ve çift arınut forınunda bulunurlar. Çift armut
formlarının aralarındaki açı dardır. Bu parazitler 2.5-4x2 mikro n
büYÜklüğündedir. Babesia ovis ise 1-2.5 mikron çapında, genellikle yuvarlaktır. ve
eritrositlerin kenar bölgelerinde yer alır. Armut forınları nisbeten nadirdir. Çift
armut formlarının arasındaki açı geni§tir. Eritrositlerin yarı çapından küçük olan
bu türün, B.motasi'den daha az patojen olmasına rağmen, koyunların ölümüne
sebep oldugu bildirilmi§tir. (4,7).
Koyun Babesiosis'inin naklinden Rhipicephalus, Haemaphysalis, Dermacentor ve Ixodes keneleri sorumlu tutulmu§lardır. Koyunlarda babesiosis'in
kenelerle nakli transovarial ve transdatial olmaktadır. Her iki babesia türü
tarafından ayrı ayrı olu§turulan Babesiosis'de akut ve kronik form görülür. Akut
formda yüksek atc§, hemoglobinuri, sarılık ve anemi barizdir. AtC§li dönemde
perifer kan fortilerinde, parazitlere eritrositlerin çogunda rastlandıgı halde,
kronik formda, eritrositlerin %1'i enfekte olmaktadır. Dabesia motasi ile enfekte
koyunlar, iyilC§tiklerinde, aynı enfeksiyon etkenine kar§1 bağı§ıklık kazanırlar.
Fakat Babesia ovis'e kar§1 duyarlıdırIar. Babesia mOlasi ile B.ovis arasında çapraz
bagVjıklık yoktur (4,7,8).
Hindistan' da koyunlarda bulunan bir tür olan Babesia folita, Babesi ovis'e
benzediginden dolayı, B.ovis 'in sinonimi olarak kabul edilmektedir (7).
Babesiosis'te kan suludur, iyi pıhtıla§maz, eritrosit sayısı ve hemoglobin
miktarı azalır. Genç kan hücrelerinin dola§ıma karı§ması ile neutrophilia gözlenir.
Eosinofiller azalır, monositler ise artar. Karaciger büyür ve rengi sarımsı kahverengine döner. Safra kesesi, kahverengi-yC§ilimsi bir safra ile dolar. Dalak da
enfeksiyon da büyüyerek, üzerinde küçük kanamalar gösterir. Karaciger ve daIaktan yapılan frotilerde parazitlerin çoğu küçük halka ve nokta §eklindedir (2).
Göksu (2), yerli koyunlarımızda, Babesia ve Theileria türlerinin
epizootiolojisi üzerinde yaptıgı çalı§mada,B. ovis'le enfekte koyunların perifer
kanlarında, enfekte eritrositlerin oranının % l5-20'yi geçmedigini, buna kar§ılık
iç organlardan en fazla parazit ta§ıyan organın karaciger oldugunu ve bu organda
bulunan eritrositlerin % 3O-40'nın parazitle enfekte bulunduğunu bildirmi§tir.

no

Aynı araııtırıeı (2), yerli koyunlarımızda Babesiosis'e sebepolan ba§lıca türün
B.ovis olduj!unu, B.moıasi(Piroplasma ovis)'e ise daha az rastlandıj!ını, enfekte
koyunları her mm3 kanındaki eritrosit sayısının ve hemoglobin miktarının nor·
malin altına dü§tügünü ifade etmi§tir.
Onongbu ve Eleazu (5), kene ile enfeste N'dama sığırının plasmasında
fosfolipid ve kolesterol seviyesindeki degi§ikIikleri inceleyerek her ikisinin de
dÜ§ük oldugunu tespit etmi§lerdir. Bu ara§tırıeılar, karaciğer hastalıklarında fos·
folipid seviyesindeki dü§ü§ün sebebini, enerji metabolizması esnasında, fos·
folipidin yapısında yer alan yag asitlerinin kullanılmasına baglamı§lardır.
Khalaeheva ve Mechenova (3), Babesia ovis'le enfekte, dalagı çıkartılmı§
koyunlarda yapmı§ oldukları biyokimyasal ve hematolojik ara§tırmalarda
eritrosit, hemoglobin ve hemalOkrit degerinin dü§tüğünü, buna kar§ılık üre ve
bilirubin miktarının arttıgını gözlemi§lerdir.
Bu ara§tırmada Babesia ovis'le enfekte Akkaraman koyunlarının
kanlarındaki eritrosit, lökosit, hemoglobin, hemalOkrit ve trombosit değerleri ile
kanserumlarındaki fosfolipid, total, serbest ve ester kolesterol degerlerinin tespiti
ve kontrol grubu ile kar§ıla§tırılarak farklılıkların öneminin ara§tırılması
amaçlanml§tır.

