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Özet: Bu çalışma, theileriozisli sığırlarda tedavi öncesi ve sonrası klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde meydana
gelen değişimlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışmanın materyalini 21 hasta ile 10 sağlıklı sığır oluşturdu. Hayvanların
sistemik olarak tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) klinik muayeneleri yapılarak elde edilen bulgular değerlendirildi. Hematolojik (HCT, HGB, MCHC, WBC, granülosit sayısı ve yüzdesi, lenfosit/monosit sayısı ve yüzdesi, PLT) ve biyokimyasal
parametreler [serum total protein (TP), albumin, glikoz, BUN, kreatinin, AST, total bilirubin, direkt bilirubin, Na, K, Cl] için kan
örnekleri alındı. Klinik olarak theileriozisli hayvanlarda TÖ beden ısılarının istatistiksel olarak (p˂0.01) önemli oranda yü kseldiği, TS’ında ise azalarak kontrol grubu değerlerine yaklaştığı belirlendi. Hematolojik parametrelerden HCT ve HGB konsantrasyonlarının TÖ önemli oranlarda azaldığı (p˂0.001), TS değerlerinde artışlar görülmesine rağmen, kontrol değerlerinden düşük
oldukları saptandı. PLT değerlerinin TÖ’inde düşük olduğu, TS ise artış göstererek kontrol değerlerine yaklaştığı belirlendi.
Biyokimyasal parametrelerden TP ve albumin değerlerinde azalmaların olduğu, TS’nda ise istenilen düzeyde artışların olmadığı tespit edildi. Serum BUN ve kreatinin değerleri TÖ ve TS değerleri arasında anlamlı farklılığın (p˂0.05, p˂0.001) olduğu
belirlendi. AST, total bilirubin, direkt bilirubin değerlerinde TÖ anlamlı artışların olduğu (p˂0.05), TS’nda azalarak kontrol grubu
değerlerine yaklaştığı tespit edildi. Sonuç olarak, theileriozisli sığırlarda klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde
önemli değişimler olduğu belirlendi. Ancak TS bazı parametrelerde (HCT, HGB, total protein, albumin) beklenen düzelmelerin
oluşmadığı, bu nedenle özellikle hastalığın prognozunun değerlendirilmesinde TS kısa sürede düzelme gösteren PLT, BUN,
kreatinin, AST, direkt ve total bilirubin gibi bazı parametrelerin değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Biyokimya, hematoloji, klinik bulgu, sığır, tedavi, theileriozis

