
Tr. J. of Zoology
23 (1999) Ek Say› 2, 473-490
@ TÜB‹TAK

473

Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)’lar›n›n ‹flkembe Siliyat
(Protozoa: Ciliophora) Faunas› Hakk›nda  Bir Ön Çal›flma:

II- Familya Ophryoscolecidae (Entodiniomorphida) 
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Özet : Türkiye evcil koyun (Ovis ammon aries)’lar›n›n iflkembesinde yaflayan Ophryoscolecidae familyas›na dahil  siliyat protozoon
içeri¤i araflt›r›lm›flt›r.

Araflt›rma sonucunda 8 cins (Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium, Enoploplastron, Polyplastron, Epidinium ve
Ophryoscolex) alt›nda 10 tür ve 11 forma tayin edilmifltir. En yüksek görülme s›kl›¤›na sahip cins ve tür s›ras›yla Metadinium (%
85.71) ile bu cinse dahil belirlenen 2 türden biri olan M. affine (% 85.71)’dir. Ayr›ca bu çal›flma Epidinium ecaudatum f. bicaudatum
ve Epidinium ecaudatum f. tricaudatum için koyunlar›n iflkembesinde bulundu¤una iliflkin ilk kay›tt›r. Çal›flmada belirlenmifl olan cins,
tür ve formalara ait incelenen örneklerde tesbit edilen taksonomik karakterler, orijinal tan›m ve literatürde mevcut tan›mlarla
karfl›laflt›r›larak benzerlik ve farkl›l›klar tart›fl›lm›flt›r. Ophryoscolex cinsinde, türler için verilen diagnostik karakterlerin (yani ana
kaudal ›fl›n uzunlu¤unun ve ikincil ›fl›n halkas› say›s›n›n), tür ay›rt edilmesi aç›s›ndan uygun olmamas› nedeni ile taksonomik olarak
yeniden de¤erlendirilmesi gerekti¤ine iflaret edilmifltir.

Ülkemiz koyunlar›nda bulunan Ophryoscolecidae familyas›na dahil iflkembe siliyat faunas›n›n, içerdi¤i tür çeflitlili¤i aç›s›ndan Uzak
Do¤u (Çin/Japonya) ülkelerinkine benzer oldu¤u ve Bat› Avrupa (‹skoçya) ile Amerika (Alaska/Kanada)’daki koyun faunalar›na göre
daha zengin oldu¤u saptanm›flt›r.

Anahtar Sözcükler : Evcil koyun (Ovis ammon aries), Türkiye, iflkembe siliyatlar›, Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida.

A Preliminary Study on the Rumen Ciliate Fauna of Turkish Domestic Sheep
(Ovis ammon aries):

II- Family Ophryoscolecidae (Entodiniomorphida)

Abstract : The rumen ciliate protozoal composition belonging to the family Ophryoscolecidae from Turkish domestic sheep (Ovis
ammon aries) was investigated.

As the result of our investigation, 8 genera (Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium, Enoploplastron, Polyplastron,
Epidinium and Ophryoscolex) including 10 species and 11 formae were distinguished. The genus and species which have the highest
appearance frequency are Metadinium and M. affine, respectively, with the same value of 85.71%. At that time, the present study
reports for the first time the presence of Epidinium ecaudatum f. bicaudatum and Epidinium ecaudatum f. tricaudatum in the rumen
of sheep. All of the genera, species and formae determined were compared with their original descriptions and previous reports, the
similarities and differences were discussed. On the other hand, it is pointed out that the genus Ophryoscolex should be reconsidered
again since its species diagnostic characteristics, i.e., the length of the main caudal spines and the number of the rings of secondary
caudal spines, are appear to be not appropriate for the classification of the species.

It was determined that the rumen microfauna of the family Ophryoscolecidae from Turkish domestic sheep is closely resembles to
that of Far Eastern (Chinese/Japanese) sheep and is more rich than that of Western European (Scottish) and American
(Canadian/Alaskan) sheep in the viewpoint of diversity.

