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TÜRKiYE'DE S/C/RLARDAN TRYPANOSOMA THEiLERi
(LAVERAN, 1902)'NiN iZOLASYONU VE KÜLTiVASYONU

Abdullah İncil Fahri Sayını

Isolation and cultivation of Trypanosoma theileri (Laveran, 1902) from
caUle in Turkey

Summary: A total of four Trypanosoma theileri isolates were obtained
from three eattle in Ankara and from one eattle in Elazığ. Three of the eattle
suffered from tropical theileriosis due to Theilerla annulata and the other one
was in healthy condition. Blood culture methods and complete RPMI-I640 me-
dium were used for the cultivation of the isolates. The cultures were incubated
at 37 C in an incubator with 95% air and 5% COı' Trypanosoma theileri was
observed in the cultures on 5th day of the incubation by inverted microscopic
examination. It was also detected in cytospin centrifuge smears of the cultures.
The growth clutures were subcultured and cryopreserved at different passage
steps using 10% DMSO and stored at -196 C in liquid nitrogen.

This is the first report revealing the occurrence, isolation and cultivation of
T. theileri in Turkey.

Özet: Üç'ü Ankara ve l'i Elazığ kökenli sığırlardan olmak üzere, toplam 4
T. theileri izolatı elde edilmiştir. Bu parazitin izole edildiği sığırlardan 3'nün
Theilerla annulata ile enfekte old~ğu, diğerinin ise herhangi bir hastalık semp-
tomu göstermediği anlaşılmıştır. /zolatların ekiminde kan kültür metodları ve
komple RPMI-1640 vasatı kullanılmıştır. Kültürler 37 C'de % 95 hava ve % 5
COı içeren etüvde bekletilmişlerdir. Etüve konulduktan 5 gün sonra, inverted
mikroskop ta yapılan muayene ile kültürlerde T. theileri görülebilmiştir. Ayrıca
bu parazitler hücre santrifiijü ile yapılan frotilerde de saptanmışlardır. Üreyen
kültürlerin pasajları yapılmıştır. Farklı pasaj basamaklarındaki kültürler
%1O'luk DMSO ile dondurulmuşlar ve -196 C'de saklanmıştardır. Bu çalışma
ile ilk defa Türkiye'de sığırlarda T. theileri'nin varlığı ortaya konmuş, izolasyo-
nu yapılıp kültürde üreti/erek tanımı yapılmıştır.

Giriş

Trypanosoma theileri (Kinetoplastorida,
Trypanosomatidae) Laveran, 1902 kamçılı bir
protozoon olup sığırların perifer kanında plaz-
ma içinde yaşar (9). Her kıtada bir çok ülkede
görüldüğü için kozmopolit bir parazit olarak ta-
nımlanır 04,19,23,34).

Trypanosoma theileri oldukça büyüktür.
Uzunluğu genellikle 60-70ji arasında değişir
04, 19, 23, 24, 31, 34, 36). Lanset şeklinde
olan parazitin vücudunun arka ucu uzun ve
sivri, kinetoplast arka uctan uzakta ve içeride
yer alır, dalgalı zarı belirgin, flagellum uzun ve

uç kısnu serbesttir 09,23,24,31,34). Sığırla-
rın kanında bu parazitin trypomastigot ve epi-
mastigot şekillerine, çeşitli doku ve lenf yumru-
larında, uzunluğuna ikiye bölünerek çoğalan,
epimastigot şekillerine rastlanılmıştır (7, 9, 16,
17,19,37,39). Başta Tabanus ve Haematopota
olmak üzere Tabanidae ailesine bağlı çeşitli
soylarda yer alan sokucu sineklerle bir sığırdan
diğerinenakledilir01, 14, 19,23,31,34).