Some Clinical, Haematological and Biochemical Parameters Before and After Treatment of
Cattle Naturally Infected with Theileria
Summary: This study was conducted to investigate the changes occurred in clinical, haematological and biochemical
parameters before and after treatment of cattle naturally infected with theileriosis. Twenty one sick cattle and 10 healthy cattle
were the animal material of the present study. Systemic clinical examination findings of the animals before and after treatment
were evaluated. Blood samples were taken for haematological (HCT, HGB, MHCH, WBC, granulocyte count and percentage,
lymphocyte/monocyte count and percentage and PLT) and biochemical parameters (serum total protein, albumin, glucose,
BUN, creatinine, AST, total bilirubin, direct bilirubin, Na, K and Cl). In clinically sick animals, body temperatures before
treatment was significantly (p˂0.01) higher compared to the healthy ones, and it reached to the control level after treatment . It
was found that the HTC and HGB concentrations decreased significantly (p˂0.001) before treatment and although these
values increased after treatment, they were still lower than the control values. Platelet (PLT) counts were also low before
treatment, and it increased to almost control levels after treatment. Total protein (TP) and albumin concentrations decreased
before treatment, and they did not increase to the expected normal values after treatment. Serum BUN and creatinine values
were also different statistically (p˂0.05, p˂0.001, respectively) when values obtained before and after treatment were
compared. The AST, total and direct bilirubin values increased significantly (p˂0.05) before treatment and they reached to
normal values after treatment. As a result; clinical, haematological and biochemical parameters changed greatly in cattle with
theileriosis. But, after the treatment, some parameters (HCT, HGB, TP and albumin) did not reach to their expected values. It
can be concluded that some parameters such as PLT, BUN, creatinine, AST, direct and total bilirubin should be taken into in
the evaluation of prognosis as they return to their normal values short after the treatment.
Key Words: Biochemistry, cattle, clinical findings, haematology, theileriosis, treatment
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Giriş
Theileriozis, Hyalomma soyuna bağlı kenelerle
bulaştırılan, tropikal ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen
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ve sığır yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara
neden olan protozoer bir hastalıktır (1, 3, 10, 14,
17, 28). Hastalık özellikle yaz aylarında yoğun
olarak görülmekte, yerli ırklara göre kültür ırkı olan
hayvanlarda daha şiddetli seyretmektedir (10, 15,
16, 17). Son yıllarda bölgemizde ve ülkemizde
yüksek verimli kültür ırkı ve melez sığır yetiştiriciliğindeki artışlar hastalığın önemini daha da artırmıştır (1, 10, 14, 17). Üstelik, son yıllarda yapılan
çalışmalarda Van ve diğer bölge illerinde de hastalığın prevalansının yüksek olduğu (%19.7-37.8)
belirlenmiştir (5, 17).
Hastalığın teşhisi genellikle klinik bulgular ışığında
Giemsa ile boyanan kan frotilerinin mikroskobik
bakısında eritrositlerin içinde etkenin piroplazm
formlarının görülmesi ile yapılmaktadır (19).
Tropikal theileriozisli hayvanlarda protozoonlar
hematopoetik organları (kemik iliği, dalak, karaciğer, lenf yumruları) tahrip ederek ağır lezyonlar
meydana getirmektedirler (25). Oluşan lezyonlara
bağlı olarak klinik ve laboratuvar parametrelerinde
önemli değişimlerin gözlendiği bildirilmektedir (16,
22, 25, 26, 27, 29). Hastalığın en önemli klinik belirtileri; iştahsızlık, depresyon, kilo kaybı, süt veriminde azalma, rumen hareketlerinde azalma, yüksek ateş, yüzeysel lenf yumrularında büyüme, nabız ve solunum sayılarında artış, göz konjuktivası
ile mukozalarda hiperemi ve solgunluk, gebe hayvanlarda abortus ve ileri dönemlerde ölüm olarak
bildirilmiştir (1, 9, 10, 16, 17). Ayrıca mukozalarda
ve derinin özellikle kılsız bölgelerinde peteşiyal
kanamalar, abomazum ülserlerine bağlı gastrointestinal kanamalar, akciğer ödemine bağlı öksürük
ve solunum güçlüğü, nadiren de olsa sinirsel
semptomların hastalıkta görülen diğer önemli klinik
semptomlar olduğu saptanmıştır (9, 10, 16, 17).
Yapılan çalışmalarda theileriozisli hayvanlarda
başta anemi olmak üzere önemli hematolojik değişikliklerin meydana geldiği belirtilmiştir (2, 3, 11,
12, 19, 21, 29). Ayrıca hastalığın ve meydana gelen aneminin başta karaciğer olmak üzere çeşitli