Key Words : Domestic sheep (Ovis ammon aries), Turkey, rumen ciliates, Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida.



Girifl

‹flkembe siliyat kompozisyonunun bilinmesi ve
konaklar aras›ndaki faunal benzerlik ve farkl›l›klar›n
ortaya ç›kar›larak karfl›laflt›r›lmas›n›n, sözkonusu
siliyatlar›n co¤rafi da¤›l›m›, konak beslenme habitat› ve
fizyolojisi ile siliyat türlerinin spesifikli¤i ve filogenisine
iliflkin veriler sa¤layaca¤› aç›kt›r (1-7).

Dünya’da herbivor memelilere ait farkl› konak
türlerinin neredeyse tamam›n›n iflkembe siliyat faunas›
çal›flmalar› önemli bir yol alm›fl olmas›na karfl›n, co¤rafi
olarak önemli bir konuma sahip olan ülkemizde bu
alandaki çal›flmalar yok denecek kadar azd›r. Bu nedenle
yurdumuzda yayg›n flekilde besin kayna¤› olarak
kullan›lan evcil koyunlar (Ovis ammon aries) seçilip,
iflkembelerinde endokommensal yaflayan siliyat protozoon
türlerinin taksonomik listesi ç›kar›larak Türkiye
protozoolojisine ve Dünya’da bu alanda yap›lacak
çal›flmalara katk›da bulunulmas› amaçlanm›flt›r.

Bu serinin birinci k›sm›nda (8), araflt›rman›n flimdiki
k›sm›n› da kapsayacak flekilde genifl bir girifl sunulmufltur.
Bu nedenle burada herhangi bir ayr›nt›ya girilmeden
do¤rudan do¤ruya Ophryoscolecidae familyas›na dahil
koyunlar›m›zda saptanm›fl olan cins, tür ve formalar
hakk›ndaki bulgu, taksonomik de¤erlendirme ve
sonuçlarla yetinilecektir.

Materyal ve Metot

‹flkembe içeri¤i örnekleri Tansafl Entegre Et Tesisleri
(Buca-‹zmir) de kesilen 7 ergin (ortalama 2 yafl›nda) evcil
koyun’dan 12.05.1994 ve 01.11.1994 tarihleri aras›nda
(8) elde edilmifltir. Örneklemeler, günde iki kez (sabah
saat 8.00 ve ö¤leden sonra saat 16.00) verilen
ço¤unlukla yonca saman›, zeytin küspesi, burçak ve arpa
k›rmas›’dan oluflan yaklafl›k 0.5-1.0 Kg’l›k konsantre
ö¤ünlere al›flt›r›lm›fl koyunlardan gerçeklefltirilmifltir.
‹flkembe içerikleri, sabah besleme saatinden yaklafl›k 1-2
saat sonra, koyunun kesilmesinin hemen ard›ndan
sa¤lanm›flt›r. Araflt›rma için incelenen iflkembe içeriklerine
ait di¤er bilgiler, elde ediliflleri, siliyatlar›n tayini ve
kullan›lan metotlar araflt›rman›n birinci k›sm›nda (8)
verilmifltir. 

Bulgular ve Tart›flma

1. Türlerin De¤erlendirilmesi:

Familya: Ophryoscolecidae Stein, 1859 (4, 9).

Vücut ovalden elipsoide kadar de¤iflik flekiller gösterir,
ya yanlardan bas›k yahut oldukça silindiriktir.
Entodiniidae familyas›ndaki Adoral sil zonu (ASZ)’na ilave
olarak, vücudun dorsalinde bulunan ikinci bir sil zonuna
sahiptirler. Buna Dorsal Sil Zonu (DSZ) ad› verilir. ASZ ve
DSZ aras›nda bir Apikal ç›k›nt› (Operkulum) bulunabilir.
Kontraktil vakuol say›s› daima 1’den fazlad›r, 2-15
aras›nda de¤iflir. Ço¤unlukla uzunlamas›na tek s›ra, bazen
da¤›n›k ve bazen de enine iki s›ra halinde düzenlenirler.
Diplodinium cinsi hariç hepsinde 1-5 aras›nda de¤iflen
iskelet pla¤› ya da plaklar› mevcuttur. Üç subfamilya
halinde ele al›n›r.