Trypanosoma theileri çok yaygın olmakla
beraber genellikle patojen olmayan bir tür ola-
rak tanımlanır 04, 19,23,31,34). İrlanda (6),
İngiltere (38), Amerika Birleşik Devletleri O, 2,
9, 10, 19, 24, 31), Kanada (40), Kolombiya
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(17), Arjantin (26), Nijerya (12, 18, 38), İsviçre
(25), Fransa (28) ve Almanya'da (29) sağlıklı
görünen sığırlardan bu parazit izole edilmiştir.
Bununla beraber dalağı çıkarılan (34), bağışıklı-
ğı kırılan veya herhangi bir hastalığa yakalanan
sığırlarda bu parazitin patojen hale geldiği ileri
sürülmüştür (3, 7, 14, 15, 16, 19, 23). Nitekim
süt verimi azalan (30), anemik olan (37), abort
yapan (6, 15, 20, 21) ineklerden bu parazit
izole edilmiştir. Ayrıca abort yapmış inekten
izole edilip bu parazitin 3 haftalık bir danaya
inoküle edilmesinden 4-5 gün sonra danada
durgunluk ve ateş gibi belirtilerin ortaya çıktığı
bildirilmiştir (20). Diğer taraftan T. theileri en-
feksiyonu ile lenfosit sayısındaki artış arasında
paralel bir ilişki bulunduğu ileri sürülmüş (4,
8, 13, 22, 36) ve bu ilişki danalar üzerinde ya-
pılan deneyle kanıtlanmıştır (4). Nitekim in
vitro ortamda T. theileri'nin mononüklear löy-
kositler üzerine mitojenik etki yaptığı belirtil-
miştir (13).

Normal kan muayenesinde, düşük parazite-
mi dolayısıyla, saptanamayan T. theileri'yi, sı-
ğırlarda görebilmek için kültür metodlarının
kullanılması önerilmektedir (5, 8, 22, 27, 32,
35).

Türkiye'de sığırlarda T. theileri'nin varlı-
ğını belirtmek ve ileride bu konuda yapılacak
çalışmalara ışık tutmak amacıyla bir ön çalışma
yapılmış, elde edilen bulguların yayınlanması
uygun bulunmuştur.

Materyal ve Metot

Ankara'nın Ayvalı semtin9.eki bir özel çift-
likte hastalanıp tedavi için A.V. Veteriner Fa-
kültesi'ne getirilen Holstein ırkı 4 yaşındaki
ineğin tropikal theileriosise yakalandığı anlaşıl-
mıştır. Theileria annulata'yı izole etmek ama-
cıyla bu hayvandan lOml kan heparinli steril
tüpe alınmış ve bu kanın kültürü yapılmıştır.
Faz kontrast inverted mikroskopla muayene
edilen kültürde, ekimden 5 gün sonra, enfekte
lenfositlerde bulunan T. annulata şizontlarına
ilaveten, lenfositler arasında haraketli çok sayı-
da Trypanosoma'ya rastlanılmıştır. Bunun üze-
rine yukarıda belirtilen çiftliğe gidilmiş ve
orada bulunan yaşları 6 ay ile 7 yıl arasında de-
ğişen, sağlıklı görünüşte, 6 Holstein sığırdan
10'ar ml kan heparinli steril tüplere alınıp kül-
türleri yapılmıştır. Ayrıca Ankara'nın Karaca-
ören semtinden A.Ü. Veteriner Fakültesi'ne ge-
tirilen ve tropikal theileriosis teşhisi konan
Holstein ırkı bir inekten alınan ..iO ml heparinli
steril kanın, keza Elazığ'da EV. Veteriner Fa-
kültesi'ne getirilip tropikal theileriosise yaka-
landığı anlaşılan, Montofon ırkı 6 yaşındaki bir
inekten alınan lOml heparinli steril kanın kül-
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türlerinde de T. annulata şizontlarının ve Trypa-
nosoma'nın üreyip üremediği araştırılnuştır.
Bütün bu hayvanlardan, kültür için alınan kana
ilaveten, perifer kan fratileri yapılmış, bu frati-
lerde T. annulaıa ve Trypanosoma parazitleri
araştırılmıştır. Ayrıca heparinli kılcal hematok-
rit tüplerine kan çekilerek hem kan ın hematokril
değeri saptanmış, hem de Trypanosoma yönün-
den muayene yapılnuştır.

