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ANKARA YÖRESİNDE SIÖIR BABESİosts'İNİN SERO.PREVALANSI'

Hasan Eren2

Serologtea! prevalenee of bovİne babesiosis around Ankara

Sunıınary: The study was earried out between AprU ı990 and August
1991 as a serological survey to determine the cousative agents of Babesü infeetion
in and araound Ankara. Thus, serum samples of ı91 eattle from Ankara
(Keçiören, Siteler, Mamak, Altındağ, Çankaya, Hasköy) and the surrounding
areas (Gülbaşı, Elmadağ, Kazan, Polatlı, Çubuk, Bala) were obtained and
kept at -20°C until the lFA test was performed. As well as this, thiek and thin
smears were made of blood taken from the tai! and a'?;ytick whieh m,!y have
been found on the animals were eolleeted and brought baek to the laboratory.

The serum samples of ı9ı eattle were examined using the IFAtest. In
94 eatile (49.2 %) antibodies against Babesia bigemina and in 20 eattle
nO.4 %) antibodies against B. bouis were detected. Antibodies were detected
against hoth B. bigemina and B. hovis in ı6 samples, against only B. bigemina
in 78 samples and against on(y B. bovis in 4 samples. No serum samples
examined revealed the presenee of B. divergens antibodies.

Peripheral blood was examined microscopically using thiek and thin smears.
'In 4 eattle (2.09 %) Babesia sp. were obsmed. Althought with the lFA
test, antihodies against B. bigemina were delected in all 4 of these eattle,
anlihodies against B. hovis eould only be deteeted in one of them.

Of the 84 tieks eolleetedfrom the eattle during the surviD'5 were I-!)'alomma
anatolkum anatolieum, 4 H.a.exeal'atum, ı8 H. detritum, 28 Rhipicephaluy
turanitus, 20 R. hursa, 2 Haı:map/~"salis parııa and 7 wcre Boof7hUus
annulatus all being adults.

Özet: Bu araştırma, Nisan ı990 Ağustos 1991 tarihleri arasında An-
kara ve civarındaki sığır/arda babesiosis etkenlerini saptamak amacıyla sero..
lojik bir surve)' çalışması olarak yürütülmüştür. Bu amaçla Ankara içinde deği-

1 Aynı başlıklı doktora tezinin özetidir.
2 Dr, Araş. Gör. A.O. Veteriner Fakültesi, Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı,

Ankara.
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şik bMgelerden (Kefiören, Siteler, Mamak, Altındağ, Çankaya, Hasköy) ve
fevre merkezlerden (Gölbaşı, Elmadağ, K azan, Polatlı, Çubuk, Bala) olmak
üzere toplam 191 baş sığırdan kan alınarak serumları toplanmış, IFAtestinde
kullanılmak üzere -20°C de derin dondurucuda saklanmıştır. Ayrıca kuyruk
ucundan kalın damla Vt! yaymı kan frotileri yapılmış, sığırların üzerinde bu-
lunan keneler toplanarak laboratuvara getirilmiştir.

lFA testi ile incelenen 191 sığır serumunun 94 (% 49.2)'ünde
B. higemina'ya, 20 ( % 10.4)'sinde B. hovis'e karşı antikor saptanmış,
B. divergens'e karşı Mfbir sığır serumun da antikor h;tlı;~amamıştır. Seropozitif
bulunan sığırların 78'inde yalnı:;. B. higemina'ya. 4'ünde yalnız B. bovis'e,
l6'sında ise hem B. bigemina hem de B. bovis'e karşı antikor tespit edilmiştir.

Perifer kandan yapılan kalın damla ve sürme frotilerin mikroskobik bakı-
sında ise 191 sığlfın 4 (% 2.09) 'ünde Bahesia sp)e rastlanmıştır. lFA testi
ile bu 4 sığırın hepsinin kanında B. h~gemina'yf'- karşı cılikor saptandı,ğı hal-
de, B. bovis'e karşı sadece birinde antikor tespit e.lilmi~ti;'. .

Kene bakımından )'apılan kontrollerde ise, 5 adet j-,~ralomma anatoUcum
anatoUcum, 4 adet H. a. excavatum, 18 adet H. detribıı, 28 adet RMpicep-
halus turanieus, 20 adet R. bursa, 2 adet Haemophysalis jmrva, 7 adet Boophilus
annulatus olmak üzere toplam 84 adet olgun kene toplanmıştır.