organ ve dokularda oluşturduğu tahribatlar sonucunda bazı biyokimyasal parametrelerde de önemli değişimler gözlendiği bildirilmiştir (2, 4, 13, 18,
23, 25, 27). Theileriozis’te gözlenen klinik, hematolojik ve biyokimyasal bulguların; aneminin derecesi
ve aneminin çeşitli sistemlere etkilerine bağlı olarak gelişen bozukluklarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir (1, 10, 16, 17, 27). Theileriozisde gözlenen bu değişimlerin hastalığın şiddetini gösterdiği
ve hastalığın tanı, tedavi ve prognozu için son derece önemli olduğu ifade edilmektedir (4, 18).
Hastalığın etiyolojik tedavisinde buparvaquone’un
en etkili ilaç olduğu, ancak özellikle hematokrit
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değeri düşük hastalarda eritropoezisi hızlandırmak
amacıyla semptomatik ve destekleyici tedavilerin
de yapılması gerektiği bildirilmiştir (1, 10, 16, 17).
Hasta hayvanlarda klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde meydana gelen değişimlerle
ilgili birçok çalışma (2, 18, 19, 27, 29) olmasına
rağmen, özellikle uygulanan tedavi sonrası hasta
hayvanlarda hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde meydana gelen değişimlerle ilgili sınırlı
sayıda çalışma (28) mevcuttur. Bu nedenle bu
çalışmada, theileriozis ile doğal enfekte sığırlarda
tedavi öncesi ve sonrası klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmanın materyalini; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı kliniklerine getirilen, yapılan
klinik muayene ve mikroskobik bakı sonucu theileriozis teşhisi konulan farklı yaş, ırk ve cinsiyette
toplam 21 sığır ile kontrol grubu olarak 10 sağlıklı
sığır oluşturdu. Hayvanların sistemik olarak tedavi
öncesi (TÖ) ve tedavi sonrası (TS) 7. gün klinik
muayeneleri yapılarak elde edilen klinik bulgular
değerlendirildi. Tüm hayvanlardan mikroskobik
bakı için TÖ ve TS V. aurikularis’ten kan örnekleri
alındı ve sürme kan frotileri çekilerek, Giemsa boyama yöntemi ile boyanarak mikroskopta incelendi. Eritrositler içerisinde Theileria’nın piroplasm
formları görülen frotiler pozitif olarak değerlendirildi.
Hematolojik ve biyokimyasal analizler için pozitif
hayvanlardan TÖ ve TS 7. gün, kontrol grubundan
ise bir kez yöntemine uygun olarak V. jugularis’ten
kan örnekleri alındı. Biyokimyasal analizler için
antikuagulansız tüplere alınan kan örnekleri 4000
devir/dk santrifüj edilerek (Rotofix 32®-Hettich)
serumları çıkarıldı. Elde edilen serumlar ölçümler
yapılıncaya kadar -20 0C’de muhafaza edildi.
Hasta hayvanlara bilinen klasik theileriosis tedavisi
için; 2.5 mg/kg canlı ağırlık (CA) hesabıyla kas içi
tek doz buparvaquon (Butalex®-Ceva-DİF) uygulandı. Ayrıca semptomatik ve destekleyici tedavi
amacıyla 1ml/20 kg CA/gün dozunda kas içi 5 gün
süreyle B vitamini kombinasyonu (Berovit B 12®Ceva-DİF), 0.1 ml/10 kg CA dozunda tek doz ADE
vitamin kombinasyonu (Ademin®- Ceva-DİF) ve
0.5 ml/10 kg CA/gün dozunda 5 gün süreyle C
vitamini (İnjacom C®-Ceva-DİF) uygulandı.
Hematolojik parametrelerden, hematokrit değer
(HCT), hemoglobin (HGB) konsantrasyonu, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC),
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lökosit sayısı (WBC), granülosit sayısı ve yüzdesi,
lenfosit/monosit sayısı ve yüzdesi, platelet (PLT)
sayısı veteriner hematoloji cihazı (QBC
vetautoreader®-Idexx) ile belirlendi. Serum total
protein, albumin, glikoz, kan üre nitrojen (BUN),
kreatinin, aspartat amino transferaz (AST), total
bilirubin ve direkt bilirubin düzeyleri ticari test kitlerinde (Biolabo®-Fransa) belirtilen prosedürlere göre spektrofotometre cihazıyla (Photometer 5010 ®Boehringer Mannheim) belirlendi. Serum sodyum
(Na), potasyum (K) ve klor (Cl) konsantrasyonları
ise iyon selektif cihazıyla (ISE®-Medica) ölçüldü.
Bu çalışmada kontrol grubu ile tedavi öncesi ve
sonrası arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar
student T-testi, tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmalar ise eşleşmiş gruplarda T testi ile yapıldı.
Bu amaçla SPSS 20.0 paket programı kullanıldı
(30).
Bulgular
1. Klinik Bulgular
Hayvanların yapılan klinik muayenelerinde TÖ lenf
yumrularının çeşitli derecelerde şiş (%90.47) olduğu, TS’nda bu şişliklerin önemli derecede azaldığı,
ancak bazı hayvanlarda (%33.33) lenf yumrularındaki şişliğin hafif derecede devam ettiği saptandı.
Konjuktiva muayenesinde TÖ 5 hayvanda hafif (%
23.80), 12 hayvanda (%57.14) şiddetli anemi, 2
hayvanda hiperemi (%9.52) gözlenirken, 2 hayvanda ise (%9.52) konjuktivanın normal olduğu
belirlendi. Tedavi sonrası 2 hayvanda konjuktivalarda belirlenen anemik tablonun devam ettiği,
diğerlerinde ise konjuktivaların normale döndüğü
tespit edildi. Ayrıca, TÖ 3 hayvanda konjuktivalar-

