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ÖZET Bu çalışma, Babesia ovis ile doğal olarak enfekte olan koyunlarda serum folik asit düzeylerinin 
araştırılması ve tedavi sonrasında nasıl etkilendiklerinin saptanması amacıyla yapıldı. Klinik ve 
parazitolojik olarak babesiosis tanısı konulan 30 adet koyun hasta grubunu, 10 adet sağlıklı koyun da 
kontrol grubunu oluşturdu. Hasta koyunlar, antiprotozoon ilaç (tek dozda diminazene aceturate’ın % 
7 lik solüsyonu, i.m.) verilerek tedavi edildi. Tedavinin 7. gününde tekrar bu gruptan kan örnekleri 
toplandı. Yapılan analizlerde serum folik asit düzeylerinin hasta grupta en düşük olduğu (p<0.05), 
tedavi ile birlikte bu düzeylerin hastaya göre önemli oranda arttığı (p<0.05), ancak yine de kontrol 
grubuna göre önemli oranda azalmış olduğu tespit edildi. Sonuç olarak B. ovis enfeksiyonun serum 
folik asit düzeylerinin önemli oranda düşmesine yol açtığı, tedaviyle birlikte bir miktar arttığı 
görüldü. 

Anahtar Kelimeler Babesia ovis, Koyun, Folik asit 

  

 The Serum Folic acid concentrations in Sheep with Naturally Infected with Babesia 

ovis 

SUMMARY The aim of this study was to determine the serum concentrations of Folic acid in sheep naturally 
infected with Babesia ovis before and after treatment. Thirty diseased sheep and ten control animals 
were included in the present study. Compared to the control animals the serum folic acid 
concentrations were lower, after treatment with antiprotozootic agent, the folic acid levels 
increased, but, these increasing levels were still lower than control group. 
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GİRİŞ 

Babesia türleri vertebralıların eritrositlerinde gelişen 
ve kenelerle bulaşan protozoon parazitlerdir. Babesia ovis, 
Babesia motasi koyun babesiosisine neden olan 
etkenlerdir. Özellikle koyunlarda çok fazla patojenik olan 
Babesia ovis, ateş anemi, sarılık ve hemoglobinüri gibi 
semptomlarla seyreden bir enfeksiyona yol açar (15,25).  

Folik asit, B vitaminleri sınıfında bulunan, suda eriyen 
bir vitamindir. Tetrahidrofolat, biyokimyasal 
metabolizmada koenzim olarak tek karbonlu grupların 
taşınması reaksiyonlarında görev alır. Vitamin B12 ve 
vitamin C ile birlikte, organizmanın kuruluşuna ve yeni 
proteinlerin sentezine katılır. Kırmızı kan hücrelerinin 
yapımı ve merkezi sinir sisteminin devamlılığının 
sağlanması reaksiyonlarına katılır (11,18). Folik asit 
oksijen radikallerini temizleyerek bir antioksidan olarak 
da görev yapar (12). Folik asit doğum defektlerinden 
korunmada, kardiovasküler ve serebrovasküler 
hastalıklarda ve çeşitli kanser tiplerinden korunmada, 
yüksek etkisi olan önemli bir bileşiktir (23).  

Bu çalışma, doğal olarak Babesia ovis ile enfekte olan 
koyunlarda tedavi öncesi ve sonrasında serum folik asit 
düzeylerini araştırmak amacıyla planlandı. 

