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Bu çalıĢmada, theileriosisli sığırlardaki anemi derecesine göre kalpte oluĢabilecek değiĢimlerin
elektrokardiyografi ile tespit edilmesi amaçlanmıĢtır.
Bu çalıĢma, 2019-2020 yıllarında Elazığ yöresinde ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesi Ġç Hastalıkları Kliniğine getirilen, doğal olarak T. annulata ile enfekte 24 theileriosisli sığır
(hasta grubu) ile yine aynı bölgeden 8 sağlıklı sığır (sağlıklı grup) olmak üzere 1-5 yaĢlarda toplam
32 hayvan üzerinde yürütülmüĢtür. Theileriosis teĢhisi konulan toplam 24 adet sığır, hematokrit
değer ve eritrosit sayısına göre (aneminin Ģiddetine göre) her grupta 8 sığır olmak üzere 3 gruba
(Grup 1 hafif Ģiddetli anemi grubu, Grup 2 orta Ģiddetli anemi grubu ve Grup 3 Ģiddetli anemi grubu)
ayrılmıĢtır. Bu çalıĢmada EKG muayene bulguları incelendiğinde; T dalgası amplitüdünde sağlıklı
gruba göre Grup 2 ve Grup 3 arasında istatistiksel (P≤0.05) artıĢlar bulunmuĢtur. P dalgası, T
dalgası, PQ intervali ve QT intervali süresi bakımından, sağlıklı grubuna göre, diğer gruplarda
istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar belirlenmiĢtir. QRS dalgası süresi açısından, sağlıklı gruba göre,
Grup 3’te istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar kaydedilmiĢtir. ST intervali süresi bakımından, Grup 3’te
diğer gruplara göre istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar saptanmıĢtır.
Sonuç olarak, theileriosisli sığırlarda aneminin derecesine göre kalbin etkilendiği ve bunu da sinüs
taĢikardi baĢta olmak üzere bazı aritmilere neden olabileceği, elektrokardiyogramda (EKG) T
dalgası amplitüdünde artıĢ, QRS dalgası, PQ, ST ve QT intervalleri sürelerinde ise kısalma
görülebileceği kanısına varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Theileriosis, anemi, elektrokardiogram, sığır

