
228 Özgün Araştırma / Original Investigation

Gözde Gürelli

Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kastamonu civarında yaşayan evcil sığırların işkembesinde bulunan siliyat türleri Entodinium palmare ve E. okoppensis’in 
sitolojik özelliklerini tespit etmek, türlerin morfolojik karakterlerini orijinal tanımlarıyla karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tartışmaktır.
Yöntemler: Yirmi dört sığırdan elde edilen örnekler %10’luk formalinle tespit edildikten sonra metil formalin salin (MFS) ile boyanmıştır. 
Bulgular: Ülkemizdeki sığırlardan elde edilen bireylere ait ölçümler, morfolojik karakterler ve biyometrik veriler orijinal tanımlarlarla benzer bulunmuştur. 
Sonuç: E. palmare ve E. okoppensis ülkemizdeki sığırlardan ilk kez dünyadaki sığırlardan ise ikinci kez bu çalışmayla rapor edilmiştir. E. pal-
mare ve E. okoppensis ülkemiz sığırlarında oldukça düşük bir görülme sıklığı ve bulunma oranına sahiptirler. Bu durumun nedenleri olarak 
sığırların beslenme alışkanlıkları, beslenme sıklıkları, işkembenin fizyolojik durumu veya türler arasında görülen rekabetin önemli olabileceği 
sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 228-31) 
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ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to determine the cytological features of the rumen ciliates Entodinium palmare and E. okoppensis 
living in the rumen of domestic cattle in the vicinity of Kastamonu, compare the morphological characters of species with their original 
descriptions and discuss the similarities and differences.
Methods: The specimens were obtained from 24 cattle, fixed with 10% formalin and stained with methylgreen formalin saline (MFS) solution.
Results: Specimens were measured from cattle in our country, and were found to be similar to the original description on the basis of mor-
phological characteristics and biometric data.
Conclusion: With this investigation, E. palmare and E. okoppensis were firstly detected from our cattle and were secondly detected from 
cattle throughout the world. E. palmare and E. okoppensis have low frequency appearance and percentage composition in our cattle. This 
study concluded that the feeding habits and feeding frequencies of cattle, the physiological conditions of rumen or competition between 
species can be important reasons for this situation. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 228-31)
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Kastamonu Civarındaki Evcil Sığırların (Bos taurus taurus) 
İşkembesinde Tespit Edilen İki Siliyat Türü Entodinium palmare ve  
E. okoppensis (Protista: Ciliophora: Ophryoscolecidae) Hakkında
About Ciliates Entodinium palmare and E. okoppensis (Ciliophora: Ophryoscolecidae) in the 
Rumen of Domestic Cattles (Bos taurus taurus) in the vicinity of Kastamonu

GİRİŞ

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan herbivor konakların 
işkembesindeki siliyat türlerinin belirlenmesi siliyatların coğ-
rafi varyasyonları, konakların beslenme alışkanlıkları ve sili-
yatların filogenileri hakkında bilgi sağlamaktadır (1-5). 

İşkembe siliyat tür kompozisyonu farklı konaklar arasında, 
hatta aynı konak türün farklı coğrafik alanlarında yaşayan 
bireylerinde farklı olabilir (6-8).

Entodinium palmare ve E. okoppensis Ophryoscolecidae 
familyasına ve Entodiniomorphida ordosuna dahil endo-
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kommensal siliyatlardır (9). E. palmare ilk kez 2009 yılında 
Tanzanya’daki kısa boynuzlu Zebu sığırlarından, E. okoppensis 
ise ilk kez 1990 yılında Japonya’daki Holstein sığırlardan tanım-
lanmıştır (10, 11).

Bu çalışmanın amacı Kastamonu civarında yaşayan evcil sığırların 
(Bos taurus taurus L.) işkembesinde bulunan siliyat türleri E. pal-
mare ve E. okoppensis’in sitolojik özelliklerini tespit etmek, tür-
lerin morfolojik karakterlerini orijinal tanımlarıyla karşılaştırarak 
benzerlik ve farklılıkları tartışmaktır.