MATERYAL VE METOT 

Van yöresinde yaşayan, 25-30 kg ağırlığında, 4-5 
yaşlarında 30 Akkaraman ırkı koyun, klinik ve 
parazitolojik olarak incelendi. Temmuz- Ağustos aylarında 
takip edilerek yapılan bu çalışmada, hayvanlar çalışma 
süresince kendi doğal ortamlarında tutuldular. Klinik 
olarak babesiosis semptomları (ikterus, anemi, kan işeme) 
gösteren koyunların kulak venasından alınan kan 
örneklerinden sürme froti hazırlandı. Usulüne uygun 
olarak yapılan mikroskobik analizde, enfekte olduğu 
görülen koyunlar hasta grubu olarak ayrıldı. Hasta gruptan 
kan örnekleri alındıktan sonra,  tek dozda diminazene 
aceturate’ın % 7 lik solüsyonu, i.m. verilerek tedavi edildi. 
Tedavinin 7. gününde tekrar bu gruptan kan örnekleri 
toplandı. 10 adet klinik ve parazitolojik olarak sağlıklı 
bulunan koyun ise kontrol grubunu oluşturdu. 

Toplanan kan örneklerinde usulüne uygun olarak 
(3000 rpm, 10 dak. Santrifüj) serumları ayrıldı. Bu 
serumlardaki folik asit düzeyleri biyokimyasal otoanalizör 
cihazında (MODULAR PP, Roche/Hitachi, Japan) tayin 
edildi.  
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Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar, istatistiksel 
olarak değerlendirildi. 

BULGULAR 

Sürme frotilerin mikroskobik incelenmesinde 30 
koyunun eritrositlerinde farklı gelişme dönemlerinde, 
yüksek parazitemi oranlı Babesia ovis piroplazmaları 
saptandı. 

Hasta, tedavi sonrası ve kontrol grubuna ait, folik asit 
düzeyleri Tablo 1’ ve şekil 1’ de özetlendi.  

Tablo 1. Hasta, tedavi sonrası ve kontrol grubu folik asit 
düzeyleri (ng/ml) 

Babesiosisli grup (n=30) Kontrol 
grubu(n=10) 

(S±SD) 
Tedavi öncesi 

(S±SD) 
Tedavi sonrası 

(S±SD) 

14.19±2.14a* 17.11±2.58b* 21.53±3.82 

 

0

5

10

15

20

25

1 2 3

 

Şekil 1. Hasta, tedavi sonrası ve kontrol grubu folik asit 
düzeylerinin grafik gösterimi 

1. Hasta grup  

2. Tedavi sonrası grup  

3. Kontrol grubu 

Yapılan analizlerde serum folik asit düzeylerinin hasta 
grupta en düşük olduğu (p<0.05), tedavi ile birlikte bu 
düzeylerin hastaya göre önemli oranda arttığı (p<0.05), 
ancak yine de kontrol grubuna göre önemli oranda düşük 
olduğu görüldü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Paraziter etkenler, üzerinde yaşadıkları konakçının 
biyokimyasal profilinde oldukça önemli değişikliklere 
neden olmaktadırlar (1,22). İntraeritrositik bir parazit 
olan Babesia etkenleri, hemoglobin ve eritrosit üzerinde 
yıkıcı etkilere sahiptir (7,10). Babesia ovis’ le deneysel 
olarak enfekte olan koyunlarda eritrosit paketi hacminin 
%30- 40 kadar azaldığı bildirilmektedir (26).  

Babesiosis’li koyunlarda, total protein ve albümin 
düzeylerinde azalma görülmektedir. Bu azalma karaciğer 
ve böbrek dokularındaki çeşitli derecelerdeki yıkımın 
varlığına işaret etmektedir (26). Folik asit karaciğer 
üzerinde koruyucu etkiye sahiptir (22). Folik asit 
noksanlığı, azalan plazma antioksidan kapasitesi 
yüzünden, karaciğer ve kalpte lipit peroksidasyonun 
artmasıyla birlikte oksidatif strese yol açar (3).  

B. ovis ile enfekte koyunlarda folik asit düzeyleri ile 
ilgili bir çalışma olmamasına rağmen, paraziter 
hastalıklarda folik asit düzeylerinin araştırıldığı çalışmalar 
yapılmıştır. Ambrose ve ark. (2) giardiasiste folat 

noksanlığının görüldüğünü, Hjelt ve ark (14) Giardia 
lamblia enfeksiyonunda, antiparaziter ilaçla tedavinin 
ardından normal seyreden folik asit absorbsiyonunun 

arttığını, Reid and Friedkin, (20) ise malarya 
enfeksiyonunda, folik asit düzeylerinde önemli bir 
değişiklik olmadığını bildirmektedirler.  