Kültür Vasatı: Trypanosoma theileri'nin
izolasyon ve kültivasyonunda RPMI -i640
(Gibco, CaL. No. 079-030 18 A) vasatı, % 20
fötal dana serumu (FCS, Gibco, CaL. No. O13-
06290 H), L-glutamin (Gibco, CaL. No. 25030-
032) ve Penicillin+Streptomycin (Gibco, CaL.
No. 600-5145 AE) ilave edilerek komple yapıl-
dıktan sonra kullanılmıştır.

PBL* İzo/o,syonu ve PBL Kültürünün Ha-
zırlanması: Steril olarak her sığırdan alınan
lOml heparinli kan, steril kabin (laminar flow)
içinde, 10ml steril PBS ile karıştırılmış ve bu
karışım içerisinde 8ml Ficoll-paque (Pharmacia,
CaL.No. i7-0840-02) bulunan konik tabanlı ste-
ril bir universal tüpe (Sterilin, CaL. No. 128B)
tabaka oluşturacak şekilde transfer edilmiştir.
Altta Ficoll-Paque onun üzerinde PBS+kan ka-
rışımı bulunan ağzı kapatılmış universal tüp so-
ğutmalı santrifüj de (Heraus Minifüge RF)
15 C'de 2800 devir/dakika (r.p.m.)'de 30 daki-
ka santrifüj edilmiştir. Santrifügasyonun sonun-
da steril lOmI'lik bir pipet ile en üstteki sıvıdan
bir miktar alınmış ve atılnuştır. Bunu takiben
steril 5mI'lik bir pipet ile buffy-coat adı verilen
lenfositlerin bulunduğu kısım dikkatlice alınnuş
ve içerisinde 20ml PBS bulunan steril universal
tüpe transfer edilmiş ve i5 c'de 1500 r.p.m.' de
iOdakika santrifüj edilmiştir. Santrifügasyonun
sonunda üstteki PBS sıvısı alınmış ve atılmıştır.
Dipteki hücre peleti üzerine 20ml steril PBS ko-
nulmuş ve pipete edildikten sonra 15 C'de 1500
r.p.m.'de 5 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj
işleminden sonra üstteki PBS sıvısı atılmış ve
hücre peleti üzerine taze, soğuk (buz dolabında
tutulan), komple RPMI-I640 vasatından 5ml
ilave edilerek pipete edilmiştir. Hücre sayımı
yapılarak ideal konsantrasyon ayarlanmış ve
25 cm2 yüzeyalanına sahip doku kültürü şişesi-
ne (Nunc, Ca!. No. 163371) transfer edilmiştir.
Kültür şişesi 37 c'de % 95 hava ve % 5 COı
İçeren e!üvde inkübasyona bırakılmıştır.

Tam Kan Kültürünün Hazırlanması: Ste-
ril olarak her sığırdan alınan 1Dmı heparinli
kandan O.5ml alınmış ve içerisinde 4.5ml
soğuk, taze, komple RPMI-I640 vasatı bulunan
universal tüpe konulmuştur. 5ml' lik steril bir

* Peripheral bJood Iymphocytes (perifer kan lenfasitleri).
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pipet yardımıyle pipete edildikten sonra doku
kültürü şişesine transfer edilmiş ve 37 C'de
% 95 hava ve % 5 CO2 içeren etüvde dik pozis-
yonda 5 gün süreyle inkübe edilmiştir. Bu süre-
nin sonunda üst kısımdan steril bir pastör pipeti
ile bir miktar alınmış ve atılmıştır. Atılan ha-
cimde 37 C'de ısıtılmış taze komple RPMI-
1640 vasatı ilave edilmiş ve yatık pozisyonda
tekrar etüve bırakılmıştır.