Investigation of Anemia and Electrocardiographic Findings in Cattle with
Theileriosis
The aim of this study was to determine the changes that may occur in the heart by
electrocardiography according to the degree of anemia in cattle with theileriosis.
This study consisted of 24 cattle with theileriosis (diseased group) naturally infected with T.
annulata and 8 healthy cattle (healthy group) from the same region, which was brought to Elazig
region and Firat University Veterinary Faculty Animal Hospital Internal Medicine Clinic in 20192020. It was carried out on a total of 32 animals at 1-5 years of age. A total of 24 cattle diagnosed
with theileriosis were divided into 3 groups (Group 1 mild anemia group, Group 2 moderate anemia
group, and Group 3 severe anemia group), 8 in each group according to hematocrit value and
erythrocyte count (according to the severity of anemia). In this study, when the ECG examination
findings were examined; there were statistically (P≤0.05) increases in T wave amplitude between
Group 2 and Group 3 compared to the healthy group. There were significant (P≤0.05) decreases in
the other groups compared to the healthy group in terms of P wave, T wave, PQ interval and QT
interval duration. In terms of QRS wave duration, statistical (P≤0.05) decreases were recorded in
Group 3 compared to the healthy group. In terms of ST interval duration, statistical (P≤0.05)
decreases were found in Group 3 compared to the other groups.
As a result, it was concluded that the heart is affected according to the degree of anemia in cattle
with theileriosis and this may cause some arrhythmias, especially sinus tachycardia, an increase in
T wave amplitude on electrocardiogram (ECG), and a shortening of the duration of the QRS wave,
PQ, ST, and QT intervals can be seen.
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Theileria annulata’nın neden olduğu theileriosis, ülkemizde sığırlarda görülen en
önemli paraziter hastalıklardan biridir (1). Theileria türleri, evcil ve yabani hayvanların
kene ile taĢınan kan parazitleridir (2). Sığırlarda dünyada yaygın olarak bulunur ve
ekonomik kayıplara sebep olurlar (3). T. annulata sığırlarda retiküloendotelial sistemde
(RES) monosit ve B lenfositler içinde, kanda eritrositler içinde bulunur (4).
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gelen
üremeyi
lenfositler
içinde
parazite
ait
makroĢizontların oluĢumu izler. Makrosizontlardaki
artıĢla birlikte 4-5 günlük ateĢli dönemden sonra, lenf
yumrularında mikroĢizontlar görülebilir. Eritrositlerde
piroplazmlar ortaya çıkmaya baĢlar. Fazla sayıdaki
etkenin eritrositleri istila etmesi, parazitlerin etkisiyle
oluĢan hemoliz anemiye yol açar ve sonuçta
hemoglobinemi ve bilirubinemi meydana gelir (6-8).
Aneminin meydana gelmesinde intra-eritrositik piroplazmların,
otoimmun
reaksiyonların,
parazitli
eritrositlerin RES’de tahribatının, eritrositlerdeki oksidatif
zararın veya kırılganlığın artıĢının etkili olduğu, ayrıca
aneminin parazitin toksinine bağlı olarak ortaya çıkan
hemopoietik sistem blokajından ileri geldiği, parazitin
Ģizogonik çoğalması sırasında oluĢan toksinine bağlı
olarak kapiller permeabilitenin artması sonucunda
oluĢtuğu veya eritrositlerin diskler halinde kümeleĢerek
kılcal damarlar içinde yığılmaları sonucu Ģekillendiği
belirtilmiĢtir. Ayrıca eritrositleri iĢgal eden parazitlerin
eritrositlerin yaĢam süresini kısalttığı ve enfekte
hücrelerin
fagosit
hücreler
tarafından
kandan
uzaklaĢtırıldığını, buna bağlı olarak hastalıkta hemolitik
aneminin geliĢtiği vurgulanmıĢtır (9, 10).
Elektrokardiografinin beĢeri ve veteriner hekimlikte,
kalbin
elektrofizyolojisinin
belirlenmesinde,
kalp
hastalıkları ve aritmilerinin tam ve doğru Ģekilde
teĢhisinde kullanılabileceği bildirilmiĢtir (11).