Giriş

Babesiosis, Bahesia türleri tarafından çrşidi omurgalı hayvanlar-
da meydana getirile~ protozoer bir hast,ı.lıktır.. Piroplasmosis, kene
hummas'ı (Tiek fever), Red water; Teksas !lumması, sp1cnic fever,
Tristeza v.b. isimlerle de bilinmektedir ('l, 16, 20). Konakçılarının
kanında eritrositler içerisinde yaşay<ın Im hd'2ro::cn tck hücreli parazit-
lcrin ara konakçısı İxodidae ailesine bağlı' kcne türleridir (4',20,31,36).

Akut babesiosis vakalarının teşhisi klinik bıılguhr ve mikroskobik
muaYC'Ji.der ilc mümkün olmakla beraber, bt(~menfeksiyonlarda kan-
dan yapılan fratilerde etkenlerin görülmesi zordur Ye te.;lıİs serolojik
metodlarla yapılmalıdır (4, 16, 31). Son yıllarda etkenlerİn kanda
tespit edilemediği subklinik enfeksiyonhnL'. ve Babe5İa türlerinin iden-
tifikasyonunda immunodiagnoz testleri c~r1;mbir şekilde kullanılma-
ya başlanmış bulunmaktadır (3 1,37,:Wı. Bu testler, IFAT (Indıreet
Flııoreseent Antıbody Test), ELISA (Emim Linked Immuno Sor-
bent Assay), FA (Direct Fluorescent Antibody), IHA (Indırect He-
magglutinationı, CA (Card Agglutination), CFT (Complcment
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Fixation Test), CT (Serum Card Test), GP (Gel Presipitation), LAT
(Latex Agglutination Test), RIA (Radio İmmuno Assay), BAT
(Bentanite Agglutination Test), SAT (Serum Slide Agglutination
Test), SELISA (Slide Enzim Linked İmmuno Sorbent Assay)dır.
Bu testlerden IFAT spe"ifik olması ve hastalığın her döneminde kul-
lanılabilmesi nedeniyle en çok tercih edileni olup Babesia türlerinin
identifikasyonunda güvenle kullanılmaktadır (3,7,10,18,32-34).

Türkiye'de. sığır kan protozoonlarının sero1ojik olarak teşhisini
ilk defa Çakmak (5) gerçekleştirmiştir. Araştırıcı (5) Ankara'nın Bey-
tepe köyünde 185 sığır'a alt 494 serumda IF A~estini uygulayarak
B. bigemin,a türüne karşı % 4.7, B. b07Jis'ekarşı % 9.7 oranında anti-
kor tespit etmiş, B. divergens'e karşı ise antikor saptanamadığını bil-
dirmiştir. Sayın ve arkadaşları (30) Ankara yöresinde yaptıkları sero-
epidemiyolojik araşt;rmada lFA testi ile B. bigemina insidensini
% 70.9, B. bovis'i ise % 32.2 olarak saptamışlar, B. dioergens'e karşı
ise antikor oluşmadığını bildirmişlerdir. Dinçer ve arkadaşları (6)
Karadeniz bölgesi sığırlarında, IFAtesti ile serolojik olarak B. bigemina
nın insidensini % 61, B. bavis'in % 46 ve B. divergens'in ise % 75 ora-
nında olduğunu saptamışlardır. Böylece Türkiye'de ilk kez B. divergens
serolojik olarak ortaya k<?nmuştur. Düzgün ve arkadaşları(8) 1986-89
yılları arasında, Türkiye~nin 6 ayrı bölgesinde topladıkları 1428 adet
sığır serumunu B. bovis'e karşı oluşan antikor yönünden ELISA
testi ile araştırmış ve bu türün prcvalensini % 5 ı. 2 olarak sapta-
mışlardır .

