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ÖZET
Bu derlemede, koyun, keçi, sığır, domuz ve ratlarda önemli sorun olan Eperythrozoonosis’in etiyoloji, epidemiyoloji, klinik
bulgular, teşhis ve tedavisi hakkında son literatürlerin ışığında yeni bilgiler sunulmuştur.
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SUMMARY
In this review, the recent data on the etiology, epidemiology, clinical signs, diagnosis and treatment of Eperythrozoonosis
which is an important problem in sheep, goat, cattle, pig and rats were presented in the light of literature.
Key words: Eperythrozoonosis, cattle, goat, pig, rat, sheep

GİRİŞ
Eperythrozoonosis, önceleri Rickettsiales takımının Anaplasmatacae ailesinin Eperythrozoon
cinsinin türleri tarafından oluşturulan, özellikle
domuzlarda, koyun, keçi ve albino ratlarda yüksek
ateş ve anemi, sığırlarda da latent seyirli hemolitik
tipte bir enfeksiyon olarak bilinmesine karşın (34),
bugün Mycoplasmatacae ailesi içerisinde gösterilen Hemoplasmalar’ın neden olduğu enfeksiyon
olarak ifade edilmektedir (20, 22, 23).

ETİYOLOJİ
Epeythrozoon cinsi, ilk kez fare kanında belirlenmiş ve çeşitli hayvanların kanlarında da bir
eperythrozoon türü olduğu düşünülmüştür (17).
Zorunlu parazit olan Eperythrozoon türleri rodentlerde, ruminatlarda ve domuzlarda enfeksiyon
oluştururlar (30).
Eperythrozoon türleri, Giemsa ve Romanowsky
tipi boyalarla, açık kırmızı, pembemsi, mor violet
renklerde, 0.4 – 1.5 μm çapında yüzükler ya da
koklar şeklinde görülür. Etken eritrositlere gevşek
olarak bağlanmakta, kolaylıkla ayrılabilmekte ve
plazmada serbest olarak bulunabilmektedir (17).
Giemsa ile boyalı kan preparatlarında karakteristik
olarak, yuvarlak ve oval şekildedir. Eritrositlerin
yüzeyinde yüzük kümeleri şeklinde, çubuk
şeklindeki formları da dolaşımdaki bir eritrositi
1
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kısmen veya tamamen kaplamış olarak bulunabilir.
Karanlık saha ve faz konstrast mikroskopta yeni
boyanmış preparatların muayenesinde kokoidler
olarak görülür (16,17).
Elektron mikroskop çalışmalarında, pleomorfik organizmanın tek bir membranla çevrili olup,
hücre duvarının bulunmadığı bildirilmiştir (15, 17).
Eperythrozoon türlerinin biyokimyasal ve metabolik özellikleri hakkındaki bilgiler sitokimyasal
boyama
çalışmalarından
kaynaklanmaktadır.
E. wenyoni’nin akridin turuncusu ile boyanmasında
turuncu renkte floresans verdiği belirtilmektedir.
Bu renk RNA içerdiğini göstermektedir.
Eperythrozoon coccoides’in enfektif özellikte lipit
içerdiği belirtilmiştir (17).
Sığırlarda E. wenyoni, E. tauomi ve E. tegnodes
türleri enfeksiyon oluşturmaktadır. Eperythrozoon
wenyoni’nin eritrositlerde, trombositlerde ve plazmada serbest olarak bulunduğu ve Giemsa boyamada pembemsi mor renk aldığı belirtilmektedir.
Çok sayıdaki halka formu tek bir eritrosite
yapışabilir, çubuk veya kokoid formlarda ise bir
eritrositi tamamen çevreleyebilir. Bu organizmalar,
Wright boyasıyla boyanmış kan preparatlarında
ince yüzük, oval, virgül, çubuk, kokoid şekillerde
eritrositlerin yüzeyinde ve plazmada çift ya da
kümelenmiş olarak görülebilir. Çapları 0.4 – 1.5
μm arasında değişir (16, 30).
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Koyun, keçi ve geyiklerde hastalık oluşturan E.
ovis yüzük, oval, çubuk ve kokoid formda eritrositlerin yüzeyinde ve plazmada bulunur. Boyutları
ortalama 0.5 – 1.0 μm arasında değişir (7, 16, 30).
Cinsinin en büyük türü olan E.suis genellikle
yüzük şeklinde görülmekle birlikte çubuk ve kok
formları da vardır. Boyutları 0.8 – 1.0 μm dir. Domuzların ikteroanemisinin nedeni olarak belirtilmektedir. Eperythrozoon parvum nonpatojenik bir
tür olmakla birlikte kokoid ve yüzük şeklinde bulunur. Çapı 0.5 – 0.8 μm büyüklüktedir (5, 8, 39).
Eperythrozoon coccoides’in yüzük formunun
yanında, kokoid, disk ve çubuk formları da bulunur. Ortalama boyutları 0.4 – 0.5 μm’dir. Albino
ve yabani fareler, albino ratlar, tavşanlar ve
hamsterler doğal konakçılarıdır (17, 30).
Son çalışmalarda, Eperythrozoon türleri
Mycoplasma cinsi içerisinde incelenmektedir. Yeni
sınıflandırmaya göre türler, Mycoplasma wenyoni,
Mycoplasma ovis, Mycoplasma haemosuis,
Mycoplasma coccoides isimleriyle tanımlanmıştır.
Bu organizmaların 16SrRNA geni sekanslanarak
diğer hemotropik bakteriyel parazitlerle aralarındaki ilişki belirlenmiştir. Filogenetik çalışmalarda
bu türlerin hücre duvarsız bir riketsiya olmadığı ve
Mycoplasma cinsi içerisindeki Hemoplasmalar
olduğu görülmüştür (20, 22- 26).