Bu çalıĢmada, theileriosisli sığırlardaki anemi
derecesine göre kalpte oluĢabilecek değiĢimlerin
elektrokardiyografi ile tespit edilmesi amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem
AraĢtırma ve Yayın Etiği: Bu araĢtırma Fırat
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul
BaĢkanlığı tarafından 16.01.2019 tarih ve 15 nolu etik
kurulu kararı ile onaylanmıĢtır.
Bu çalıĢma, 2019-2020 yıllarında Elazığ yöresinde
ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesi Ġç Hastalıkları Kliniğine getirilen, doğal olarak
T. annulata ile enfekte 24 sığır (hasta grubu) ile yine
aynı bölgeden 8 sağlıklı sığır (sağlıklı grup) olmak üzere
1-5 yaĢlarda toplam 32 hayvan üzerinde yürütülmüĢtür.
Theileriosis teĢhisi konulan toplam 24 adet sığır,
hematokrit değer ve eritrosit sayısına göre (aneminin
Ģiddetine göre) her grupta 8 sığır olmak üzere 3 gruba
(Grup 1 hafif Ģiddetli anemi grubu, Grup 2 orta Ģiddetli
anemi grubu ve Grup 3 Ģiddetli anemi grubu) ayrılmıĢtır.
Klinik olarak theileriosis Ģüpheli hastaların tekniğine
uygun olarak kulak uçlarından alınan kan ile yayma
preparatlar hazırlanmıĢ, giemsa ile boyanmıĢ ve ıĢık
mikroskobunda immersiyon objektifi ile T. annulata'nın
piroplazm formlarının varlığı tespit edilmiĢtir (12, 13).
Klinik muayeneler yapıldıktan sonra hematolojik
muayeneleri için kan örnekleri hayvanların V.
Jugularis’inden steril iğnelerle EDTA’lı hematoloji
tüplerine yöntemine uygun olarak alınmıĢtır. Kan
örnekleri bekletilmeden, bir kan sayım cihazı (PE6800VET, PROKAN Co., Ltd., Shenzhen, Çin)
kullanılarak, hematolojik parameteler (eritrosit sayısı,
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hemoglobin miktarı, hematokrit değer, lökosit sayısı)
ölçülmüĢtür (14).
ÇalıĢmaya alınan sığırlar lastik izolasyonlu
zeminde ayakta iken, Base Apex (BA) derivayonu
uygulanarak, taĢınabilir elektrokardiyograf (Cardiofax,
ECG-8110K model, Nihon Kohden, Japonya) ile
elektrokardiyogramları (EKG) elde edilmiĢtir (15).
Veriler IBM®SPSS 22 paket programı kullanılarak
önce normallik analizi yapılmıĢtır. Gruplar arasında klinik
muayeneleri, kan parametreleri ve EKG değerleri
varyans analizine (One-Way ANOVA) tabi tutulmuĢ ve
çoklu karĢılaĢtırma testi olarak da Duncan testi
kullanılmıĢtır. Ayrıca aynı değerler arasındaki iliĢkinin
varlığı Pearson Korelasyon testi kullanılarak ortaya
konmuĢtur. Ġstatistiksel anlamlılık düzeyi P≤0.05 olarak
kabul edilmiĢtir (16).
Bulgular
Bu
çalıĢmada
klinik
muayene
bulguları
incelendiğinde; sağlıklı grubu ile Grup 1 ve Grup 2’deki
hastaların kalp ve solunum frekansları ortalamalarında
istatistiksel olmayan (P>0.05) artıĢlar bulunmakla
birlikte, Grup 3’de ise tüm gruplara göre istatistiksel
artıĢlar
(P<0.05)
saptanmıĢtır.
Vücut
sıcaklığı
ortalamalarına bakıldığında ise sağlıklı grubuna göre,
diğer 3 hasta grubunda da istatistiksel artıĢlar (P<0.05)
belirlenmiĢtir (Tablo 1). Hasta grubunda özellikle Grup
3’te olmak üzere 10 hastada sinüs taĢikardi saptanmıĢtır
(ġekil 1).
Sağlıklı hayvanların hiçbirinin kan frotisin de T.
annulata’ya rastlanmamıĢtır. Grup 1’de genellikle ++,
Grup 2 ve Grup 3’te ise genellikle +++ düzeyinde T.
annulata’nın piroplazm formu tespit edilmiĢtir.
Tablo 1. Sağlıklı ve hasta sığırların genel klinik muayene
bulgularının ortalamaları ve gruplar arasındaki farkların
önemi
Solunum
Vücut
frekansı
sıcaklığı
(solum/dk)
(ºC)
Sağlıklı
70.50±2.37b
15.12±0.39b
38.24±0.34b
Grup 1
79.00±4.66b
26.13±1.06b
39.30±0.41a
b
b
Grup 2
79.00±6.80
26.88±0.61
39.06±0.35a
a
a
Grup 3
104.00±9.16
31.37±1.27
39.49±0.12a
P
0.005
0.012
0.023
Veriler ortalama ± standart hatanın ortalaması olarak verilmiĢtir.
a, b
: Aynı sütundaki farklı harfler gruplar arası farklılığı
göstermektedir.
P≤0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir.
Kalp frekansı
(Vurum/dk)