YÖNTEMLER

İşkembe örnekleri Kastamonu ve civarındaki çeşitli mezbahalar-
daki 24 sığırdan Mart 2012 ve Haziran 2012 tarihleri arasında 
alınmıştır. Örnekler siliyatların bozulmasını engellemek için 
hemen %10’luk formalinle tespit edilmiştir. Laboratuara getiril-
dikten sonra ağ gözü sayısı 50 ve açıklığı 582.5 µm olan hücre 
ayrıştırma eleğinden (Sigma) geçirilerek süzülmüştür. Daha sonra 
elde edilen depo örneklerden küçük cam tüplere ölçekli pipet 
yardımıyla bir miktar alınarak, MFS ile geçici preparatlar hazırlan-
mışıtr (12-14). 

Siliyatların orientasyonu için Dogiel’den yararlanılmıştır (15). Bu 
orientasyon sisteminde, öncelikle hücrenin anteriyör-posteriyör 
yönelimi saptanır. Sitoproktun bulunduğu taraf daima posteriyör, 
karşı taraf ise anteriyördür. Nukleus apareyine en yakın vücut 
kısmı dorsal karşı tarafı hücrenin ventralidir. Sağ ve sol taraflar ise 
organizmanın dorsal tarafının gözlemcinin sırt tarafıyla aynı doğ-
rultuda olduğu düşünülerek saptanır.

Işık mikroskobunda inceleme, fotoğraf çekimi ve örneklere ait 
ölçümler Leica DM 3000 görüntüleme sistemiyle gerçekleştiril-
miştir. Sınıflandırma ve tür tayini Lynn (9), Mishima ve ark. (10) ve 
Ito ve Imai (11) dayandırılarak verilmiştir. Morfolojik karakterlerle 
ilgili istatistiksel verilerin elde edilmesinde SPSS (Vers. 10.0) ista-
tistik programı kullanılmıştır.

BULGULAR

E. palmare Mishima et al. (10)
Vücut ovoittir, yanlardan basıktır, ön uca doğru hafifçe daralır. 
Vücudun ön ucunda ileri-geri çekilebilen (retraktil) oral sil zonu-
nun belirgin bir dudağı bulunur. Vücudun posteriyör dorsal parça-
sı sağ tarafta konkavdır ve bu parça dorsal taraftan bakıldığında 
sağ uca doğru eğimlenir. Yüzeysel ve geniş oluk vücudun sol 
yüzeyinde boyuna uzanır (sol tarafta hücrenin uzun eksenine para-
lel uzanır). Vestibulum huni şekillidir ve dorsale yönelir. Sitoprokt 
konkavlığın ventral kenarında ve arka uçtadır. Makronukleus 
çubuk şekillidir ve vücudun dorsal tarafındadır. Küçük ovoid mik-
ronukleus makronukleusun ventral sol tarafına yerleşmiştir. Tek 
kontraktil vakuol mikronukleusun ön tarafında, makronukleusun 
ön ucunun sol ventral tarafında bulunur (Şekil 1).

E. palmare incelenmiş olan 24 sığırın 1’inde gözlemlenmiştir. 
Görülme sıklığı %4.2’dir. Sığır 10’da bulunma oranı %2.4’tür.

E. palmare’ye ait sığırlarımızdan saptanan morfometrik değerler 
Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 2’de ise E. palmare’nin vücut ölçüm-
leri orijinal tanımlamadaki örnekle karşılaştırılmıştır.