EPİDEMİYOLOJİ
Eperythrozoon türlerinin neden olduğu
Eperythrozoonosis tüm dünyada yaygın olarak
gözlenmektedir (17).
E.wenyoni, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda,
Afrika, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak görülmektedir (31). Taşınma
şekli tam olarak bilinmemekle birlikte, bitler, sokucu
sinekler, sivrisinekler ve Hyalomma (H.anatolicum)
türü kenelerle nakledildiği belirtilmektedir (5).
E.ovis, Güney Afrika, Avustralya, Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yaygın olarak
görülmektedir. Bulaşma, doğal vektörleri Melophagus
ovinus ve Linognathus ovillus ile mekanik olarak
gerçekleşmektedir (5).
E.suis ve E.parvum, domuz bitleri (Haemotopinus
suis), sivrisinekler ve sokucu sinekler tarafından
nakledilmektedir. Mekanik olarak, cerrahi malzemeler ve enfekte kanüller bulaşmada rol oynar.
Eperythrozoon suis, transplesantal olarak da nakledilebilir (5, 17).
E. coccoides, fare biti olarak bilinen Polyplax
serrata tarafından biyolojik ve mekanik olarak

nakledilmektedir. Oral ve parenteral olarak da bulaşma şekillendiği belirtilmektedir (17). Türkiye’de
E.coccoides’in varlığı bildirilmiştir (27).
KLİNİK BULGULAR
Hastalık sığırlarda latent seyir izlemesine
karşın predispoze faktörlerin mevcudiyetinde klinik tablo gelişmektedir. Doğal enfeksiyonlarda,
memede, distal bölgede ve arka bacaklarda ödem,
prefemoral lenfoadenopati, geçici ateş, süt veriminde azalma, kilo kaybı, anemi ve sarılık belirgin
klinik bulgulardır (4, 28, 31, 33). Deneysel olaylarda, 39–41°C arasında değişen yüksek ateş, boğalarda skrotumda ödem ve testiküler fonksiyonlarda
baskılanma bildirilmektedir (21, 35, 36). Hematolojik olarak; mikrositik-normokromik anemi, polikromazi, bazofilik noktalar, anisositosis ve trombositopeni bildirilmiştir (21, 35).
Koyun ve keçilerde enfeksiyon şiddetli seyretmektedir (18). Koyun yetiştiriciliği yapılan ülkelerde büyük oranda sporadik olarak görülmekte ve
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalığa
özellikle Merinos koyunları duyarlıdır. Salgınlar
özellikle kış mevsimi sonu ile ilkbahar mevsiminin
başında oluşmaktadır (3).
İnkübasyon süresi 4 – 21 gün olan hastalık,
daha çok süt emen ve sütten yeme yeni geçiş
yapmış kuzularda şiddetli seyretmektedir. Kuzularda iştahsızlık, durgunluk, sürünün gerisinde kalma,
solunum güçlüğü ve şiddetli anemi ile birlikte müköz membranlarda solgunluk dikkati çeken bulgulardır. Hemolitik tipte anemi ve kemik iliğinin
muayenesinde de rejenerasyon gözlenir. Hastalıkta
preimmunisyon oluştuğu bildirilmektedir (13).
Elektron mikroskobik çalışmalarda, E.ovis’in