Subfamilya 1. Diplodiniinae  Lubinsky, 1957c (6).

Vücut yanlardan önemli derecede bas›kt›r. ASZ ve DSZ
aras›nda, ektoplazmik bir yükselti (Apikal ç›k›nt› veya
Operkulum) bulunur. Diplodinium cinsi hariç di¤er tüm
cinsler iskelet pla¤› tafl›rlar.

Toplam 7 cins içeren bu subfamilyadan sadece
Elytroplastron cinsine koyunlar›m›zda rastlanmam›flt›r.

Cins 1. Diplodinium Schuberg, 1888 (9).

ASZ ve DSZ geri çekildi¤inde apikal ç›k›nt›
(=Operkulum) çok belirgin olarak ortaya ç›kar. ‹skelet
pla¤› tafl›mazlar. Çubuk fleklindeki makronukleusun
1/3’lik ön k›sm› ventrale do¤ru hafif k›vr›l›r.
Mikronukleus makronukleusun anterodorsal çöküntüsü
içinde yer al›r. ‹ki kontraktil vakuol dorsal vücut kenar› ile
makronukleus aras›nda konumlan›r. Bu cinse ait tek bir
tür, Diplodinium dentatum koyunlar›m›zda belirlenmifltir.

Diplodinium dentatum (Stein, 1858), sensu
Dogiel, 1927 (3, 11, 12).

Diplodinium cinsinin tip türüdür. Kareye yak›n flekilli
vücudunun ön ve arka uçlar› k›smen daral›r. Dorsal yüzey
konveks, ventral yüzey düzdür. Apikal ç›k›nt› nispeten
küçüktür. Vücudun arka ucunda, kal›nca 0-6 adet kaudal
›fl›n bulunur. Ventral ›fl›n di¤erlerinden daha uzundur.
Çubuk biçimli makronukleusun 1/3’lik ön k›sm› yaklafl›k
45°’lik bir aç›yla ventrale do¤ru bükülür ve arka k›sm›
giderek incelir. ‹ki kontraktil vakuol dorsal vücut
kenar›n›n alt›nda yer al›r. 
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Koyunlar›m›zda tek forma, D. dentatum f.
anisacanthum (10, 11) ile sadece 1 koyunda ve düflük
yo¤unlukta temsil edilir (Tablo 9).

Diplodinium dentatum f. anisacanthum Da
Cunha,1914, sensu Dogiel, 1927 (10, 11)

Vücüdun posterior ucunda 6 adet kaudal ›fl›n bulunur,
bunlardan ventraldeki di¤erlerine göre nispeten daha
uzundur.

Taksonomik De¤erlendirme:

Koyundan ölçülen örneklerin vücut ve makronukleus
boyutlar›, farkl› co¤rafi bölge ve konak türlerden hem
Dogiel (11), hem de Kofoid ve MacLennan (12) taraf›ndan
rapor edilenlerden daha iri bulunmufltur. U/G oranlar› ise,
Dogiel (11), Kofoid ve MacLennan (12) ve bu çal›flmada

s›ras›yla; 1.2, 1.3 ve 1.4 olarak saptanm›flt›r. Bu
farkl›l›klar kona¤›n türü ve co¤rafi farkl›l›k nedeniyle
ortaya ç›km›fl olabilir. 