ġekil 1. Theileriosisli bir hastanın EKG’sinde sinüs
taĢikardi ve T dalgası amplitüdünde artıĢ
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ÇalıĢmada
hematolojik
muayene
bulguları
incelendiğinde; Grup 1 ve Grup 2 ile sağlıklı grubu
arasında ve Grup 3 ile diğer gruplar arasında eritrosit
sayısı ve hemoglobin miktarında istatistiksel (P≤0.05)
azalıĢlar bulunmuĢtur. Hematokrit değer bakımından tüm
gruplar açısından istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar
belirlenmiĢtir. Lökosit sayısı ortalaması bakımından
sağlıklı grubuyla karĢılaĢtırıldığında Grup 1’de
istatistiksel (P≤0.05) olan azalıĢlar, diğer gruplarda ise
istatistiksel olmayan azalıĢlar kaydedilmiĢtir (Tablo 2).
Bu
çalıĢmada
EKG
muayene
bulguları
incelendiğinde; Grup 2 ve Grup 3 ile sağlıklı grubu

arasında T dalgası amplitüdünde istatistiksel (P≤0.05)
artıĢlar bulunmuĢtur. P dalgası, T dalgası, PQ intervali
ve QT intervali süresi bakımından, sağlıklı grubuna göre,
diğer
gruplarda
istatistiksel
(P≤0.05)
azalıĢlar
belirlenmiĢtir. QRS dalgası süresi açısından, sağlıklı
grubuna göre, Grup 3’te istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar
kaydedilmiĢtir. ST intervali süresi bakımından, Grup 3’te
diğer gruplara göre istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar
saptanmıĢtır (Tablo 3).
Hayvanların kalp frekansı, hematolojik ve
elektrokardiyografik değerleri arasındaki Pearson
korelasyon katsayıları incelendiğinde; kalp frekansı ile
eritrosit sayısı, hemoglobin miktarı, hematokrit değer,
PQ, ST ve QT intervalleri süresi arasında negatif, T
dalgası
amplitüdü
arasında
pozitif
korelasyon
saptanmıĢtır. Eritrosit sayısı ile hemoglobin miktarı,
hematokrit değer, QRS dalgası, PQ, ST ve QT
intervalleri
süresi
arasında
pozitif
korelasyon
bulunmuĢtur. Hemoglobin miktarı ile hematokrit değer, T
dalgası amplitüdü arasında negatif, P dalgası, QRS
dalgası, PQ, ST ve QT intervalleri süresi arasında pozitif
korelasyon saptanmıĢtır. Hematokrit değer ile QRS
dalgası, T dalgası, PQ, ST ve QT intervalleri süresi
arasında pozitif korelasyon, T dalgası amplitüdü ile
negatif korelasyon saptanmıĢtır (Tablo 4).

Tablo 2. Sağlıklı ve hasta sığırların hematolojik
muayene bulgularının ortalamaları ve gruplar arasındaki
farkların önemi
Eritrosit
Sayısı
(109/L)
Sağlıklı
Grup 1
Grup 2
Grup 3
P

6.08±0.21a
4.71±0.40

b

4.95±0.25

b
c

Hemoglobin
Miktarı
(mg/dL)

Hematokrit
Değer
(%)

Lökosit
Sayısı
(106/L)

10.95±0.51a

29.13±0.93a

8.09±0.71a

b

3.45±0.64b

c

5.81±1.07ab

d

6.20±1.16ab

8.45±0.19

b

7.96±0.28

b

25.50±0.70

21.50±0.57

c

3.21±0.41

4.46±0.60

10.51±0.01

0.000

0.000

0.000

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

0.013

Veriler ortalama ± standart hatanın ortalaması olarak verilmiĢtir.
a, b, c, d
: Aynı sütundaki farklı harfler gruplar arası farklılığı
göstermektedir.

Tablo 3. Sağlıklı ve hasta sığırların elektrokardiyografik bulgularının ortalamaları ve gruplar arasındaki farkların önemi

Sağlıklı
Grup 1
Grup 2
Grup 3
P

P
(mV)

QRS
(mV)

T
(mV)

0.18±0.02

0.74±0.05

0.34±0.02b

0.100±0.004a

0.085±0.005a

0.115±0.007a

0.235±0.009a

0.23±0.10a

0.45±0.01a

0.66±0.12

ab

bc

0.067±0.003

ab

bc

0.200±0.010

b

0.22±0.02

a

0.38±0.02b

0.072±0.007

ab

0.180±0.010

b

0.21±0.01

a

0.37±0.01b

0.180±0.008

b

0.17±0.01

b

0.30±0.02c

0.20±0.05
0.17±0.04

0.59±0.05

0.43±0.04

P
(sn)

0.49±0.04

a
a

0.22±0.03

0.84±0.27

0.50±0.04

0.087

0.232

0.037

0.070±0.003

QRS
(sn)

0.060±0.005

c

0.082±0.006

c

T
(sn)

0.057±0.007

0.000

b

0.025

PQ
(sn)

0.108±0.004

0.100±0.006

b

0.090±0.004

c

0.024

0.001

ST
(sn)

QT
(sn)

0.033

0.000

Veriler ortalama ± standart hatanın ortalaması olarak verilmiĢtir.
a, b, c
: Aynı sütundaki farklı harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir. P≤0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir.