.Bu çalışma, serolojik teşhis yöntemlerinden IF A testi ve aynı za-
manda mikroskobik muayene ilc Ankara yöresinde, sığir babesiosis'inin
yayılışını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışma Nisan 1990- Ağustos 1991 tarihlefi arasında Ankara
ve çevresindeki sığırlarda bir saha çalışması olarak yürütülmüş ve
toplam 191 baş sığırdan materyal temin edilmiştir. Bunlardan 62
adedi Ankara ıçinde değişik bölgelerden (Keçiören 18, Siteler 19,
Mamak 9, Altındağ 5, Çankaya 6, Hasköy 5), 129 adeti ise çevre mer-
kezlerden (Elmadağ 38, Gölbaşı 34, Kazan 29, Polatlı ll, Çubuk, 12
Bal~. 5) sağlanmıştır. Çalışma süresince elde edilen materyalin
3l'i Nisan, 35'i Mayıs, 41'i Haziran, 35'i Temmuz ve 49'u Ağustos
aylarında toplanmıştır. Toplam 191 baş sığırın 103'ü kültür ırkı
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(Holştein, Jersey, Montafon), 61'i melez, 27'si de yerli ırk olup,
bunların 47'sini 1-2 yaş arası, 144'ünü de 2 yaşın üstündeki sığırlar
teşkil etmiştir. Araştırma sahada ve laboratuvarda yürütülmüş-
tür.

Saha çalışmaları:

Her sığırdan bir kez olmak üzere tekniğine uygun olarak steril
kaolinE tüplere iO ml kan alınmış, ayrıca kuyruk ucundan kalın
damla ve sürme kan frotileri yapılmıştır. Bunun yanında her sığır
kene yönünden yoklanarak bulunan keneler içinde % 70'lik alkol bu-
lunan şişelere toplanmıştır. Her numune üzerine protokol numarası,
materyalin alındığı yer ve tarih yazılmış bütün materyallaboratuvara
getirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. İndirek floresan antikor testi
için gerekli temel titre basamağının saptanmasında kullanılan negatif
seruml""r ise, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrika-
sı Çiftliğine ait 2.5 - 3 aylık steril Holştein ve Müntafon ırkı 46 dana-
dan sağlanmıştır.

Laboratuvar çalışmaları:

Kaolinli tüplerdeki kan numuneleri bir gece buzdolabında sak.
lanmış, daha sonra çeperi steril bir tel ile çizilerek 2500 devirde iO
dakika santrifüj edilmiş ve serum ayrılmıştır. Bunlar porsiyonlanarak
1,5 ml'lik mikrotüplere konmuş, lFA testinde kullanılıncaya kadar
-20cC de saklanmıştır. Sığırların kuyruk ucundan yapılan kalın
damla frotiler kuru sterilizatör de i00° C de i5 dakika tutularak tespit
edilmişler ve % 5'lik Giemsa solusyonu ile 30 dakika boyanmışlardır.
Sürme kan frotileri ise methanol ile 5 dakika tespit edildikten sonra
% 5'Iik Giemsa solusyonunda 30 dakika boyanmıştır. Hazırlanan fro-
tilerin mikroskobik hakısı ve % 70'lik alkole alınan kenclerin tür iden-
tifikasyünu yapılmıştır. Toplanan 19i serumda floresan antikor testi
ile B. bigemina, B. bCilis ve B. diııergens'e karşı antikor araştırılmıştır.

lFA testi için gerekli B. higemina, B. buvis ve E. diııergens antijen-
leri Hanno'ler Veteriner Yüksek Okulu, Parazitoloji Enstitüsünden
elde edilmiştir. Konjugat*ın en iyi floresan veren sulandırma basama-
ğın! tespit etmek amacıyla Schachbrett titrasyon testi kullanılmış,
B. bfgemina, B. bovis ve B. divergen.rantijenleri için i :32 olarak tespit edil-
miştir. Daha sonra konjugar'ın tamamı 20 mikrolitrelik por.iyonlara
ayrılmış ve lFA testinde kullanılmak üzere derin dondurucu (-70°C) 'ya

•••Anıi-bovine IgG, wlıole molecule, FITC conjugaıe Sigma, Caı. No. F-7509
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kaldırılmıştır. Test yapılırken porsiyonlanan ko~jugat, sulandırma
solusyonu (3 kısım PBS + i kısım Evans Blue) ile 1/32 oranında su-
landırılmıştır.

İndirek Floresan Antikor Testinin Uygulanışı (5):

1- İşlenecek olan serumlar bir gün önceden dipfirizden (-- 20°C)
çıkarılmış ve buzdolalıma (+4°C) konulmuştur.

2- Önceden hazırlanmış antijen preperatları tcste ba~lamadan
önce derin dondurucu (- 70°C) dan çıkarılarak içinde nem çekici
(CaClı) bulunan kapalı bir kap içerisine konarak 2 saat bekletilmiştir.

3-- İşlenecek serumlar usulüne uygun şekilde mikrotitır pIcytlcr-
de sulandırılmıştır. (1: ı0- i280). L.