Bu çalışmada ise B. ovis le enfekte koyunlarda serum 
folik asit düzeylerinin kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak önemli oranda (p<0.05) düşük olduğu saptandı. 
Antiprotozoer ilaçla tedaviden sonraki 7. günde alınan 
serum örneklerindeki folik asit düzeylerinin tedavi 
öncesine göre önemli oranda (p<0.05) yükseldiği görüldü. 
Ancak bu artış yine de kontrol grubuna göre önemli 
oranda (p<0.05) düşük bulundu. Olivares ve ark. (19), 
antiprotozoer ilaç uygulamasından sonra serum folik asit 
düzeylerinde önemli olmayan bir artıştan söz etmektedir.  

Parazitle enfekte koyunlarda folik asit düzeylerinin 
önemli oranda düşük olması ve tedaviyle birlikte bir 
miktar artmasına karşın, yinede kontrol grubundan daha 
az olması farklı gerekçelerle açıklanabilir. Bazı 
araştırıcılar, paraziter hastalıkların vitamin ve mineral 
noksanlıklarına karşı hayvanları predispoze hale 
getirdiklerini bildirmektedirler (8, 24).  

Farklı parazit türleriyle enfekte olan konakçı 
hücrelerinde lipit peroksidasyonuna neden olan serbest 
radikallerin miktarının arttığı, bunun sonucunda hücre ve 
doku hasarının meydana geldiği, son yıllarda yapılan 
çalışmalarda ortaya konuldu (5, 6, 17). Vitaminler, 
parazitlerin neden olduğu doku, organ ve hücre hasarı ile 
sonuçlanan oksidatif strese karşı koruyucu bir etkiye 
sahiptirler (4,5).  

Higashi-Okai ve ark. (13) farklı deneysel koşullarda 
lipit peroksidayonuna karşı B grubu vitaminlerin 
antioksidan ve prooksidan etkilere sahip olduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca folik asitin doğrudan antioksidatif 
özelliklere sahip olduğu (16,21), noksanlık durumunda ise, 
doku veya plazma lipit peoksidasyonunun artmasıyla 
birlikte oksidatif strese yol açtığını (4,9) gösteren 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, folik asit düzeylerinin 
parazitli grupta en düşük olması, antioksidan özelliğinden 
dolayı, artan lipit peroksidasyonunun zararlı etkilerini 
azaltmak üzere harcanmasının bir sonucu olabilir.  

Babesia enfeksiyonuna bağlı olarak yıkılan kırmızı kan 
hücrelerinin yeniden yapımında kullanılması, folik asitin 
serumdaki düzeylerinin kontrole göre önemli oranda 
düşük bulunmasının bir nedeni olabilir. Tedavi sonrasında 
folik asit düzeylerinin bir miktar artmasına rağmen, yine 
kontrol grubundan önemli derecede düşük olması ise, 
tedavi sonrasında B.ovis etkenlerinin bir süre daha aktif 
kalmasından, yani vücutta şekillenen preimmunisyona 
bağlı olarak, kanda bir miktar parazitin varlığından 
kaynaklanmış olabilir. 

Sonuç olarak, B. ovis ile doğal olarak enfekte 
koyunlarda, serum folik asit düzeylerinin kontrol grubuna 
göre önemli oranda azalmasının; parazitlerin konakçılarını 
vitamin noksanlığına yatkın kılması, antioksidan ve kan 
yapımına katılan bir vitamin olan folik asitin, parazitlerin 
neden olduğu lipit peroksidasyonuna karşı, vücut 
tarafından koruyucu olarak kullanılması ve Babesia 
etkenleri tarafından yıkımlanan eritrositlerin yeniden 
yapımına katılması gibi etkenlerden kaynaklandığı 
düşünülebilir. 
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