eritrosit membranında deformasyona neden olduğu, oluşan aneminin eritrofagositosis ve ekstravasküler hemolizden kaynaklandığı düşünülmektedir
(5, 6, 7, 39). Bazı araştırıcılar egzersiz sonrasında
belirgin bir hemoglobinüri geliştiğini bildirmektedir (38).
Nekropside, anemi, sarılık, kan viskozitesinde
azalma, perikard ve toraksda sıvı birikmesi, karaciğerde belirgin renk değişimi, safra miktarında
artış, dalakta büyüme ve kemik iliğinde hiperplazi
bildirilmiştir (1, 13).
Lamalarda doğal vakalar belirtilmiştir. Bu hayvanlarda oluşan aneminin nonrejeneratif tipte bir
anemi olduğu ve etkenlerin eritrositlerin yüzeyinde
perdominant olarak kokoid çiftler ve gruplar halinde
yaygın bir şekilde görüldüğü belirlenmiştir (29).

Eperythrozoonosis

TANI
Anamnez verileri, klinik bulgular ve kan muayeneleriyle teşhis konur (1, 2, 34). Kan frotileri
ateşli dönemde yapılmalıdır (1). Kan frotileri
Giemsa ile boyandığında etkenin yüzük, oval
formları, tek, çift ya da yüzük kümeleri halinde
eritrositlerin yüzeyinde pembemsi mor renkte gözlenmektedir (16, 17, 30). Etkenler paraziteminin son
5–10 günü içerisinde periferik eritrositlerde ortaya
konabilir. Eritrosit sayısının iyice azaldığı anemik
dönemde etkenleri görmek mümkün değildir. Şüpheli olgularda, floresan mikroskobik (akridin-oranj)
muayeneler yapılmalıdır (1).
Latent enfekte ve taşıyıcı hayvanları belirlemek için serolojik olarak; Komplement Fikzasyon
(KF), İndirekt Floresan Antikor Testi (IFAT),
İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) ve EnzymeLinked Immunobsorbent Assay (ELİSA) kullanılmaktadır (2, 10, 11, 14, 32, 34). Moleküler teşhiste, Polimeraz Zincir Reaksiyonundan (PZR)
yararlanılmaktadır (9, 19, 37).
Ayırıcı tanıda, sığır, koyun ve keçilerde anaplasmosis, babesiosis ve theileriosis’in de göz önüne
alınması gerekir (1, 5).
TEDAVİ
Sığırlarda, tetrasiklin veya oksitetrasiklinlerle
(20 mg/kg, I.M, tek uygulama) olumlu sonuçlar
alınmıştır (21). Koyun ve keçilerde tetrasiklin,
oksitetrasiklin (6,6 mg/kg, I.M. tek uygulama),
neoarsphenamine (30 mg/kg) ve antimosan (6
mg/kg) ile başarı sağlanmıştır. Ancak bu uygulamaların tamamen sterilizasyonu sağlayamadıkları
ifade edilmektedir (2). Koyunlarda imidocarb dipropionate ile (4mg/kg, S.C, 24 saat ara ile iki kez)
sterilizasyon sağlanmaktadır (12).
SONUÇ
Eperythrozoonosis Türkiye’de beyaz laboratuvar farelerinde saptanmasına karşın, diğer hayvan
türlerinde bu hastalıkla ilgili çalışma bulunmamaktadır.
Dünyada
yaygın
olarak
görülen
Eperythrozoonosis’in Türkiye’de diğer hayvanlarda bulunup bulunmadığına dair çalışmaların
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
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