Tablo 4. Hayvanların kalp frekansı, hematolojik ve elektrokardiyografik değerleri arasındaki pearson korelasyon
katsayıları
RBC

WBC

Hb

PCV

Kalp frekansı -0.485** 0.007 -0.645*** -0.580***
RBC
0.248 0.792*** 0.709***
WBC
0.221
0.023
Hb
0.879***
PCV
P (mv)
QRS (mv)
T (mv)
P (sn)

P
(mv)
0.327

QRS
(mv)
0.248

T
(mv)
0.375*

P
(sn)
-0.238

QRS
(sn)
-0.312

T
(sn)
-0.219

-0.208

-0.164

-0.278

0.298

0.373*

0.324

0.350*

0.422*

0.636***

-0.024
-0.224

-0.035
-0.144

-0.288
-0.425*

0.317
0.356*

0.365*
0.379*

0.019
0.332

0.158
0.469**

0.023
0.531**

0.167
0.794***

-0.307

-0.221
0.607***

-0.439*
0.426*

0.112
0.341

0.385*
-0.031

0.463**
-0.084

0.484**
-0.133

0.486**
-0.230

0.726***
-0.291

0.351*

0.428*

0.040

0.242

-0.014

-0.235

-0.122

-0.072

-0.326
0.327

0.004
0.274

-0.396*
0.486**

-0.399*
0.141

-0.383*
0.425*

0.628***

0.337
0.346

0.193
-0.052

0.440*
0.405*

0.501**

0.671***
0.781***

QRS (sn)
T (sn)
PQ (sn)
ST (sn)

RBC: Eritrosit sayısı, WBC: Toplam lökosit sayısı, Hb: Hemoglobin, PCV: Hematokrit değer
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001
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PQ
ST
(sn)
(sn)
-0.576** -0.482**