Materyal ve Metod
Bu ara§tırmada materyalolarak, dogal §artlarda enfekte olmu§, 30 ba§
Babesia ovis'li Akkaraman koyunu ile Babesiosis'e yakalanmamı§ 20 ba§ saj!lıklı
Akkaraman koyunundan yararlanılmı§ur. Hasta koyunlar Van iline baglı Gedikbul ak köyünden, saglıklı hayvanlar ise Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi'nden
sağlanmı§tır.Ara§tırmaa 1991 yılı Temmuz ayında yürütülmü§tür. Kanlar Vena
jugularis'ten EDTA'lı ve EDTA'sız olmak üzere iki ayrı tüpe alınmı§tır. EDTA'lı
kanlar Blood Cell Counter ile eritrosit,lökosit, hemoglobin, hematokrit ve trombosit degerlerinin tespitinde kullanılmi§tır. EDTA'sız kanlar ise serumları
çıkartılarak fosfolipid ve kolesterol tayininde yararlanı lmı§tır.
Ayrıca hayvanların perifer kanlarından hazırlanan kan fortileride Giemsa
yöntemine göre boyanarak, immersiyon objektifi yardımı ile Babesiosis etkenleri
yönünden ara§tırılmı§tır.
Kan serumunda fosfolipid tayini Bloor,Baumann, Fiske ve Subbarow
metodına göre yapılmı§tır. Kolesterol ise Loeftler ve MeDougald metoduna göre
tayin edilnıi§tir (1).
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Elde edilen değerlerin istatistiki incelemesi de t-testine göre yapıl mı§tır.
Bulgular

Babesia ovis'le enfekte ve sağlıklı koyunlardan alınan kan örneklerinde
eritrosit,lökosit, hemoglobin, hematokrit, trombosit, fosfolipid, total kolesterol,
serbest kolesterol ve ester kolesterol değerleri tablo l'de verilmi§tir. Normal ve
hasta koyunlara ait değerler t testi ile kar§ıla§ tırıldığında, fosfolipid ve total
kolesterol değerlerin istatistiki yönden önemsiz, diğer değerlerin önemli olduğu
görülmü§tür.
Parazitli hayvanlarda sağlıklı hayvanlara oranla fosfolipid, total kolesterol
ve serbest kolesterol değerleri yüksek bulunmu§tur. Buna kaf§ılık ester kolesterol
ve total kolesterole göre esterlC§me yüzdesinin dü§tüğü belirlenmi§tir. Bu oran
sağlıklı koyunlarda % 70 iken hasta koyunlarda %47'e dü§mü§tür.