Küıtürlerin Değerlendirilmesi: Buffy-coat
kültürleri rutin olarak haftada üç kez faz kont-
rast inverted mikroskop (Nikon, TMS) ile ince-
lenmişlerdir. Ayrıca hücrelerdeki transformas-
yonları, kültürlerin canlılık oranlarını tespit
edebilmek için kültürlerden hücre santrifüjü
(cytospin centrifuge, Shandon, Cytospin 2) fro-
tileri hazırlanmıştır. Hücre santrifüjü frotilerin-
de T. theileri'nin epimastigot, intermediate (ara-
form) ve trypomastigot formları saptanmıştır.
Kültür şişelerindeki hücresel faaliyetler ve me-
tabolik aktiviteler dikkate alınarak haftada üç
kez vasat değiştirilmiştir. Kültürlerin üremeye
başlamasından sonra subkültürleri yapılmıştır.
PBL kültürlerinde olduğu gibi kan kültürleri de
faz kontrast inverted mikroskopla incelenmişler
ve bu kültürlerden de hücre santrifüjü frotileri
hazırlanmış ve değerlendirilmiştir.

Sübkültürlerin Hazırlanmısı: Mililitrede-
ki hücre sayısı ideal konsantrasyonun üstüne
ulaşmış (l06 hücre/ml) kültürlerin subkültürleri
yapılmıştır. SubkÜıtür yaparken kültürün can-
lılık oranı saptanmış ve kültür şişesindeki
canlı hücre sayısı hesaplanmıştır. Mevcut canlı
hücre sayısı dikkate alınarak ideal konsantras-
yonlu (lOS hücre/ml) yeni kültür hazırlanmıştır.
Bunun için hücre sayısına göre eski kültürden
belirli miktarda alınmış ve yeni bir kültür şişesi-
ne konmuştur. Bunun üzerine ideal konsantras-
yonu verecek hacimde 37 c' de ısıtılmış, taze,
komple RPMI-1640 vasatı ilave edilmiştir. Ha-
zırlanan yeni kültür, faz kontrast inverted mik-
roskopta incelendikten sonra 37 c' de % 5 CO2

içeren etüvde inkübe edilmiştir.

Kültürlerin Dondurulması ve Saklanma-
sı: Dondurma işlemine başlamadan yaklaşık 2
saat önce her kültür flaskı için 2 ml kapasiteli 5
adet dondurma tüpü (cryovial, Nalgene CaL.no.
5000-0020), üzerine gerekli bilgiler (kültürün
adı ve orijini, pasaj no, koruyucu madde ve
oranı(%) ve tarih) yazıldıktan sonra -20 C'lik
derin dondurucuya konulmuşlardır, Bu sürenin
sonlarına yaklaşırken 10 ml'lik steril bir santri-
füj tüpüne 5 ml taze, komple RPMI-I640 vasa-
tı, diğer bir 10 ml'lik steril santrifüj tüpüne de
% 20'si DMSO (Dimethylsulphoxide, BDH
Analar, CaL.No. 103232 J) olacak şekilde (4 ml
vasat+l ml DMSO) 5 ml komple RPMI-I640
vasatı konulmuştur. Bu tüpler, içerisinde kınl-

mış buz bulunan bir behere yerleştirilmişlerdir.
Diğer taraftan kültür şişesinde bulunan hücre
süspansiyonu, konik taban lı iO ml kapasiteli
steril bir santrifüj tüpüne transfer edilmiş ve
4 C'de 1500 r.p.m'de 5 dakika santrifüj yapıl-
mıştır. Santrifüj işleminin sonunda üstteki vasat
atılmış ve hücre peleti üzerine buz içerisinde tu-
tulan 5 ml komple RPMI-I640 vasatı ilave edil-
miş ve iyice süspanse yapılmıştır. Bunun üzeri-
ne 5 ml % 20 DMSO içeren komple RPMI-
1640 vasatı damla damla ilave edilmiş, neticede
hücreler için toksik olmayan % lO'luk DMSO
oranına ulaşılmıştır. Daha sonra bu hücre süs-
pansiyonu -20 C'de tutulan dondurma tüplerine
tevzi edildikten sonra -75 C'lik derin donduru-
cuya bırakılmışlardır. Bir gece bu ısı derecesin-
de tutulduktan sonra ertesi gün -196 c'de sıvı
azot tankına nakledilmişlerdir.