4- Nem çekici ortamda 2 saat bekleyen antijen preperatları
numaralandırılarak rutubetli ortama konulmuş, sonra sulandırılmış
serumlar antijen preperatlarına damlatılmıştır.

5 - Rutubetli ortam küvC'tinin kapağı kapatılıp etüvde (37- c)
i /2 saat bekletilmiştir.

6- Bu süre sonunda preperatlar, PBS ilc bir defa elde, iki defa
manyetik karıştırıcı içerisinde, 5'er dakika yıkanmışlardır. Bunu
takiben distile su da 2-3 dakika yıkanıp fön makinası yardımı ile
kuru tulmuşlardır.

7- Kurutulan preperatlar yeniden küvet içindeki rutubetli or-
tama dizilmişlerdir. Preperatlarm her gözesine sulandırılmış kon-
jugat'dan birer damla damlatılmış ve preperatlar etüv'de tekrar i /2
saat beklctilmişlcrdir.

8- Daha sonra preperatIar tekrar PBS ile, bir defa elde, iki defa
manyetik karıştırıcı içinde S'er dakika yıkanmışlardır. Bunu takiben
distile su da 2-3 dakika y'kanan preperatlar, fön makinası yardımı
ile kurutul muşlardır.

9- Kurutulan preperatlar üzerine gliserinli buffer (I kısım PBS
+ 9 kısım gliserin) damlatılarak üzerlerine lamel kapatılmış ve lam
kutularına konulmuşlardır.

10- PreperatIara karanlık odada floresan mikroskopta 40'lık
neofIuar objektifle bakılmıştır.

lFA testi değerlendirmesinde, + + + : Mükemmel pozitiflik,
+ + : iyi pozitiflik, + : Pozitiflik, t: Treys (pozitif negatif arası),

Negatif (floresan vermeyen) olarak kabul edilmiştir.
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Bulgular

lFA testi için temd titre, B. bigemiM için 1:80, B. bovis için 1:40,
B. divergens için 1:20 olarak saptanmış ve bu temel titrder esas alına-
rak lFA testinde şüpheli serumlar incelenirken, B. bigemina için 1:80
ve i :80'in üzerindeki titrder pozitif, altındaki titrder negatif,
B. bovis için 1:40 ve i :4.0'ın üzerindeki titreler pozitif, 1:40'ın altındaki
titrder negatif, B. divergens için ise 1:20 ve 1:20'nin üzerindeki titre-
ler pozitif, 1:20'nin altındaki titrder negatif olarak değerlendirilmiştir.

Materyal alınan yerlerde, lFA testi sonuçlarına göre sığırlarda
B. higemina, B. bovis ve B. divergens'e karşı pozitiflik durumu Tablo
1'de özetlenmiştir. Bu tabloda belirtildiği gibi Ankara ve civarında
toplam 191 baş sığlı'ın serumu lFA testi ile yoklanmış olup, bunların
94'ünde (% 49.2) B. bigemina, 20'sinde (% 10.4) B. bovis'e karşı an-
tikor saptanmıştır. B. diverger,s'e karşı ise hiçbir sığlı'da antikor tespit
edilememiştir. Antikor saptanan bu serumların 78'inde (% 40.8)
yalnız B. bigemina'ya karşı, 4'ünde (% 2.09) sadece B. bovis'e karşı,
16'sında (% 8.37) ise her iki türe karşı antikor tespit edilmiştir.

lFA testi sonuçları.
n. bigemina B. bovis B. divergens

Sığır
sayısı

Tablo i. Araştırma merkezlerinde sığırlarda, B. bigemina, B. bovis ve B. divergens'e karşı
lFA testi ile elde edilen pozitiflik durumu

Materyal
alınan
yer

Keçiören 18 B/l8 1/18 0/18
Siteler 19 14/19 2/19 0/19
Mamak 9 4/9 0/9 0/9
Altındağ 5 2/5 0/5 0/5
Çankaya 6 4/6 016 0/6
Hasköy 5 3/5 1/5 0/5
Gölbaşı 34 14/34 2/34 0/34
Elmadağ 38 16/38 6/38 0/38
Kazan 29 14/29 6/29 0/29
Polatlı II 6/11 0/11 0/11
Çubuk 12 5/12 1/12 0/12
Bala 5 4/5 1/5 0/5

Toplam 191 94/191 20/191 0/191
.: x/n: Pozitif bulunan hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı

Sero10jik bulgulara göre sığırlarda B. bigemina, B. bovis ve
B. divergens ilc pozitiflik durumunun aylara göre dağılımı Tablo 2'de,
yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 3'de ve ırklara göre dağılımı Tab-
lo 4'de gösterilmiştir.