da gözlenen peteşial kanamaların TS ortadan
kalktığı belirlendi. İlaveten, TÖ solunum güçlüğü
ve öksürüğün (%90.47) olduğu, TS’nda ise 2 vaka
hariç diğerlerinde iyileşme olduğu belirlendi. Klinik
muayene neticesinde 15 hayvanda (%71.42) kenelerin olduğu, TS ise 4 tanesinde (%19.04) hala
kenelerin varolduğu belirlendi. TÖ’nde gözlenen
rumen hareketlerinde azalma, iştahsızlık ve durgunluk gibi genel klinik bulguların TS’nda bütün
hayvanlarda önemli derecede düzeldiği saptandı.
Theileriozis’li sığırlara ait bazı klinik parametreler
ise Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde
hasta grubu hayvanlarda TÖ beden ısılarının yükseldiği, TS’nda ise azalarak kontrol grubu değerlerine yaklaştığı ve istatistiksel olarak bu değişimlerin anlamlı (p˂0.01) olduğu belirlendi. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olmasa da (p˃0.05) hasta
grubunda TÖ solunum frekansında artış olduğu,
TS ise bu değerlerin azalarak kontrol grubu değerlerine yaklaştığı belirlendi (Tablo 1).
2. Hematolojik Bulgular
Kontrol grubu ile theileriozis’li hayvanlara ait TÖ ve
TS hematolojik parametrelere ait bulgular ve istatistiksel karşılaştırmaları Tablo 2’de verildi.
Hematolojik parametrelerden HCT ve HGB konsantrasyonlarının hasta grubu hayvanlarda TÖ ve
TS değerlerinin kontrol grubundan düşük olduğu
(p˂0.001), HCT değerlerinde TÖ’ne göre TS’nda
daha yüksek (p˂0.001), HGB değerlerinde ise istatistiksel farklılıklar anlamlı olmasa da artışlar görüldüğü ve kontrol değerlerinden düşük oldukları saptandı. WBC değerleri incelendiğinde TÖ hasta
grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da