Frotilerin Hazırlanmısı, Boyanması ve İn-
celenmesi: Sığırların perifer kanından (kuyruk
ucundan) hem kalın damla ve hem de sürme
frotiler hazırlanmıştır. Kalın damla frotiler
100 C'de 15 dakika, sürme frotiler de metil al-
kolde (BDH, 36048 4L) 5 dakika bekletilerek
tespit edilmişlerdir. Ayrıca hem buffy-coat izo-
lasyonları esnasında ve hem de daha sonra tesis
edilmiş olan kültürlerden hücre santrifüjü froti-
leri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu frotiler metil
alkolde 5 dakika tespit edilmişlerdir. Tespitleri
yapılan frotiler, oda ısısında, içerisinde % 5'Iik
Giemsa boya (BDH, Gurr, CaL. No, 35014 4M)
solusyon u (5 ml Giemsa+95 ml distile su, pH
7.2) bulunan özel boyama kabında 40 dakika
boyanmışlar, sürenin sonunda distile su ile yı-
kanmışlar ve immersion objektifi ile mikros-
kopda (Photomax Olympus 2006 i5 plan iOOx)
incelenmişlerdir. Fotograflar, Photomax Oly-
mpus 200615 mikrofotografi cihazında çekil-
miştir. Kamera lucida cihazında da resimleri çi-
zilmiştir.

Bulgular

Muayene edilen 9 sığırdan hiç birisinde,
hem kültür için kan alma sırasında perifer
kandan yapılan kalın damla ve sürme frotiler-
de, hem de kültür yapma sırasında buffy-
coatdan hazırlanan hücre santrifüjü (cytospin
centrifüge) frotilerinde Trypanosoma görülme-
miştir. Komple RPMI- i640 ile hazırlanan gerek
PBL ve gerekse tam kan kültürlerinde inkübas-
yondan 5 gün sonra yapılan faz kontrast inver-
ted mikroskop muayenelerinde Ankara'da tropi-
kal theileriosise yakalanmış 2 sığırla, sağlıklı
görünen i sığırdan, Elazığ'da tropikal theilerio-
sise yakalanmış i sığırdan gönderilen kandan
hazırlanan kültürlerde hareketli bazı mikroorga-
nizmalar görülmüştür. Bu kültürlerden hazırla-
nan hücre santrifüjü frotilerinde bu mikroorga-
nizmaların Trypanosoma oldukları anlaşılmıştır.
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Bu frotilerde mevcut parazıtın trypomastigot
formunun morfolojisi, dalgalı zar yapısı, dalgalı
zarı taşan, flagellumun serbest kısmının uzulu-
ğu ve parazitin boy ölçüsü göz önünde tutularak
bu parazitin T. theileri olduğuna karar verilmiş-
tir.

A. İNCI-F. SAYlN

Trypanosorruı theileri'nin trypomastigot
şekli oldukça büyük, lanset şeklinde, ön ve arka
uçları sivri, dalgalı zar belirgin, tek flagellumlu,
flagellumun dalgalı zarı taşan ucu uzundur. Ki-
netoplast arka uçtan oldukça uzakta ve içeride
yer almıştır (Şekil: 1).

Şekil: ı. Trypanosoma thei/eri, xlOOO. Kültürden inkübasyonun 5. günü hazırlanrruş ve Gi-
emsa ile boyanrruş hücre santriflijü frotisinden (cytospin smear) çekilmiştir.

Figure: i. Trypanosoma thei/eri organisms in the cytospin smear which was prepared from
the culture on 5th day of cultivation and stained with Gieamsa stain, x 1000.