ANKARA YÖRESİNDE SIGIR BABESİosİs'İNİN SEROopREVALANSI 29

Tablo 2. lFA tcsti sonuçlarına göre, sığırların B. bigemina, B. bovis ve B. divergens ile
poziıiflik durumunun aylara göre dağılımı

Sığır Serum lFA t~sti sonuçları.
Aylar sayısı sayısı B. bigemina B. bovis B. divergens

--- ------
Nisan 31 31 10/31 4/31 0/31
Mayıs 35 35 14/35 1/35 0/35
Haziran 41 41 19/41 1/41 0/41
Temmuz 35 35 19/35 7/35 0/35
Ağustos 49 49 32/49 7/49 0/49

---- ----- ---- ------
Toplam 191 191 94/191 20/191 0/191

• ,,/n: Pozitif bulunan hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı

Tablo 3. Serolojik bulgulara göre B. bigımina, B. bovis ve B. divergens ile pozitifiik
durumunun yaş gruplarına göre dağılımı

lFA testi sonuçları.
B. bigemina B. bovis B. divergens

17/47 5/47 0/47
61/112 12/112 0/1 12
16/32 3/32 0/32
--- ---- ------

94/191 20/191 0/191

Yaş Sığır Serum
grubu sayısı sayısı

-------
1-2 47 47
2-6 112 112
6 < 32 32

1------1--- ---- ---
Toplam 191 191

•• ,,/n: Pozitif bulun:ı.n hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı

Tablo 4. Serolojik bulgulara göre sığırlarda B. bigemina, B. bovis, B. divergens ile pozitiflik
durumunun ırkıara göre dağılımı

Irkıar Sığır Serum lFA testi son uçları"
sayısı sayısı B. bigemina B. bovis B. divergens

--- ------ ----
Yerli 27 27 16/27 6/27 0/27
Melez 61 61 27/61 5/61 0/61
Kültür ırk 103 103 51/103 9/103 0/103

--- --- ------
Toplam 191 191 94/191 20/191 0/191

•• x/n: Pozitif bulunan hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı

Ankara ve civarında materyal alınan 191 sığıra ait serumların,
lFA testi ile yapılan serolojik yoklamalarından elde edilen IFAT
titrasyon basamaklarının aylara göre dağılımları B. bigemina için Tab-
lo 5'de, B. bovis için Tablo 6'da verilmiştir. Tablo 5'de belirtildiği
gibi B. bigemina'ya karşı, 1:80 titrede 36 sığır,I: 160 titrede 31, 1:320
titrede 24, 1:640 titrede 2 ve 1:1280 titrasyon basamağında da bir
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sığırın seralajik clarak pozitif bulunduğu ve toplam olarak i91 sığırın
94'ünde (% 49.2) B. bigemina'ya karşı antikor saptandığı anlaşıl-
maktadır. Tablo 6'da gösterildiği gibi B. hoıis için yapılan serolojik
yoklamada, i :40 titrede 5 sığır, 1:80 titrede 9 sığır, 1: 160 titrede 5 sığır
ve 1:320 titrede ise bir sığır pozitif saptanmıştır. Toplam olarak 191
sığırın 20'sinde (% 10.4 ) B. bovi!,'e karşı antikor tespit edilmiştir.

Perifer kan frotilerinin (kalın damla ve sürmc) mikroskobik ba-
kısından elde edilen sonuçlar Tablo 7'de gösterilmiştir. Bu tablo'da
belirtildiği gibi mikroskobik muayenede, Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında etkenlere rastlanmamıştır, Temmuz'da 3 ve Ağustos'da
1 sığır da olmak üzere toplam 4 sığır kanında Bahesia sp. saptanmıştır.
Bu dört sığırın B. higemina bakımından IFAT antikor titreleri sıra-
sıyla 1:640, 1:320, 1: 160, i :320 olarak tespit edilmiş olup, B. bige-
mina'ya karşı antikor titresi 1:64.0 olan sığırda B. b(lvis'e karşı da :180
antikor titresi s?ptanmış, diğerleri ise negatif bulunmuştur.