Tablo 1. Kontrol ve Theileriozis grubu sığırlarda bazı klinik parametreler
Hasta Grubu (n: 21)
Kontrol Grubu
(n:10)

TÖ

TS

Beden Isısı (oC)

38.36±0.10b

39.65±0.28a, A

Solunum Frekansı (/dk)

25.80±0.87

Kalp Frekansı (/dk)

87.80±3.62

Parametreler

İstatistik Önem Düzeyi
Student
T test

Eşleşmiş
Gruplarda
T test

38.79±0.21b, B

p<0.01

p<0.05

35.33±3.65

29.93±4.32

p>0.05

p>0.05

82.07±3.01

78.33±4.50

p>0.05

p>0.05

a, b:

Aynı satırda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistiksel olarak önemlidir.
Aynı grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir.

A, B:
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Tablo 2. Kontrol ve Theileriozis grubu sığırlarda bazı hematolojik parametreler
Hasta Grubu (n: 21)
Parametreler

HCT (%)

Kontrol
Grubu
(n:10)

TÖ

36.68±0.53a

20.382.24b, A

a

İstatistik Önem Düzeyi

TS

b

24.84±1.46b, B
b

Student
T test

Eşleşmiş
Gruplarda
T test

p<0.001

p<0.05

p<0.001

p>0.05

HGB (g/dl)

12.66±0.23

6.73±0.75

7.96±0.53

MCHC (g/dl)

33.00±0.61

32.71±0.34

32.38±0.30

p>0.05

p>0.05

10.65±0.80

9.51±1.31

11.17±1.07

p>0.05

p>0.05

1.98±0.31

2.04±0.36

2.77±0.37

p>0.05

p>0.05

22.60±1.72

23.93±3.24

24.93±3.45

p>0.05

p>0.05

9.23±1.15

7.47±1.15

8.38±0.91

p>0.05

p>0.05

77.40±1.72

76.07±3.24

p>0.05

223.40±53.12b, A

75.07±3.45

p>0.05

512.90±41.25a

p<0.001

p<0.05

9

WBC (x10 /L)
9

Granülosit (x10 /L)
9

%Granülosit (x10 /L) (%)
9

L/M (x10 /L)
%L/M (%)
PLT (x109/L)
a, b:

559.73±31.82a, B

Aynı satırda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arası fark istatistiksel olarak önemlidir.
Aynı grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir.

A, B:

Tablo 3. Kontrol ve Theileriozis grubu sığırlarda bazı biyokimyasal parametreler
Hasta Grubu (n: 21)
Parametreler

Total Protein (g/dl)

Kontrol
Grubu
(n:10)

TÖ

7.60±0.47a

6.86±0.41b

a

b

İstatistik Önem Düzeyi

TS
Student
T test

Eşleşmiş
Gruplarda
T test

6.86±0.32b

p<0.05

p>0.05

ab

Albumin (g/dl)

2.94±0.14

2.54±0.11

2.71±0.13

p<0.05

p>0.05

Glikoz (mg/dl)

64.06±3.14

60.93±3.43

57.40±2.97

p>0.05

p>0.05

a

a, A

b, B

BUN (mg/dl)

45.84±2.40

42.33±3.82

25.08±1.88

p<0.05

p<0.05

Kreatinin (mg/dl)

1.33±0.04a

1.18±0.06a, A

0.98±0.04b, B

p<0.001

p<0.05

69.70±10.66b

193.93±26.40a, A

88.40±10.58b, B

p<0.05

p<0.05

AST (IU/L)
Total Bilirubin (mg/dl)
Direkt Bilirubin (mg/dl)

ab

0.87±0.19

0.33±0.18

a, A

1.34±0.26

0.65±0.16

b, B

0.63±0.14

p<0.05

p<0.05

0.35±0.13

p<0.05

p>0.05

Na (mmol/L)

130.82±1.41

130.57±1.60

132.29±0.76

p>0.05

p>0.05

K (mmol/L)

4.28±0.13ab

4.06±0.09b, A

4.50±0.08a, B

p<0.01

p<0.05

Cl (mmol/L)

101.19±1.60

100.93±0.73

98.76±1.02

p>0.05

p>0.05

a, b:
A, B:
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azalma olduğu, TS ise bu parametrede artış olduğu belirlendi. Hayvanların PLT değerlerinin kontrol
grubuna göre TÖ’nde istatistiksel olarak (p˂0.001)
düşük olduğu, TS ise artış göstererek kontrol değerlerine yaklaştığı belirlendi. Diğer hematolojik
bulgulardaki değişimlerde ise istatistiksel olarak
(p˃0.05) farklılık belirlenemedi (Tablo 2).
3. Biyokimyasal Bulgular

