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COENURUS CEREBRALis VE OESTRUS ovıs iLE ENFEKTE KOYU NLARDA
BAZI BiYOKiMYASAL PARAMETRELER
Ercan Keskin 1

Nurcan D önme z e ı

Some Biochernl cul l'urumet ers in Shccp ln tcstcd with Cocnurus ccreh ru lls a nd
Ocs t nı s ovis
Özet: Bu çalı ş ma, Ooenurosis cerebraüs ve Oestrus ovis ile enfekle koyunlarda bazı annoksidan ve biyokimyasal parametrelerd e ki de{ıiş imleri ortaya koymak amacıyla yap ı ldı. Araşt ırma da Kanet M ez ba h ası 'nd an temin edilen Oestrus
cvis ve Coenerus ccrebreue yönünden enfekte 10'ar koyun ve kontrol olarak sağlı klı 10 koyun kull anı ld ı. Ça lış mada alı 
nan kan örneklerinde MDA, GSH, ALT, AST, tolal protein, albumin, kcıest ercı. glikoz ve trigliseril düzeylerine bakildı.

Çalışmada gerek O.ovis gerekse c.cereoraus ile enfekte gruplarda kontrol grubuna göre lipid peroksidasyon ürünü
olan MDA ve GSH düzeylori ile AST ve ALT düzeylerinde is tanstiki anlamda önemli bir farkl ılı ğ ın ol madı{ıı belirlenirken
diğer serum biy okimyasalla n bakımınd an C. Cerebralis ile enfekte qruptaki glikoz düzeyinin yüksekli{ı i (p<O.OS) dışında
önemli bir farklı lık soota na ma cı. Sonuç olarak O.ovis ve ö.cerebrans enfekte koyunlardan elde odilen bu bulgular konuya ilişkin dia çnosfik ve prognotik yaklaşı mlar açı s ınd.:ın ya ra rl ı olacaktı r.
An.:ıhta r
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Summa ry: This sludy was cc nductcd 10 deı erm ine the cnanç es in same antioxidants and bicchernlcels of she ep in·
teste c with C. cerebralis and O. eve. In the sludy, 10 sneep as centret. 10 sbe ep infestoc with C.cc rebraüs and 10
sheep intested wilh Cı.ovıs were used. In blood samples takcn from all groups, MDA, GSH, ALT, AST, total p rctcın .
cbcıes te roı. glucose. albumino, triglyeende levels were determined. There is no difference belween groups in respect
of MDA, GSH. ALT, AST levels and other biochemicals expcc t of higher glucose lovcl (p<O.OS) in c.cereerans group.
As a result, the data presented in ıhe Sludy will be bencücial for diagnoslic and therapeufic approaches relate d this
issue.
Key Words: C. cerebrans. O. ovts, MDA, GSH, biochemical pererneters.
Gi r iş

Cce nu rosis . Taen ia multiceps'ln larva şekli
olan Coenurus cereorausrn merkezi sinir sistemine
invazycnu son ucu şekillenen bir hastahkur (Toos
and Adib 2004). Klin ik olarak hastahqa daha çok
koyunlarda nadiren de slQı rla rda rasıtanmaktad ır
(Alt ı ntaş ve a rk., 1997). Kist. g eliş im i sı ras ında baş
saltama. sendeleme , kend i e t ra f ı n d a dönme gibi
nö rolojik bozukıukıara , bazen de öturnfere ned en
olabilmekte di r (Toos ve Ad ib, 2004 ).

Östrus ovis. keç i ve koyunlar da naz al kaviteye
yerleşen ve çok sı k rastl anan bi r paraztttir. Ös trus
ovis. koyu n yet iştir i cil eri için ek on om ik ola rak büyük
bir problem ol ma s ın a karşın d etayl ı bir şekild e çahşı lma mış tı r (Arslan ve ark. 200 5, Uslu and Dik

2006).
G.:li ~

Ok sldatit stres, o ksida nıla rı n art ışına sebep
olan ox idantlar ile an lio ksi danltar ara s ı nd a k i bir
cenqeslznkttr (Campos ve ark, 2005 ). Konak
immun sis temi nde parazinere (e riş ki n ve larvar
larm) karş ı savun mada, ta çesit er hücrele rce üretilen deQ işik sitotok sik ajan lar ; reaktit oksij en ve nitrojen ara ürün le ri rol al ma kt adı r. Bu ür ünler se rbes t
radikal tabiat ında o ksidan moleküüer olup, pa ra zıt
viab ilite sin i ol umsuz yönde etkilemekt edir. Pa razittk
canlılar. okstcen ajanl a rı n detoksifika sy onuna yöne lik olarak enztmaılk (SOO , Glutatyon perc ksldaz
ve kata laz gib i) ve non enzimatik (vita min E, Vitamin
C, tiyoller, vb .) ant ioksidan lard an en az bir veya bir
k a çı nı içermektedi r (Amanver mez ve Çelik, 200 4).
Koyunlarda gerek coenurosis ge rekse oestrus
i nsi d a ns ı d ünyan ı n bir çok yerind e bir çok a raş 
t ırma cı tarafından i n ce le n mi ş olmakla birlikte, bu
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Tablo 1. c.cercbraus ilc enfekte hayvanlarda b az ı biyokimyasal parametreler ilc MDA ve GSH düzeyleri
(n::l 0, X± SX)