Entodinium okoppensis Ito ve Imai (11)
Vücut dikdörtgenle kare arası değişir. Vücudun arka ucunda 
çeşitli büyüklükte 1-3 kaudal ışın veya lob bulunur. Vücudun ön 

ucu düz veya konkavdır. Ön dudak, oral siller geri çekildiğinde 
hemen hemen hiç görülmez. Vestibulum geniş ve huni şekilli-
dir. Dikey olarak uzanır fakat hafifçe sola yönelir. Sitoprokt 
vücudun posteriyör ucunda orta sol taraftadır. Makronukleus 
düz ve ince çubuk şekillidir, vücut uzunluğunun 4/5’i kadar 
uzunluktadır. Vücudun sağ-dorsal tarafına yerleşmiştir. 
Makronukleusun ön ucu düz, arka ucu ise yuvarlaktır. Oval mik-
ronukleus makronukleusun orta sol kenarında bulunur. 
Kontraktil vakuol makronukleusun tam önünde ve biraz üzerin-
dedir. 

Rumen sıvısı örneklerinde bu türe ait 2 morfotipi tespit edilmiştir.

E. okoppensis m. okoppensis (Şekil 2a)
Üç kaudal ışın bulunur. Sağ olan sivri veya küt ışın şeklindedir, 
bazen dış tarafa doğru bükülür, sol alt ve sol üstteki kaudal çıkın-
tılar sivri ışınlar şeklindedir.

E. okoppensis m. bifidum (Şekil 2b)
Sadece sol tarafta aynı uzunlukta 2 kaudal ışın mevcuttur.

E. okoppensis incelenmiş olan 24 sığırın 1’inde gözlemlenmiştir. 
Görülme sıklığı %4.2’dir. Sığır 15’de bulunma oranı %6.3’tür.

E. okoppensis’e ait sığırlarımızdan saptanan morfometrik değer-
ler Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 4’te ise E. okoppensis’in vücut 
ölçümleri orijinal tanımlamadaki örnekle karşılaştırılmıştır.

Şekil 1. E. palmare (A) sağdan, (B) soldan

A B

Şekil 2. E. okoppensis m. okoppensis (a) sağdan, E. okoppensis 
m. bifidum (b) sağdan

A B
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TARTIŞMA

E. palmare ve E. okoppensis bu çalışmayla ülkemiz sığırlarından 
ilk kez, dünyadan ise ikinci kez rapor edilmiştir. Araştırmada sığır-
larımızdan ölçülen örnekler, morfolojik karakterler ve biyometrik 
veriler bakımından orijinal tanımlarıyla benzer bulunmuştur.

Ülkemiz sığırlarında belirlenen E. palmare’nin vücut uzunluğu ve 
genişliği Tanzanya’daki Zebu sığırlarından belirlenen değerlere 
göre büyük olmasına rağmen, uzunluğun genişliğe oranı aynıdır 
(Tablo 2). Ülkemiz sığırlarından belirlenen E. okoppensis’in vücut 
uzunluğu ve genişliği Japonya’daki örneklerle hemen hemen 
aynıdır (Tablo 4).

Sığırlar üzerinde daha önce ülkemiz ve dünyada yapılan çeşitli 
çalışmalarda bu türlere rastlanmaması ve sadece E. palmare’nin 
Tanzanya’daki ve E. okoppensis’in Japonya’daki sığırlardan tes-
pit edilmesi ve ülkemizde Kastamonu civarındaki sığırlardan 
rastlanması oldukça şaşırtıcıdır (2, 4-6, 16-28). Japonya’daki sığır-
lardan E. okoppensis’in 4 morfotipi rapor edilmesine rağmen, 
ülkemiz sığırlarında sadece 2 morfotipi tespit edilmiştir. Ayrıca E. 
okoppensis’in bir morfitipi E. okoppensis m. cameli Çin’deki 
develerden kaydedilmiştir (11). Bununla birlikte, sığırlardan tespit 
edilen 4 morfotip develerde gözlenmemiştir (29). 