Kontrol grubu ile theileriozisli hayvanlara ait TÖ ve
TS biyokimyasal parametrelerin istatistiksel karşılaştırmaları Tablo 3’te verildi.
Biyokimyasal parametreler incelendiğinde TP ve
albumin değerlerinde hasta grubu hayvanlarda
kontrol değerlerine göre azalmaların olduğu
(p˂0.05), TS’nda ise istenilen düzeyde artışların
olmadığı ve kontrol değerlerinden düşük olduğu
tespit edildi. Serum BUN ve kreatinin değerleri
incelendiğinde ise hasta grubu hayvanlarda TÖ
değerler ile kontrol grubu değerleri arasında anlamlı fark olmasa da, bu parametrelerde TÖ ve TS
değerleri arasında anlamlı farklılığın olduğu
(p˂0.05, p˂0.001) ve TS bu parametrelerde TÖ’ne
göre azalma (p˂0.05, p˂0.001) olduğu belirlendi.
Bununla birlikte AST, total bilirubin, direkt bilirubin
değerlerinde hasta grubu hayvanlarda TÖ anlamlı
artışların olduğu (p˂0.05), TS’nda ise bu değerlerin kontrol grubu değerlerine yaklaştığı tespit edildi. K seviyelerinde de TÖ ve TS değerler arasında
istatistiksel olarak farklılıklar (p˂0.01) olduğu tespit
edildi (Tablo 3).
Tartışma ve Sonuç
Theileriozis, yaygın olarak görülen ve önemli ekonomik kayıplara neden olan protozoer bir hastalıktır (1, 3, 14, 17). Hasta hayvanlarda klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde meydana
gelen değişimlerle ilgili çalışmalar (2, 18, 19, 26,
27, 29) olmasına rağmen, özellikle uygulanan tedavi sonrası hasta hayvanlarda hematolojik ve
biyokimyasal parametrelerde meydana gelen değişimlerle ilgili sınırlı sayıda çalışmaya (28) ulaşılabildi. Bu çalışmada özellikle prognozun değerlendirilmesi açısından bu parametrelerde uygulanan
tedavi sonrası meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlandı.
Bu çalışmada theileriozisli hayvanlarda TÖ tespit
edilen klinik bulguların, konu hakkında yapılan
diğer çalışmalarda (2, 7, 9, 10, 13, 16, 17) bildirilen
klinik bulgularla paralellik arz ettiği gözlendi. TÖ
belirlenen bu klinik bulguların TS önemli oranda
düzeldiği belirlendi. Bazı hastalarda anemi tablosunun TS devam ettiği, bu anemik tablonun hemo-
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poetik sistem blokajının ve iyileşen hayvanlarda bu
etkinin birkaç ay daha sürmesine (10) bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Yapılan birçok çalışmada (2, 3, 10, 12, 16, 19, 21,
29) theileriozisli hayvanlarda başta anemi olmak
üzere önemli bazı hematolojik değişiklikler meydana geldiği bildirimleriyle uyumlu olarak, bu çalışmada da theileriozisli hayvanlarda TÖ önemli hematolojik değişiklikler meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada hasta grubu hayvanlarda
HCT ve HGB değerlerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında TÖ istatistiksel olarak önemli oranda
azaldığı belirlendi. Yapılan etiyolojik ve destekleyici tedavi sonrası bu parametrelerde düzelmeler
olmasına rağmen, normal sınırların altında kaldığı
tespit edildi. Bu durumun Gül ve ark.’larının (10)
bildirimleriyle uyumlu olarak, theileriozisli hayvanlarda anemik tablonun parazitin salgıladığı toksinin
etkisi ile hemapoetik sistemde oluşan blokajın tedavi sonrası birkaç ay daha sürebileceği fikrini
doğrulamaktadır. Ayrıca bu çalışmada TS 7. günde örneklerin alınması ve hayvanlarda klinik ve
hematolojik olarak düzelmeler olmasına rağmen