Tablo 5. B. bigemina için yapılan serolojik yoklamadan elde edilen IFAT titrasyon
basamaklarının aylara göre dağılımı

Aylar Sıitır Serum IFAT titrasyon basamakları.

sayısı sayısı 1:80 i :IGO 1:320 1:640 1:1280 Toplam
--- ---- --- ---

Nisan 31 31 5/31 5/31 0/31 0/31 0/31 10/31
Mayıs 35 35 5/35 5/35 4/35 0/35 0/35 14/35

. Haziran 41 41 9/41 8/41 2/41 0/41 0/41 19/41
Temmuz 35 35 12/35 2/35 4/35 1/35 0/35 19/35
Ağustos 49 49 5/49 11/49 14/49 1/49 1/49 32/49
---- --- --- ---- ---- --- ---- ---- ----
Toplam 191 191 36/191 31/191 24/191 2/191 1/191 94/191
• x/n: Pozitif bulunan hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı

Tablo 6. B. bovis için yapılan serolojik yoklamadan elde edilen lFA T titrasyon basamak-
larının aylara göre dağılımı

Sığır Serum IFAT titrasyon basamakları.

Aylar sayısı sayısı 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 Toplam
----~ ----- --- ----

Nisan 31 31 3/31 1/31 0/31 . 0/31 0/31 4/31
Mayıs 35 35 0/35 1/35 0/35 0/35 0/35 1/35
Haziran 41 41 0/41 0/41 1/41 0/41 0/41 1/41
Temmuz 35 35 1/35 4/35 1/35 1/35 0/35 7/35
Ağustos 49 49 1/49 3/49 3/49 0/49 0/49 7/49

-- --- ----- ----
Toplam 191 191 5/191 9/191 5/191 1/191 0/191 20/191
•• x/n: Pozitif bulunan hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı
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Tablo 7. Perifer kan frotilerİnin mikroskobik bakısında Babesia sp. ile pozitifIik
durumunun aylara göre dağılımı

Kan frotisi Mikroskobik bakı.
Aylar Sığır sayısı sayısı Babesia sp. Toplam

Nisan
Mavıs
Ha~iran
Temmuz
Ağustos

31
35
41
35
49

62
70
82
70
98

0/31
0/35
0/41
3/35
1/49

0/31
0/35
0/41
3/3.1
1/49

Toplam 191 31'2 4/191 4/191
• x/n: Pozitif bulunan hayvan sayısı, muayene edilen hayvan sayısı

Araştırma süresince toplanan i9i sığır serumunun lFA testi
ve kan frotilerinin mikroskobik yoklama sonuçları Şekil i 'de göste-
rilmiştir. Bu grafik'ten anlaşılacağı gibi, lFA testi ilc B. bigemina ve
B. bavis'e karşı toplam 98 (% Si .3) sığırda antikor tespit edilmiş,
mikroskobik muayenede ise Babesia sp. sadece 4 (% 2.09) sığırda
saptanmıştır.

%
60 i
60-1
.oil
30 i

i

201

10 i
O

_ urolajIIr ~ mikroıkilpik

Şe1cil I. lFA testi ve mikroskobik bakı sonuçları

Bu çalışmada materyal sağlanan sığırların 26'sında değişik tür-
lere ait toplam 84 cIgun kene toplanmıştır. Bu süre içinde en fazla
kene enfestasycnunun Haziran ve Temmuz aylarında olduğu gözlen-
miştir. Diğer taraftan B. bigemina ve B. bavis'in vektörlerinden
B. annulatlls'a iki sığırda rastlanmış olup, bu sığırlardan birinde IFAT
titrasyon basamağı B. bigemina ve B. bovis için i :320, diğer sığır da
ise sadece B. bip,emina için i :80 olarak saptanmıştır. Toplanan kenelcrin
aylara göre dağılımı Tablo 8'de gösterilmiştir.
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Tablo 8. T oplan3n kene türlerinin aylara göre dağılımı.

Aylar Sı~,r Kene türleri *
sayısı H. a. an. H. a. exe. H. del. R. tur. R. bur. Hae. par. B. ann. Toplam

----- --- ----
Nisan 31 O O O 2 O O O 2
Mayıs 35 O O 2 i O 2 O 5
Haziran 41 i 2 9 23 i O O 36
Temmuz 35 4 2 7 2 19 O i 35
Ağustos 49 O O O O O O 6 6
--- --- ---- ---- --- i
Toplam 191 5 4 18 28 20 2 7 84
.: H. a. an. : Hyalomnıa anatolieum anatolieum

H. a. exe. : Hyalorr.ma anatolieunı excavatum

H. det. : Hyalomma detritum

R. tur. : Rhipi-:ephalus turanieus

R. bur.

Hac. par.