QT
(sn)
-0.708***
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TartıĢma
Theileriosiste zayıflık, kilo kaybı, anoreksi, yüksek
vücut sıcaklığı, mukoza, konjonktiva ve deride peteĢi ve
ekimozlar, lenf yumrularının büyümesi, anemi ve
öksürük, en sık görülen klinik semptomlar olduğu
bildirilmiĢtir (12, 13, 17). Bu çalıĢmadaki hastalarda da
benzer klinik bulgular gözlenmiĢtir.
Theilerosisli hastalarda kalp ve solunum frekansı
artıĢının olabileceği bildirilmiĢtir (12, 14, 17). Bu
çalıĢmada da özellikle Ģiddetli grupta olmak üzere 10
hastada sinüs taĢikardi saptanmıĢtır. Bununla birlikte,
sağlıklı grubu ile Grup 1 ve Grup 2’deki hastaların kalp
frekansı ve solunum frekansları ortalamalarında
istatistiksel olmayan (P>0.05) artıĢlar bulunmakla
birlikte, Grup 3’de ise tüm gruplara göre istatistiksel
artıĢlar
(P≤0.05)
saptanmıĢtır.
Vücut
sıcaklığı
ortalamalarına bakıldığında ise sağlıklı gruba göre, diğer
3 grupta da istatistiksel artıĢlar (P≤0.05) belirlenmiĢtir.
Bazı araĢtırmacıların (12, 13, 17) bildirdiği gibi, iĢtahın
azalmasına bağlı olarak hastaların hepsinde rumen
hareketi sayıları azalmıĢtır.
Theileriosisli hayvanlarda total eritrosit sayısı,
hemoglobin ve hematokrit değerleri normal fizyolojik
sınırların altına indiği belirtilmiĢtir (18-20). Bu
çalıĢmadaki sağlıklı gruptaki hayvanların total eritrosit
sayısı, hemoglobin miktarı ve hematokrit değerleri
normal fizyolojik değerler içerisinde bulunmuĢtur (5, 17).
Theileriosisli hastalarda ise, Grup 1, Grup 2 ve Grup
3’teki hastaların sırasıyla eritrosit sayısı 2.1-5.79, 4.39
6.48 ve 2.0-5.2 10 /L, hemoglobin miktarı 7.3-9.1, 6.88.9 ve 2.2-7.4 mg/dL, hematokrit değer 25-28, 20-23 ve
10-12 (%), lökosit sayısı 1.4-5.8.1, 1.6-9.4 ve 2.1-10.0
6
10 /L saptanmıĢtır. Ayrıca Grup 1 ve Grup 2 ile sağlıklı
grubu arasında ve Grup 3 ile diğer gruplar arasında
eritrosit sayısı ve hemoglobin miktarında istatistiksel
(P≤0.05) azalıĢlar bulunmuĢtur. Hematokrit değer
bakımından ise sağlıklı gruba göre hasta gruplarında
istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar belirlenmiĢtir.
Bu bulgular araĢtırmacıların (12, 13) bulgularıyla
uyum içerisinde bulunmuĢtur. Theileriosisde eritrositleri
iĢgal eden parazitlerin eritrositlerin yaĢam süresini
kısalttığı ve enfekte hücrelerin fagosit hücreler tarafından
kandan uzaklaĢtırıldığı, buna bağlı olarak hastalıkta
ekstravasküler hemolitik aneminin geliĢtiği bildirilmiĢtir
(9, 10, 21-23). Bazı araĢtırıcılar (24) aneminin meydana
gelmesinde otoimmun bir reaksiyonun etkili olduğunu
ileri sürmüĢlerdir.
Hoosman Rad (24) theileriosisli hastalarda lökosit
sayısında bir değiĢiklik olmadığını bildirirken, çoğu
araĢtırıcılar ise (22, 24, 25), önce lökopeni, daha sonra
ölüme yakın ise tekrar yükseldiğini, Kızıl ve ark. (12)
Ģiddetli anemi gözlenen theileriosisli sığırlarda lökopeni
görüldüğünü bildirmiĢtir. Bu çalıĢmadaki theileriosisli
hastaların lökosit sayıları sırasıyla, Grup 1, Grup 2 ve
6
Grup 3’te 1.4–5.8, 1.6–9.4 ve 2.1–10.0 10 /L arasında
değiĢtiği saptanmıĢtır. Lökosit sayısı ortalaması
bakımından sağlıklı grubuyla karĢılaĢtırıldığında 1.
grupta istatistiksel (P≤0.05) olan azalıĢlar, diğer
gruplarda ise istatistiksel (P≤0.05) olmayan azalıĢlar
kaydedilmiĢtir. Bu çalıĢmada da theileriosisli hastaların
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her üç grubunda 16 hastada lökopeni saptanması ve
özellikle hafif Ģiddetli grup olan Grup 1 ‘de 8 hastada da
lökopeni saptanması daha önce bildirilen araĢtırıcıların
bildirimleriyle uyumlu bulunmuĢtur (12, 22, 25, 26).
Theileriosisli hastalarda lökopeninin vücudun çeĢitli
organlarında lenfositlerin infiltrasyonu ve lenfoid
organlarda Ģizogoni yoluyla lenfositlerin büyük ölçüde
tahribatının bir sonucu olarak geliĢtiği (27, 28) veya
proinflamatuvar sitokinler, özellikle tümör nekroz faktörüalfa (TNF-α), tropikal theileriosis ile iliĢkili lökopeniye
aracılık etmede rol oynadığı (29) bildirilmiĢtir.
Theileriosisli bufalolarda yapılan bir çalıĢmada, 20
adet buffalonun 3’ünde atriyal prematüre atım, 2’sinde
sinüs taĢikardisi, 2’sinde sinüs aritmi, 1’inde birinci
derece atriyoventriküler blok saptandığı, sağlıklı
hayvanlarında ise herhangi bir EKG değiĢikliği