parazitlerte enfekte hayvanla rda antioksidan sistem ve biyokimyasa l parametrelerdeki değişi k li kle rle ilgili olara k çok az çalışma ya rast lanı l ma ktad ı r. Aly ve ark. (1999) coenurosis ile
enfekte koyunlarda serum total protein, kolesterol,
glikoz düzeylerinde önemli d e ğ i ş i k likl er i n olm a d ı ğ ın ı , serum AST ve ALT aktivitele rinde ise
önemli artı şlar olduğ unu bitdirrnektedtrler.

Bundan dola yı bu çalış ma d a coenurous cerebransın ve oestrus ovisin koyunlarda antieksidan
sistem ve bazı biyokim yasa l parametreler üzerine
etkisini belirlemek amaçlanmıştır .
Mat eryal ve Metot
Çalışmada Konet M ez ba ha sı ' na getirilen Oestrus ovis ve Coenerus cerebraus yönünden enfekte
ol d u ğ u klin ik ve postmortem muayene ile teyit edilen 10'ar koyun ve kontrololarak sağ l ıklı 10 koyun

Parametre

Kontrol

C.Cerebralis

GSH ( mg /dı )

41.12 ± 4.13

32.29 13.01

MDA (nmoVml)

1.22 1 0.12

1.32 1 0.14

AST(UlL)

68.23 ± 7.27

74.28 ± 8.70

ALT (UlL)

11.81 ± 1.24

11. 71 1 1.24

Kolesterol (mg/dı )

109.41 ± 3.35

105.1 2 ± 3.38

Glikoz ( mg/d ı)

62.23 ± 3.91b

85.02 17.74a

Trigliseril

64.90 ± 0.59

64.24 ± 0.65

Albumin (gii )

2.84 10.92

2.81 :!;1.40

Total protein (gfl)

6.35 ± 1.37

6.89 ± 1.96

( mg/dı)

e.b. p<0.05

ku l l anı ldı .

Bu hayvan lardan an t ik oagulan lı tuplere a lınan
kan örneklerinde MDA, GS H (glu tatyon), total protein, glikoz, koleste rol , trigliserit, AST ve ALT düzeylerine bakildı. Alınan kan örneklerinden hazırl a nan eritrosit paket inden MDA 'nın TBA ile
reakstyona girerek olu şturdu ğu b iıeşi{~ in 532 ve
600 nm dalga boyund a spektrofotometrede verd iği
absorba ns d e ğ erine bak ılarak MDA tayini yap ıldı
(Slater, 1984, Ak kuş, 1995), tüm kan GSH düzey i
ise Beutler ve arkad aşlarının (1963 ) metoduna
göre belirlendi. Plazma tota l prote in, glikoz, kolesterol, trigliserit, AST ve ALT düzeyleri tıcarı kille r
(Biosystem) k u llanı larak spektrofctometrik (Chebios Optimum-one UV·VIS) olarak belirlendi .

Tablo 2. o.cvıs ile enfekte hayvanlarda ba zı bi·
yokimyasal parametreler ile MDA ve GSH düzeyleri
(0=10, X±SX)

Ara ştırmada SPSS 10.0 paket programından
yarar tamlarak kontrol ile enfekte gruplar arasında ki
f a rkl ı lı kla r incelendi.