Çal›flmada, D. dentatum (fiekil 1a)’dan baflka Da
Cunha (10) taraf›ndan sonradan tan›mlanm›fl olan D.
anisacanthum f. anisacanthum (fiekil 1.b) (3, 11)’a
benzer 6 kaudal ›fl›nl› örnekler de bulunmufltur. ‹kinci tür,
flekil ve büyüklük olarak birincisine çok benzersede Da
Cunha (10) vücudun posteriorundaki ›fl›nlar› içe do¤ru
k›vr›k flekilde tan›mlam›fl ve bu karaktere dayanarak bunu
ayr› bir tür halinde ele alm›flt›r. Dogiel (11) daha sonra
kapsaml› olarak haz›rlad›¤› monograf›nda D. dentatum’u
farkl› bir isim alt›nda ikinci kez tan›mlam›fl (araflt›r›c›ya
göre Anoplodinium denticulatum) ve Da Cunha (10)’n›n
önceden oluflturdu¤u D. anisacanthum’u da kapsayacak
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fiekil 1. Diplodinium dentatum f.
anisacanthum. (a:soldan, b: sa
dan). Ap= Apikal ç›k›nt›
(Operkulum), ASZ= Adoral sil
zonu, DSZ= Dorsal sil zonu, k=
Kontraktil vakuol, VI= Ventral
kaudal ›fl›n.

Tablo 1. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan Diplodinium dentatum f. anisacanthum ve Eudiplodinium maggii’ye ait ölçüm ve oranlar ile bu karakterlere
iliflkin biyometrik veriler (n= Örnek say›s›, Ekstr.= Ekstrem de¤erler, Ort.= Aritmetik ortalama, SD= Standart sapma, SE= Standart hata) .

Diplodinium dentatum Eudiplodinium maggii
f. anisacanthum [n =40] [n= 37]

KARAKTERLER Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 65.00-106.25 85.06 9.56 1.51 126.25-202.50 157.54 17.80 2.93
Vücut Geniflli¤i [G] 36.75-72.50 61.26 6.98 1.10 85.00-132.50 107.14 10.15 1.67
U/G oran› 1.19-1.74 1.39 0.12 0.02 1.34-1.63 1.47 0.08 0.01
Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 37.50-80.00 58.13 10.24 1.62 53.75-120.00 90.05 15.62 2.57
Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 8.75-18.75 13.44 2.56 0.41 11.25-26.25 14.92 3.29 0.54
MaU/MaG oran› 2.50-6.53 4.46 1.02 0.16 2.75-8.40 6.24 1.42 0.23



flekilde kaudal ›fl›n say›s›na göre yeni formalar yapm›flt›r.
Bununla birlikte Ogimoto ve Imai (3) bu durumu gözard›
ederek D. dentatum’u ayr›, D. anisacanthum’u ayr› türler
olarak kabul etmifltir. Bugün için kaudal ›fl›nlar›n oldukça
de¤iflken karakterler oldu¤u ve bu tip karakterlerin tür
s›n›fland›rmas› için uygun olmad›¤› pekçok araflt›r›c› (4, 9,
13, 14) taraf›ndan ifade edilmifl ve bu karaktere dayal›
s›n›fland›rmada, sistematik zoolojide nötr bir kategori
olan forma’n›n kullan›lmas›n›n daha uygun oldu¤u ortaya
ç›km›flt›r. 

Ayr›ca, sözkonusu iki türü ay›r›c› karakter birçok
çal›flmada birbirine kar›flt›r›lm›flt›r. Hsiung (15) D.
dentatum’da ›fl›nlar›n içe k›vr›k oldu¤unu belirtmifltir.
Oysa bu karakter di¤er tür için rapor edilmifltir. Benzer
kar›fl›kl›klar Ogimoto ve Imai (3) ile Grain (9) aras›nda da
görülür.

Bu çal›flmada, kaudal bölge yap›s› ve ›fl›nlar›n durumu
bak›m›ndan D. anisacanthum f. anisacanthum’a benzer
olarak görülen örneklerin (fiekil 1.b), bölünme faz›nda
olmalar› nedeni ile, söz konusu karakterin bölünme
esnas›nda ortaya ç›kan bir durum olabilece¤i
düflünülmüfltür. Di¤er taraftan, kaudal ›fl›nlar›n
morfolojisine dayal› farkl›l›klar›n tür tan›mlanmas›nda
esas al›nmas›n›n do¤ru olmayaca¤› kan›s›nday›z.