istenilen düzeyde değişim görülmemesi buna da
bağlı olabilir.
Theileriozisli hayvanlarda WBC sayılarının hasta
hayvanlarda azaldığı, iyileşenlerde fizyolojik sınırlarda kaldığı, prognozu kötüye gidenlerde ise
önemli miktarlarda arttığı bildirilmiştir (9, 15). Theileriozisli hayvanlarda hastalığın ilk dönemlerinde
oluşan lökositozisin protozoonların istilasına karşı
savunma amaçlı olarak lenfoid organlarda lenfositlerin proliferasyonu sonucu veya sekonder enfeksiyonlara bağlı oluştuğu, hastalığın son dönemlerinde oluşan lökopeninin ise vücudun çeşitli organlarına lenfositlerin infiltrasyonu ve lenfoid organlarda
lenfositlerin büyük ölçüde tahribatının bir sonucu
olduğu bildirilmiştir (2, 3, 9, 16, 19, 27). Bu çalışmada WBC sayılarının enfekte hayvanlarda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı olmasa da azalma gösterdiği ve TS artış
gösterdiği belirlendi (Tablo 2). Hasta hayvanlarda
WBC sayılarının arttığı (1, 9, 27) veya normal kaldığı (8, 28) ifade edildiği gibi, mevcut çalışmada
olduğu gibi WBC sayılarında azalmaların olduğunu
bildiren literatür (3, 7, 10, 11, 16, 23, 24) bilgileri
de vardır.
Theileriozisli hayvanlarda TÖ PLT sayılarının
önemli oranda azaldığı, TS ise artarak kontrol grubu değerlerine yaklaştığı tespit edildi (Tablo 2).
Konu hakkında yapılan çalışmalarda (3, 7, 9, 24)
theileriozisli hayvanlarda PLT değerlerinin düştüğü, tedavi sonrası hastaların iyileşmesine paralel
olarak PLT seviyelerinde artış olduğu ve PLT de97
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ğerlerinde belirlenen düşüşün theileriozis için
önemli bir bulgu olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada
da elde edilen bulgular bu bildirimlerle paralel olarak belirlendi. Hayvanlarda PLT sayılarında meydana gelen azalmanın kandaki plateletlerin degranülasyonu veya tüketiminin artışına ya da parazit
ve salgıladığı kandaki ürünlerin kemik iliğinden
PLT salınımını baskılamasından kaynaklanabileceği bildirilmiştir (1, 3). Theileriozisli hayvanlarda
PLT değerlerinin düşmesi ve düzelmeye paralel
olarak TS PLT değerlerinde artışın olması, bu parametrenin hastalığın prognozunun değerlendirilmesi için yararlı bir parametre olduğunu göstermektedir.
Yapılan çeşitli çalışmalarda (2, 11, 16, 18, 19, 25,
29) theileriozisde başta karaciğer olmak üzere
çeşitli doku ve organlarda meydana gelen bozukluklara bağlı olarak biyokimyasal bazı parametrelerde bu çalışmada da olduğu gibi önemli değişimlerin gözlendiği bildirilmiştir. Mevcut çalışmada
theileriozisli hayvanlarda TÖ TP ve albümin konsantrasyonlarının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli oranda azaldığı, TS ise bir miktar
artış göstermesine rağmen kontrol grubu değerlerinden düşük olduğu tespit edildi (Tablo 3). Theileriozisli sığırlarda TP ve albümin düzeylerinde
önemli değişimler olmadığı bildirimlerinin (25, 27)
aksine bazı çalışmalarda (4, 18, 19, 29) bildirildiği
gibi, bu çalışmada da TP ve albümin düzeylerinin
önemli oranda azaldığı belirlendi. TP ve albümin
seviyelerindeki azalmaların; hastalığa bağlı oluşan
iştahsızlık, ateşli hastalıklarda metabolik ihtiyaçların artması nedeniyle albüminin aşırı yıkımlanması, hastalığa bağlı karaciğerde meydana gelen