Parametre

Kontrol

O.Ovis

GSH (mg ldl)

41.1 2 ±4.1 3

32.85 ± 1.95

MDA(nmolfml)

1.22± 0.12

1.32± 0.1 0

AST (U/L)

68.23 ± 7.27

60.45 ± 5.48

ALT (U/L)

11.81 ± 1.24

12.20 ± 0.05

Kolesterol (mg/dı )

109.41 ± 3.35

102.1 2 ± 2.77

Glikoz ( m g/d ı)

62.23 ± 3.91

55.24 ± 2.02

Trigliserit ( mg/dı)

64.90 ± 0.59

65.24 ± 0.90

Albumin (g/l)

2.84 ± 0.92

2.75 ± O.45

Total protein (g/l)

6.35 ± 1.37

6.4612.24

p<0.05
Bul gular

Ara ş t ırmada

ramenetere ait

buna bağlı olarak lipid perok sidasyonuna neden olmaktad ı rlar (Amanvermez ve Çelik, 2004). Bu çalış mada genel yaygın paraz iter enfeksiyonlardan
larklı olarak fokal iki parazit er enfeksiyona dair ba z ı
biyokimyasal param etrelerdeki ola s ı değ i şik likle r i n
incelenmesi amaçla nm ıştır .

her üç grupta elde edilen patablo 1 ve z'oc su -

d e ğ erl er

nul muş t u r.

Tart ı şma

Ç a l ı ş ma d a gerek O.ovis gerekse c .ce reoraas
ile enfekte grup larda kontrol grub una göre lipid peroksidasyon ürünü olan MDA seviyesinde art ı ş ,
GSH düzey inde ise d ü ş üş gözlenmekle birlikte bu
değ iş ik l iklerin önemli o l mad ığı belirlendi (Tablo 1,
2). AST ve ALT düzeylerinde benz er şekild e istatistiki anlamda önemli deQ' iş ikhkler olmad ı ğı gibi
d iğer serum b iyok imyasa ııarı içerisinde C. Ce-

ve Sonuç

Gerek kan parazilleri gerekse yay g ı n paraziter
enfeksiyonlarda hayvanlarda canlı lığını sürdü ren
bu paraziller hücrelerde hasar meydana çetirmelenn den d o layı konakç ıda oksidatil stres ve
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rebrabs ile en fekte gruptaki glikoz düzeyinin yük·
sekl iOi (p<O.OS) dı şında öne mli bir fa rkl ı l ık saptanamacı (Tablo 1. 2). Amer ve a rk. ( 1966) sa Q lı kll
ve coenuruslu koyunlarda serum biyokimyasa lları
açısından benze r şekilde önemli farkl ı l ıkla r 01·
madlOınl bildirmektedmer.
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Toos ve Adib (200 4) ise Coen urus cerebraüs
ile enfek te koyunlarda yapmış old u kl a rı ça lışma da .
total protein ve aıbu min d üzey lerinde kontr ole göre
önemli bir azalma belirlerterken. ALT . AST ve kolesterol d~erlerind eki art ış ın önemli olduQunu biloumextedırte r. Aly ve a rk. (1999) da yapm ış otcuklan benze r ça lış mada bu parametr elerde
artıştan bansetmektedtrle r. C. Ce rebraüsü ko·
yunlarda se rum total protein ve lipit profili ile baz ı
enzimlerde m eyda na gele n önemli d eO iş i klikl er
c.cerebreus i n f e s ıasyo nuna ka rş ı t immun sistem
yarutranna b aQ:lı olarak g e l i ş e n serum globulmlertndeki art ış ile coenu rusus sendro muna
ba{ı'lı beyin dokusu ndaki c.cerec raus klstlenmn
güçlü lytik aktivitelerine (Ose r, 197 9) ve C. cerebralisi n s algıladlO I iddia edilen büyü me ho rmonu
benze ri bir faktöre ba ğ lanab i leceği bildirilirken bu
çalışmada ge rek O . ovis gerek se C. ce rebreüsli
gruplarda adı geç en parametrelerde önemli değ ış ikl iklerin görü lmeme si para zı t i nfe s ıa syonun un
yo{JunluOu ve ya yg ınl ığ ı nın yukarda atfed ilen olay'
larda önemli deOi şikli kl e r meydana getirecek generalize etkile re sah ip olmadlOml akla qetumektedir. Bu ça l ışmada ki veri lere uygun olarak
Ame r ve ark. ( 1966) da cce nurc sis ile enfekte koyun larda total protein ve lipit dü zeylerin de istatistiki
açıdan öne mli bir deQişikli k be lirlemed iklerin i ifade
etme ktedi rler. Bu çalı şmada C.cerebralisli g rupta
gliko z seviyesinde ki farklı l ı k sinirsel s e mp to mla rı n
a ş ırı l ığına baOl1 sem patik sistem aknvesvcn una atteditcbilir.
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Sonuç ola rak O.ovts ile ilgili kon uya da ir li·
teratür k ı s ıtlıh Qı dikkate al ınd ı ğ ı n da, O.ovis ve
c .cerebrsns infest asyo nuna baOh serum biyokimyasalları ve bazı enzim düzeylerin in sunulmas ı bu konuya il i ş kin diag nost ik ve progn otik
yaktaşırnlara ya rar sa ğlayaca ktı r.
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