B. ann.

: Rhipieephalus bursa

: Haemaphysalis parva

: Boophilus annulatus

Tartışma ve Sonuç

Kan protozoonlannın teşhisi uzun yıllar kan frotilerinin mikros-
kobik bakısı ve klinik bulgular ile yapılmış (17, 22), son yıllarda ise
etkenlerin kanında te::.pit edilemediği subklinik enfeksiyonlarda ve
Babesia türlerinin identifikasyonunda serolojik testler kullanılmaya
başlanmıştır (4, 16, 31, 37).

Çeşitli ülkelerde, sığır babesiosis'inin teşhisi için farklı serolojik
testler kullanılmış ve değişik sonuçlar alınmıştır. Woodford ve arka-
daşları (38) Tanzanya'da ELlSA testi ile B. boois'e karşı % 96,
B. bigemina'ya karşı % 88 oranında antikor saptamışlardır. Sovyetler
Birliğinde IHA testi ile sığır babesiosis'inin % 91 oranında yaygın
olduğu bildirilmiştir(37). Guyana'da B. bigemina CF ile % 40, lFA
ile % 80, B. bovis ise CF testi ile % 16, lFA ile % 61, Nijerya'da ise
sığırlarda B. bigemina antikadarı BAT ile % 80, IHA ile % 90
oranınd<ı saptanmıştır (2, 37). Losson (21) Belçika'da IFAT ile
B. divergens'i % 7.9, Papa-dopoulus (28) ise Yunanistan'da lFA! ile
B. bigemina'yı % 15.2, B. bovis'i % 21.6 ve B. divergens'i %2.7 oranında
bildirmişlerdir. Ayrıca yine lFA te"ti ilc yapılan çalışmalarda, Ni-
jerya'da (1) B. bigemina % 93, B. bovis % SS, Aıjantin'de (IS)
B. bovis % 51, İngiltere'de (7) B. divergens % 36, Küba'da (37) B. bovis
% 38, B. bigemina % 46, Meksika'da (37) B. bigemina % 65.5, Bolivya'
da (37) ise B. bovis % i00 oranında serolojik olarak pozitif bulunmuştur.



ANKARA YÖRESİNDE SIGIR BABESİosİs'İNİN SEROopREV ALANSI 33

Türkiye'de isc, scrolojik yöntemlerlc kan parazitlerinin tcşhisi
ilk kez Çakmak (5) tarafından yapılmıştır. Bu araştırıcı (5) Ankara'nın
Beytepe köyünde lFA testi ile B. bigemina'yı % 4.7, B. bovis'i % 9.7
olarak saptamış, B. divergens'e karşı antikor tespit edememiştir. Buna
karşılık Sayın ve arkadaşları (30) Ankara yöresinde sığırlar da lFA
testi ile yaptıkları sero-epidemiyolojik araştırmada B. bigemina'yı
% 70.9, B. bovis'i % 32.2 olarak saptamışlar, B. divergens'e karşı an-
tikor bulamamışlardır. Bu çalışmada ise yine Ankara ve civarından
elde edilen i9 i sığır serumunun lFA testi ile yoklanması sonunda
B. bigemina'ya karşı % 49.2, B. bovis'e karşı % 10.4 oranında antikor
tespit edilmiş, diğer iki çalışmada (5,30) olduğu gibi B. divergens'e
karşı antikor saptanamamıştır. Bu sonuçlar Sayın ve arkadaşlarının
(30) aldığı sonuçlara nisbeten yakın, Çakmak (5)'ın elde ettiği veriler-
den de yüksektir. Ankara dışında yapılan çalışmalarda ise Dinçer
ve arkadaşları (6) Karad~niz bölgesi sığırlarında lFA testi ile
B. bigemina'yı % 61, B. bovis'i.% 46, B. divergens'i ise % 75 olarak tespit
etmişlerdir. Diğer taraftan Düzgün ve arkadaşları (8), Türkiye'nin
6 ayn bölgesinde ı428 sığırdan elde ettikleri serumları ELISA testi
ile incelemiş, B. bovis'in yayılışını % 51.2 olarak saptamışlardır.