Kültürlerden inkübasyonun 5. gününde ha-
zırlanan hücre santrifüjü frotilerinde trypomas-
tigot safhasındaki 50 parazitin uzunluğu ölçül-
müştür. Ortalama vücut uzunluğunun 45.41'
(31.40' -67.51'), arka uç ile çekirdek arası
uzunluğunun (AÇ) ortalama 24.14' (14.13'-
39.25' ) çekirdek ile ön uç arası ortalama uzun-
luğunun (ÇÖ) 21.27' (17.27' -28.26'), arka uç
ile kinetoplast arası ortalama uzunluğunun
(AK) 19.43' (12.56' -31.40'), kinetoplast ile
çekirdek arası ortalama uzunluğunun (KÇ)
4.71' (1.57' -7.85'), ortalama çekirdek genişli-
ğinin 3.50" (3.14'-4.7 i'),ortalama dalgalı zar
uzunluğunun (OZ) 25.29' (17.27' -31.50'),
serbest flagellumun ortalama uzunluğunun
18.82' (15.70' -23.55' ), serbest flagellumu da
kapsayan ortalama vücut uzunluğunun 64.23'
(47.10' -91.06') olduğu görülmüştür. Ortalama
nüklear index 0.91 (0.72-1.1 1) olarak bulun-
mu~tur (Şekil: 2). Nükleer index, arka uç ile ki-
netoplast arası uzunluğunun (AK), çekirdek ile

ön uç arası uzunluğuna (ÇÖ) bölünmesiyle
saptanmıştır. Kültür yapıldıktan 5 gün sonra
hazırlanan hücre santrifüjü frotilerinde görülen
T. theiLeri'nin % 52'sinin trypomastigot, %
27.6'sının araforın (interınediate) ve % 26.4'nün
epimastigot safhasında olduğu tespit edilmiş-
tir.

Ankar.a'nın Ayvalı ve Karacaören semtle-
rinden A.U. Veteriner Fakültesine getirilen ve
tropikal theileriosise yakalandıkları saptanan 2
inekten alınan kanlardan, Elazığ'da tropikal the-
ileriosise yakalanmış i inekten alınıp gönderi-
len kandan hazırlanan kültürlerde T. annuLata
şizontları ile enfekte lenfositlerin üremesi bek-
lenirken inkübasyonun 5. gününde T. theileri
üremiştir. Buna karşılık Ankara'nın Ayvalı
semtindeki çiftlikte bulunan sağlıklı 6 sığırdan
alınan kanlarla yapılan kültürlerden sadece
I'inde T. theileri üremiştir. Bu kan, 6 aylık, sağ-
lıklı, Holstein ırkı bir danadan alınmıştır.
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Şekil: 2. Trypanosoma theileri'nin trypomastigot formu. Kültürden inkübasyonun 5. güne hazırl an-
rruş ve Giemsa ile boyanmış hücre santrifüjü frotis,inden çizilmiştir.
A= Arka uç, K= Kinetoplast, Ç= Çekirdek, 0= On uç, AK= Arka uç ile Kinetoplast arası
uzunluğu, AÇ= Arka uç ile Çekirdek arası uzunluğu, ÇÖ= Çekirdek ile Ön uç arası uzunlu-
ğu, Dq: Dalgalı zann uzunluğu, F= Serbest Flagellumun uzunluğu, Nüklear İndex (NI)=
AK/ÇO

Figure: 2. Trypomastigote form of T. theileri which was drawn using camera lucida from the cytospin
smear prepared from the culture on 5th day of cultivation and stained with Gieamsa.
A= Posterior end, K= Kinetopla~t, Ç= Nucleus, Ö= Anterior end, AK= Posterior end to ki-
netopla~t distance, AÇ= posterior end to nucleus distance, ÇÖ= nucleus to anterior end dis-
tance, DZ= undulating membrane distance, F= length of free flagellum, NI= nuclear index
(posterior end to kinetoplast distance/nucleus to anterior end distance)