bulunmadığı bildirilmiĢtir (30). Bu çalıĢmada kullanılan
sağlıklı grubu hayvanların EKG’lerinde herhangi bir
değiĢiklik saptanmamıĢtır. Bununla birlikte, çoğunluğu
Ģiddetli aneminin olduğu grupta (Grup 3) olmak üzere 10
hayvanda sinus taĢikardi saptanmıĢtır.
Sempatik aktivasyonu olan anemili köpeklerde
EKG değiĢiklikleri saptanmıĢtır. Sinus taĢikardi ve
azalmıĢ solunum sinus ritmi gibi elektrokardiografik
değerlendirilen
kardiyak
ritimler
bulunmuĢtur.
Hemoprotozon enfeksiyonlu köpeklerde sinus ritmi en
sık (%82.61) ortaya cıkmıĢtır. Repolarizasyondaki
değiĢikliklere rağmen miyokard hipoksisini düĢündüren,
T dalgasının süresi artmıĢ, fakat ST segmentindeki
yükselme çok düzenli olarak görülmemiĢtir (31). Anemik
köpeklerde elektrokardiyografik özellikleri ve troponin I
düzeylerinin kan parazitozuyla iliĢkisi araĢtırılan bir
çalıĢmada, kan parazitozisli köpeklerde aneminin
miyokardit nedeni olduğu saptanmıĢtır. Anemi hipoksi
veya hemodinamik bozuklukları tetikleyebildiğinden ve
kan parazitozu sekonder miyokardite bağlı aritmi
geliĢmesine neden olabileceği bildirilmiĢtir (32). Kan
parazitozlu köpeklerde EKG değiĢiklikleri ve kardiyak
troponin I gibi artmıĢ kardiyak biyobelirteç seviyeleri
saptanmıĢtır. Kan parazitozlu (Ehrlichia canis / Babesia
canis için seropozitif) ve çeĢitli anemi düzeyleri bulunan
28 köpek değerlendirilmiĢtir. Çok Ģiddetli anemili
köpekler (hematokrit değer %13'ün altında), Ģiddetli, orta
veya hafif anemili köpeklere kıyasla kalp hızında önemli
artıĢlar göstermiĢtir. Hafif, orta ve Ģiddetli anemili
köpeklerde solunum sinüs aritmi prevalansı ve çok
Ģiddetli anemili köpeklerde sinüs ritmi prevalansının
yüksek olduğu, bu grupta parasempatik aktivitede
azalma olduğunu göstermiĢtir. Tüm gruplarda sol ve sağ
atriyal ve sol ventrikül geniĢlemesi ile uyum gösteren
elektrokardiyografik değiĢiklikler tespit edilmiĢtir. Çok
Ģiddetli anemili köpeklerin daha uzun P dalga süreleri
bulunmuĢtur. Anemik köpeklerin tüm gruplarında,
miyokardiyal hipoksi düĢündüren T dalga süresinin
arttığı görülmüĢtür. Bununla birlikte, sadece orta ve
Ģiddetli anemili gruplar ST segmenti bozukluğu
saptanmıĢtır (32). Theileriosisli sığırlarda yapılan bir
çalıĢmada serum kardiyak troponin I (cTnI) düzeyleri ile
birlikte EKG bulguları araĢtırılmıĢ ve 90 enfekte sığırın
62’sinde sinüs taĢikardi, 28 normal kalp frekansı tespit
edilmiĢtir. Theileriosisli sığırların cTnI değeri ortalaması
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0.028 ng/mL, hastalığın Ģiddetiyle total eritrosit sayısı ve
hematokrit değerleri arasında negatif korelasyon olduğu
bildirilmiĢtir (33). Bu çalıĢmadaki theileriosisli hastaların
hemoglobin ve hematokrit değerleri ile QRS dalgası, T
dalgası, PQ, ST ve QT intervalleri süresi arasında pozitif
korelasyon, T dalgası amplitüdü ile negatif korelasyon
saptanmıĢtır. Grup 2 ve Grup 3 ile sağlıklı grubu
arasında T dalgası amplitüdünde istatistiksel (P≤0.05)
artıĢlar bulunmuĢtur. P dalgası, T dalgası, PQ intervali
ve QT intervali süresi bakımından, sağlıklı grubuna göre,
diğer
gruplarda
istatistiksel
(P≤0.05)
azalıĢlar
belirlenmiĢtir. QRS dalgası süresi açısından, sağlıklı
gruba göre, Grup 3’te istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar
kaydedilmiĢtir. ST intervali süresi bakımından, Grup 3’te
diğer gruplara göre istatistiksel (P≤0.05) azalıĢlar
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saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada aneminin Ģiddetiyle birlikte T
dalgası amplitüdünde artıĢ, ST segmentinde yükselme,
P, QRS ve T dalgaları süresi ve PQ, ST ve QT aralıkları
sürelerinde azalmalar saptanmıĢtır. Bu bulgular daha
önce yapılan çalıĢmalarda (31, 32) paraziter veya diğer
nedenlerle oluĢan anemilerde bildirilen EKG bulguları ile
uyum içerisinde bulunmuĢtur.
Sonuç olarak, theileriosisli sığırlarda aneminin
derecesine göre kalbin etkilendiği ve bunun da sinüs
taĢikardi baĢta olmak üzere, bazı aritmilere neden
olabileceği ve EKG’de T dalgası amplitüdünde artıĢ,
QRS dalgası, PQ, ST ve QT intervalleri sürelerinde ise
kısalma görülebileceği kanısına varılmıĢtır.
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