30 59,71

Ester Kolesterol(mg/dl)

4,19

2,82

5,83

x: Aritmetik ortlama

30 64,51

Serbest Kolesterol(mg/dl)

n: Hayvan sayısı

30 124,18

13,1

Fosfolipid kolesterol(mg/dl) 30 209,4

Total Kolesterol(mg/dl)

0,20

30

0,98

7,93

Trombosit(105/mm~

30 21,18

0,48

8,10

30

Hemoglobin(gr/1ooml)

Hematokrit (%)

0,29

9,83

30

0,268

Akyuvar (l03/mm~

si{

x
n
30 6,407

A1yuvar (106 /mm~

Hasta Hayvanlar

9,4

34,4

63,2

112,9

4,3

15,4

5,1

5,1

Min
4,9

Sı!:

126,60

7,5
56,4

6,35
5,12

20 41,10
20 83,07

136,30

202,2

82,0

7,9

20 118,09

P<O.Ol

P<0.01

P>O.Ol

P>O.Ol

89,7

14,3

20 203,8

304,0

2,9

0,14

3,83

20

P<O.Ol
P<O.Ol

46,4

29,5

1,22

20 36,82

P<O.Ol

P<O.Ol

P%l
P<O.Ol

5,1

16,2

20

12,5

6,26

20
0,23

7,2

MaX
13,2

14,0

Min
8,8
5,7

0,27

Hayvanlar

0,10

x

n
20 10,97

Si(: Standart sapma

115,6

91,5

200,7

342,4

9,7

38,4

15,3

11,8

MaX
12,3

Saglıklı

Tablo 1: Balıesia ovis'le enfekte ve salim koyunlarda kan parametreleri (Eritrosit, Lökosit, Hemoglobin, Hematokri!, ve Trombosi!)
ile kan serunıunda fosfolipid ve kolesterol (total, serbest ve ester ) degerlerinin kar§ıIa§tırılmasından elde edilen istatistiki sonuçlar.
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Tartı§ma