Üç'ü tropikal theileriosise yakalanmış,
diğeri sağlam görünüşlü toplam 4 sığırdan
elde edilen T. theileri izolatları ileride yapı-
lacak çalışmalarda kullanılmak üzere deği-
şik pasaj basamaklarında % ıo'luk DMSO
ile dondurulmuşlardır. Ayvalı-I, Ayvalı-ı,
Karacaören ve Elazığ isimleri verilen bu izo-
latlar -196 C' de sıvı azoUa saklanmaktadır-
Iar.

Typanosoma theileri saptanan sığırlardan
3'nün tropikal theileriosise de yakalandıkları an-
laşılmıştır. Bu sığırlarda titreme, ateş, zayıfla-
ma, hareketsizlik gibi semptomlar görülmüştür.
Hepsinin kan frotisinde T. annulata'nın pirop-
lazmik şekilleri bulunmuştur. Ayvalı'dan geti-
rilen sığırın vücut ısısının 35.5 C'ye düştüğü,
T. annulata parazitemisinin % 70, hematokrit
değerinin % 8 olduğu saptanmıştır. Karacaö-
ren'den getirilen sığırın vücut ısısı 41 C, hema-
tokrit değeri % 13 olarak ölçülmüş, perifer kan
frotisinde T. annulata parazitemisi % 40 bu-
lunmuştur. Elazığ'daki tropikal theileriosisli sı-
ğırın vücut ısısının 38.8 C olduğu belirtil-
miş ve bu sığıra ait perifer kan frotisinde T.
annulata parazitemisi % 30 olarak saptanmıştır.
Ayvalı' da, sağlıklı görünen, fakat kanında T.
theileri üretilen danada T. theileri dışında her-
hangi bir kan parazitine rastlanmamıştır. Bu
danada kan değerleri normal fizyolojik sınırlar
içinde bulunmuş ve hastalıkla ilgili herhangi bir
semptom görülmemiştir.

Tartışma ve Sonuç

Sığırlarda bulunan Trypanosoma türleri pa-
tojenitelerine göre patojen ve apatojen olmak
üzere iki gruba ayrılmışlardır. Trypanosoma
congolense, T. unifonn, T. evansi, T. vivax ve T.
brucei patojen grupta toplanmışlardır. Patojen
türlerden T. congolense'nin trypomastigot şekli-
nin 9- i8' uzunlukta ve arka ucunun küt olduğu,
kinetoplastının tipik şekilde kenarda yeraldığı,
dalgalı zarının belirgin olmakla beraber flagel-
lumunun serbest kısmının bulunmadığı, tropikal
Afrika'da bulunduğu ve siklik olarak çeşitli
Glossina türleriyle nakledildiği bildirilmiştir
(19, 33, 34). Trypanosoma vivax'ın trypomasti-
got şeklinin 20-27' uzunlukta ve arka ucunun
geniş olduğu, kinetoplastının büyük ve arka
uçta bulunduğu, dalgalı zannın belirgin, flagel-
lumunun var olan serbest kısmının kısa olduğu,
Afrika'da bulunduğu ve G. tachinoides, G. mor-
sitans tarafından nakledildiği belirtilmiştir (19,
33,34). Trypanosoma uniform'un 12-20' uzun-
lukta olduğu, flagellumunun serbest kısmının
bulunduğu ve fakat kısa olduğu, sığırlarla bir-
likte koyun, keçi ve antiloplarda da enfeksiyon
meydana getirdiği ileri sürülmüştür (I 9, 33, 34).
Trypanosoma evansi'nin uzunluğunun 15-30'
olduğu, kinetoplastının arka uca çok yakın bir
bölgede yer aldığı, dalgalı zarının iyi geliştiği,
flagellumunun serbest uca sahip olduğu belirtil-
miş; T. brucei'nin 25-35' uzunlukta olduğu,
serbest ucu uzun bir flagellumunun bulunduğu,
Afrika'da yaygın olan bu türün G. palpalis ile
taşındığı belirtilmiştir (19, 33, 34). Buna karşı-