SONUÇ

E. palmare ve E. okoppensis oldukça düşük bir görülme sıklığı ve 
bulunma oranına sahiptir. Bu durumun nedenleri olarak sığırların 
beslenme alışkanlıkları, beslenme sıklıkları, işkembenin fizyolojik 
durumu veya türler arasında görülen rekabetin önemli olabilece-
ği sonucuna varılmıştır.

E. palmare’nin Tanzanya ve Türkiye gibi farklı kıtalarda bulunan 
ülkelerin işkembe siliyat faunasında yer alması, E. okoppensis’in 
ise aynı kıtada fakat birbirine oldukça uzak coğrafi bölgelerden 
kaydedilmesi herbivorların işkembe siliyat faunası üzerine daha 
fazla çalışmanın yapılması gerektiğinin göstergesidir. Böylece 
farklı bölgelerde yaşayan farklı konakların incelenmesiyle bu 
türün kıtalararası nasıl geçiş gösterdiğinin anlaşılması açısından 
önemlidir.
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Tablo 1. E. palmare’ye ait ölçüm değerleri ve bu karakterlere 
ilişkin biyometrik veriler 

    Entodinium palmare (n=25)

Karakterler Ekstr. Ort. SD SE

[U] 42.2-68.3 60.0 7.2 1.4

[G] 37.1-52.4 42.9 4.4 0.9

[MaU] 17.5-35.5 27.6 5.7 1.1

[MaG] 6.6-10.4 7.9 1.0 0.2

[U/G] 1.1-1.6 1.4 0.1 ‹0.1

[MaU/MaG] 2.0-5.1 3.6 0.9 0.2

[U/MaU] 1.7-3.0 2.2 0.3 0.1

n: Örnek sayısı, U: Hücre uzunluğu, G: Hücre genişliği, MaU: Makronukleus 
uzunluğu, MaG: Makronukleus genişliği, Ekstr.: Ekstrem değerler, Ort.: 
Aritmetik ortalama, SD: Standart sapma, SE: Standart hata

Tablo 2. E. palmare’nin vücut ölçümleri ile ilgili bulguların orijinal 
tanımlamadaki örnekle karşılaştırılması

Kaynak Ülke Konak [U] [G] [U/G]

10 Tanzanya Sığır 44.4±4.7 31.9±4.9 1.4±0.3

Bu çalışma Türkiye Sığır 60.0±7.2 42.9±4.4 1.4±0.1

10: Mishima ve ark.

Tablo 4. E. okoppensis’in vücut ölçümleri ile ilgili bulguların 
orijinal tanımlamadaki örnekle karşılaştırılması

Kaynak Ülke Konak [U] [G] [U/G]

11 Japonya Sığır 35.7±6.3 26.2±3.0 1.4±0.2

Bu çalışma Türkiye Sığır 33.2±4.7 27.5±3.0 1.2±‹0.1

11: Ito ve ark.

Tablo 3. E. palmare’e ait ölçüm değerleri ve bu karakterlere 
ilişkin biyometrik veriler 

    Entodinium palmare (n=25)

Karakterler Ekstr. Ort. SD SE

[U] 22.5-39.6 33.2 4.7 0.9

[G] 21.4-32.2 27.5 3.0 0.6

[KIU] 3.2-10.9 5.5 1.5 0.3

[MaU] 17.6-34.7 23.9 4.1 0.8

[MaG] 3.9-7.1 5.1 0.9 0.2

[U/G] 0.9-1.4 1.2 0.1 ‹0.1

[MaU/MaG] 3.3-6.3 4.8 0.8 0.2

[U/MaU] 1.1-1.7 1.4 0.2 ‹0.1 

n: Örnek sayısı, U: Hücre uzunluğu, G: Hücre genişliği, KIU: Kaudal ışın 
uzunluğu, MaU: Makronukleus uzunluğu, MaG: Makronukleus genişliği, 
Ekstr.: Ekstrem değerler, Ort.: Aritmetik ortalama, SD: Standart sapma, 
SE: Standart hata
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