Bütün bu çalışmaların sonuçlarından Türkiye'de B. bigemina
ve B. bavis'in diğer sığır babesiosis etkenlerine göre daha yaygın
olduğu anlaşılmaktadır. Dinçer ve arkadaşları (6) tarafından Kara-
deniz bölgesi sığırlarında B. divergens tespit edildiği halde, Ankara
yöresi sığırlarında gerek daha önce yapılan çalışmalarda (5,30).
gerekse bu çalışmada B. divergens'e karşı antikor saptanamamıştır.
Buna karşılık B. divergens'in vektörü 1. ricinus'un bu bölgede bulun-
ması B. divergens yönünden çalışmalara devam edilmesi gereğini dü-
şündürmektedir.

Türkiye'de uzun yıllar sığır babesiosis'in varlığı çeşitli araştın-
cılar (9, 11-14, 19, 26) tarafından mikro'ikobik muayene sonuçlarına
dayanılarak bildirilmiştir. Mimioğlu (25) Karadeniz bölgesinde mua-
yene edilen 70 sığırın 5'inde (% 7.14) B. bigemina teşhis ettiğini,
Göksu (12) ise aynı bölgede B. bigemina ve B. bovif'in yayılışının
% 3.7 olduğunu belirtmişlerdir. Göksu (ll) Ankara yöresinde 996
sığırın 6'sında (% 0.6) B. bigemina, 2'sinde (% 0.2) de B. bovis
teşhis ettiğini, Özcan (27) ise, A.Ü. Veteriner Fakültesi kliniklerine
getirilen 194 sığırın 2'sinde (% 1.04) B. bigemina saptadığını bil-
dirmişlerdir. Hoffmann ve arkadaşları (17) Anadolu sığırlarında
gözlenen babesiosis vakalarının % 3. 75'ine B. bigemina'nın sebep oldu-
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ğunu ileri sürmüşlerdir. Tüzer (35) İstanbul çevresinde B. bigemina'dan
ileri gelen enfeksiyonları % 11.6, B. bovis'in neden olduğu enfek-
siyonları ise % 34.8 olarak saptamıştır. Bu çalışmada ise, Ankara
ve civarında 191 sığıra ait perifer kan frotilerinin mikroskobik
bakısında, 4 sığırda (% 2.09) Babesia sp. saptanmıştır. Buna karşılık
aynı hayvanların lFA testi ile yapılan serolojik yoklamalarında ba-
besiosis'in pozitiflik oranı % 51. 3'e ulaşmıştır. Bu sonuçlar, diğer
çalışmalarda (11,12,1 7,25,27,~5) olduğu gibi subk1inik vakalarda
mikroskobik muayenenin yeterli olmadığını ve serolojik yöntemlerin
kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Ankara yöresinde yapılan bazı çalışmalarda (ll, 17, 23, 24, 29)
lxodidae ailesine bağlı H.-valomma, Boophilus, Rhipieeplzalus, Dermace1ttor,
HaemaphysaUs ve lxodes soylarına ait birçok kene türü saptanmıştır.
Sayın ve Karaer (29) bu bölgede B. bigemina ve B. hovis in taşıyı-
cılığını yapan B. annulatı;s'un yayılışını % 1, B. majör'ün taşıyıcılığını
yapan Hae. punctata'nın yayılışını % 2, B. divergens'in arakonakçılığını
yapan I. ricinus'un yayılışını ise % 3 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışma-
da ise sığırlar üzerinde yapılan kene araştırmasında H.a. anatoUcum,
H. a. excaoatum, H. detritum, R. turanicus, R. bursa, Hae. parva ve
B. annulatus olmak üzere toplam 84 olgun kene bulunmuştur. İki sığır-
da B. bigemina ve B. bovis'in arakonakçılığını yapan B. annulatus türü
kene bulunmuş fakat i. ricinus'a rastlanmamıştır.

Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgulara göre,

a- sadece klinik ve mikroskobik metodlara dayanarak sığırlarda
babesiosis'in teşhisini yapmanın doğru olamıyacağı ve lFA testinin
teşhis te güvenle kullanılabileceği,

b- Ankara yöresindeki sığırların, B. bigemina ve B. bovis'e karşı
antikorlara sahip olup, bu yörenin instabii bir bölge teşkil ettiği, böl-
ge sığırlarının B. divergens'e karşı duyarlı olabilecekleri ve hastalığı
taşıyan kene türlerinin de bölgede bulunduğu söylenebilir.
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