102

lık apatojen grupta bulunan T. theileri'nin uzun-
luğunun 25- i20' arasında değiştiği, çeşitli araş-
tırıcıların saptadıkları ölçümlerden anlaşılmıştır
(15, 19,23,24,31,34,36). Keza bu türün arka
ucunun uzun ve sivri olduğu, kinetoplastının
arka uçtan uzakta ve içeride yer aldığı, dalgalı
zarının belirgin, flagellumunun serbest kısmının
uzun olduğu yine bazı araştırıcılar tarafından
saptanmıştır (6, 7, 19,23,31,36,38). Bunların
dışında bu türün, patojen Trypanosoma türleri
gibi belirli bir bölgede hüküm sürmeyip dünya-
nın her yerinde görüldüğü (14), Tabanus ve Ha-
ematopota soylanna bağlı sokucu sinekler tara-
fından nakledildiği anlaşılmıştır (11, 14, 19,23,
3 I, 34). Bu araştırmada izole ettiğimiz Trypa-
nosoma türünün şekil, vücut ölçüleri ve tropikal
theileriosise yakalanmış sığırlarla birlikte, sağ-
lıklı sığırlarda da bulunmaları açılanndan tama-
men T. theileri'nin özelliklerini taşıdığı sonucu-
na vanımıştır.

Diğer taraftan apatojen olmasına rağmen,
dalağın çıkarılması veya başka sebeblerle bağı-
şık1ığın kırılması ya da araya başka bir hastalı-
ğın girmesi hallerinde enfekte sığırlarda T. thei-
leri'nin patojen hale geldiği ve hayvanda bir
hastalık tablosu oluşturduğu bildirilmiştir (7, 8,
14, 16, 34, 36, 37). Nadir olmakla birlikte B-
lenfositlerine bağlı immun yetmezliğinde de T.
theileri enfeksiyonunda hastalık tablosunun şe-
killendiği belirtilmiştir (3). Ayrıca T. congolen-
se ile enfekte sığırlarda B-Ienfositlerinin sayı-
sında bir artış olduğu (39), benzer şekilde T.
theileri enfeksiyonu ile sığır lenfositosisi ara-
sında da pozitif bir korelasyon bulunduğu ileri
sürülmüştür (4, 5, 7, 8, 22, 36).

Bazı araştırıcılar (1, 6, 15, 20, 2 i, 4 i) T.
theileri'nin intrauterin olarak yavrulara geçtiği-
ni bildirmişlerdir. Bazıları da (12, 18) bu para-
zitten ileri gelen enfeksiyonun, yaşlı sığırlara
nazaran, danalarda daha az görüldüğünü belirt-
mişlerdir. Diğer bir kısım araştırıcı (22, 3 i, 35)
fötal serumlarda inhibitör antikor bulunmadığı
için, bu serumların katıldığı vasatlarda T. the ile-
ri'nin daha iyi ürediğini ileri sürmüşlerdir. Aynı
araştırıcılar (22, 3 i, 35) yaşlı ve enfeksiyon ge-
çirmiş olma ihtimali fazla sığırların serumu ye-
rine, kültür vasatlannda inaktive edilmiş fötal
serumların kullanılmasını tavsiye etmişlerdir.

Bir çok araştırıcı (3, 7, 12, 17, 27, 34, 40),
T. theileri'yi doku kültüründe üretmek için de-
ğişik metot ve vasatlar kullanmışlardır. Bunlar-
dan bazıları (27, 34), komple yapılmış RPMI-
1640 vasatında T. theileri'nin çok iyi ürediğini
bildirmişlerdir. Metot bahsinde ayrıntısı anlatı-
lan yöntemlerle kullanılan komple RPMI-I640
vasatmda T. theileri'nin çok iyi ürediği görül-
müştür.
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