ve Sonuç

Koyunların Babesiosis'inde eritrositlerde önemli

miktarda erime meydana
geldiği ve hücre artıklarının karaciğer ve böbrekte toplandığı, yüksek ate§, genel
zaafiyet ve albuminuria ile birlikte parankim yangısına sebep olduğu, hastalığın
akut seyrinde hemoglobinuria ve ikterus görüldüğü, açığa çıkan hemoglobinin
uroblin ve diğer safra pigmenUerine çevrildiği, iç organlarda en fazla parazit
ta§ıyan organın karaciğer Olduğu ve bu organdaki alyuvarların % 30-40'nın
parazitlendiği, buna kaT§llık perifer kanda enfekte eritrositlerin oranının %1520'yi geçmediği bildirm~tir (2).
Aynı ara§tırıcı (2), yerli koyunlarımızda babesiosis etkenlerinden en çok
rastlanan parazitin Babesia ovis olduğunu ifade etm~tir. Babesia oYİS'de olu§an
hemoglobinuria'nın sabit bir semptom olduğu ve idrarın §arap veya kahve telvesi
rengini aldığı belirtilmi§tir. Salim hayvanların her mm3 kanındaki eritrosit
sayısının 8.5-10.5 milyon, hemoglobin miktarının da % 54-72 arasında
bulunmasına kaqın, babesiosis'li koyunlarda eritrosit sayısının 3.5 milyona
dü§tüğünü, hemoglobin'in de%20-30 oranına indiğini kaydet~tir.
Schalm (6), tarafından salim koyunlarda 106/mm3 kandaki Alyuvar sayısı
12 (8-16), 10 31 mm 3,deki Akyuvar sayısı 4 (2.5-7.5), gr/100 cc'deki hernoglobin
miktarı 12 (8-16), % de hacım olarakhernatokrit değeri 38 (24-50),10 5 1mm 3'deki
trombosit sayısı ise 4 (2.5-7.5), olarak bildirilmi§tir.
Bu ara§tırmada, kontrol grubu olarak kullanılan sağlıklı koyunlardaki
değerler, Schalm (6), tarafindan belirtilen normal değerlere uygunluk gösterdiği
halde, parazitli koyunlarda bulunan değerlerle kar§ıla§tırıldığında, hasta hayvaanlarda eritrosit sayısının, hemoglobin miktarının ve hematokrit değerinin azaldığı,
buna kaT§ıllk lökosit ve trornbosit sayısının arttığı tespit edilmi§tir.
Parazitli hayvanların serumlarındaki biyokimyasal değerler, sağlıklı
hayvanlardaki değerlerle kaT§lla§tırıldığında, fosfolipid, total kolesterol ve serbest
kolesterol değerlerinin parazilli hayvarılarda arttığı, buna kaT§llık ester kolesterol
ile total kolesterole göre esterle§me yüzdesinin hasta hayvanlarda azaldığı
gözlenmi§tir. Bu durum parazilli hayvanlarda karaciğer harabiyetinin bir belirtisi
olarak dü§ünülebilir. Göksu'nun (2), bildirdiği gibi, Babesia ovis'le enfekıe akkaraman koyunlarındaki hematolojik değerlerle, bu ar3§tırmada bulunan değerler
ve klinik belirtiler uygunluk göstermektedir.
Onongbu ve Eleazu (5), keneyle enfeste sığuların kan serumlarında fosfolipid ve kolesterol seviyelerinin normal hayvanlardakinden daha dü§ük
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oldugunu bi1dir~lerdir. Fakat bulunan değerlerinistatistiki yöndenönemli olup
olmadığını açık1amaml§lardıt: Khalacheva've Mechenova (3) ,ise, Babesia ovis'le
enfekte koyunlarda eritrosit, heinoglobinve hemato1cri1 seviyelerinin dü§tüğÜ1!ii..
buna kar§ılık üre ve bilirubin miktarırun arttıgiriı ifade etm~lerdir. ,Bu'a~3§tıncılar
da buldukları değerlerin istatistiki değerlendinnesiniJapmaml§lardır.
Kolesterolün esterle§mesi karacigerd'e meydanagelir. Bu nedeni!,
enfeksiyöz hepatitis ve siroz gibi hastalıklarda b3§ta parazitler olmak üzere dige~
birçok nedenlerle karacigerin hasarlanması olmakta buıd,urumJlndaise kolesterol
esterlerinin yüzdesi azalmaktadır ' (1 ).Bu ara§tırma<ja , bulunan değerlerde bu
durumu teyit etmektedir ,
."
Sonuç olarak Babesiosis'in 'k liniksemptomu olan 'YÜksek atelj', , ~anlık,
anemi ve hemoglobinuria 'gösteren k{)yunlann perifer,kan fortilerinjle Ba~şia
ovls etkeni görülmekte ve bu etken hastalıktansonimlu.tutulinaktadır.'Y iiremizde
koyunlarda yazın salgın §!'kilde'seyreden Babesiosis'inyayılı§lI!da ıol,a1al)' l>ll§lı.CfI
kene türü Rhipicephalos bursa'dır, Bu; kene heni transdatial·olarak, :hem de
transovarial olarak parazili t~ımaktadır. Parazitli hayvanlardan alııı:ın,EDTA'lı
kanlarda kan parametreleri norinal hayv,anlara göre degi§lıdik, göstermektedir.
Hasta hayvanlarda trombosit 've lökosit sayısının arttıg! buna kar§ılık eritrosi,t,
hemoglobin ve hematokrit degerlerinin ' ,azaldığı. göZlenmi§tir. Bi! ara§tınna<,la
bulunan Babesia ovis'le 'enfekte , koyunlardaki " hemaıolojik '
biyokimyasal
değerler, salim hayvanlardaki değerlerle kaf§i13§tırıldığın!la~ fosfoljpid. V,e , tot~l
kolesterol değerlerinin; isüııistiki ~yönden önemsiz, ,diğer biYokimyasal ,v.e
hematolojik değerlerinise önemli olduğu görülmü§lÜr: Bu SQnuçların koyuııl:ır
da babesiosis'in tc§hisiıide 'öDemli 'bulgu olarakndeğerlendirilebi!e!;eği Ye hasl,a
hayvanların tedavisiri'de'kataciğer deki'hanibiyetin de dikkate alınll)aşj gerektiğini
göstermektedir. ,
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