hasar sonucu organın yeteri albumin sentezleyememesi sonucu oluştuğu bildirilmiştir (4, 18, 19,
29). Ayrıca hastalığa bağlı özellikle meydana gelen ödem ve vücut boşluklarında biriken efuzyonlarda proteince zengin sıvının ektravasküler birikiminden kaynaklanabileceği bildirilmiştir (4, 18, 19,
29). Ancak bu çalışmada uygulanan TS TP ve
albumin seviyelerinde istenilen düzeyde artış olmadığı belirlendi (Tablo 3).
Bu çalışmada hasta grubu hayvanlarda TÖ tespit
edilen BUN ve kreatinin düzeylerinin TS önemli
oranda azalma gösterdiği tespit edildi. Ancak kontrol grubu değerleri TÖ ve özellikle TS değerlerinden yüksek olarak belirlendi (Tablo 3). Bu çalışmada olduğu gibi özellikle theileriozisli hayvanlarda
üre ve kreatinin düzeylerinin önemli oranda yüksek
olduğunu bildiren çalışmalar (4, 19, 27, 29) olduğu
gibi, üre düzeylerinde önemli bir değişiklik olmadığını (6, 20) veya kreatinin seviyelerinin önemli
oranda azaldığını (23) bildiren çalışmalar da mevcuttur. Theileriozisli hayvanlarda BUN ve kreatinin
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seviyelerinde belirlenen artışların, hastalık esnasında gelişen aneminin böbreğe olan etkisi ve/
veya böbrek hasarına bağlı olduğu bildirilmektedir
(4, 19, 27, 29). Bu çalışmada BUN ve kreatinin
seviyelerinde TÖ artış olmasına rağmen, bu artışların TS azalması, bu parametrelerde meydana
gelen değişimlerin prerenal azotemiye bağlı oluşan
böbrek hasarından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Hastalıkta oluşan ateş ve iştahsızlık,
belli ölçüde dehidrasyona ve dolayısıyla prerenal
azotemiye neden olabilmektedir. Nitekim TS ateşin
düşmesi ve iştahın düzelmesi ile bu parametrelerin
normale dönmesi bu ifadeyi doğrular niteliktedir.
Theileriozisli hayvanlarda AST, total bilirubin ve
direkt bilirubin seviyelerinde artışların olduğu ve
meydana gelen artışların hastalık esnasında gelişen karaciğer hasarı ve hemolitik anemi ile ilişkili
olabileceği ifade edilmiştir (2, 4, 16, 18, 19, 23,
25). Bu çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırıldığında theileriozisli hayvanlarda TÖ AST, total ve
direkt bilirubin seviyelerinde istatistiksel olarak
önemli artışların gözlendiği ve TS bu değerlerin
azalarak kontrol grubu değerlerine yaklaştığı belirlendi (Tablo 3). Bu enzimlerde hasta hayvanlarda
önemli artışların gözlenmesi, theileriozisli hayvanlarda karaciğer hasarının oluştuğunu doğrulamaktadır. TS ise bu parametrelerde kısa sürede düzelmeler meydana geldiği belirlendi (Tablo 3).
Sonuç olarak bu çalışmada; Theileriozisli sığırlarda hastalığın çeşitli doku ve organlara etkisinden
dolayı bazı klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde önemli değişimler olduğu, ancak tedavi sonrası hayvanlarda bazı parametrelerde
(HCT, HGB, total protein, albumin) beklenen düzelmelerin oluşmaması hastalığın etkisinin daha
uzun devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle
hastalıkta uygulanan destekleyici tedavilerin daha
uzun süre uygulanmasının ve özellikle hastalığın
prognozunun değerlendirilmesinde tedavi sonrası
kısa sürede düzelme gösteren PLT, BUN, kreatinin, AST, direkt ve total bilirubin gibi bazı parametrelerin değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı.
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