Yukar›da de¤inilen nedenlerden dolay›, D.
anisacanthum ve formalar›, sistematik zooloji yasas›ndaki
“priorite” ilkesine dayan›larak, Dogiel (11)’in öngördü¤ü
gibi D. dentatum’un sinonimi olarak kabul edilmifltir
(Tablo 10).

Cins 2. Eudiplodinium Dogiel, 1927 (11).

Vücut ovoidden triangular flekle kadar de¤iflir. ASZ ve
DSZ aras›ndaki apikal ç›k›nt› küçüktür. Tek iskelet pla¤›
vücudun sa¤-ortas›nda uzan›r ve dard›r. Makronukleus
triangular flekilli veya ön ucu dorsale do¤ru bükülerek
geniflleyen çengel fleklindedir. ‹ki kontraktil vakuol dorsal
yüzeyin alt›nda ve makronukleusun dorsalinde yer al›r. 

Bu cinse ait tek türe koyunlar›m›zda rastlanm›flt›r.

Eudiplodinium maggii (Fiorentini, 1889) (16).

Vücut  ovoid ile triangular aras› bir görünüfle sahiptir.
‹nce ve uzun tek bir iskelet pla¤› vücudun sa¤ yüzeyinin
alt›nda, makronukleusun ventral s›n›r› boyunca uzan›r.
Makronukleusu sa¤ yüzden bak›ld›¤›nda çengel yahut “7”
rakam› fleklindedir. Ophryoscolecidae familyas›n›n en
büyük türlerinden birisidir. Tek koyunda ve düflük
yo¤unlukta bulunmufltur (Tablo 9).
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fiekil 2. Eudiplodinum maggii (a, sadan) ve
Ostracodinium gracile f. gracile
(b, soldan). 0p= ‹skelet pla¤›, M=
Makronukleus, R= Rektum.

Tablo 2. Koyunlar›m›zda oldukça düflük yo¤unlukta saptanm›fl olan
Ostracodinium gracile f. gracile’ye ait 4 örne¤e dayan›larak
elde edilen ölçüm ve oranlar ile bu karakterlere iliflkin
biyometrik veriler.

KARAKTERLER Ekstr. Ort. 

Vücut Uzunlu¤u [U] 87.50-92.50 90.63

Vücut Geniflli¤i [G] 60.00-63.75 61.58

U/G oran› 1.45-1.50 1.47

Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 50.00-60.00 55.95

Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 11.90-12.50 12.35

MaU/MaG oran› 4.00-4.94 4.54



Taksonomik de¤erlendirme:

Vücut ve makronukleus boyutlar› ve oranlar aç›s›ndan
Dogiel (11) ile Kofoid ve MacLennan (12)’›n örnekleriyle
hemen hemen ayn›d›r. Bununla birlikte Fiorentini (16)’nin
verdi¤i ortalama de¤erlere göre nispeten daha küçüktür.

Cins 3: Ostracodinium Dogiel, 1927 (11).

ASZ ve DSZ vücudun anterior ucunda ve ayn› düzeyde
yer al›r. Apikal ç›k›nt› küçüktür. Ostracodinium cinsi
vücudun sa¤-yüzeyinin alt›nda oldukça genifl bir iskelet
pla¤›n›n bulunuflu ile karakterize edilir. Makronukleus
ço¤unlukla loblu çubuk veya çubuk, nadiren triangular
flekillidir. Say›s› türe göre 2-6 aras›nda de¤iflen kontraktil
vakuoller makronukleus ile dorsal vücut yüzeyi aras›nda
ve dorsal median hat boyunca uzunlamas›na tek bir s›ra
halinde dizilir. Bu cinse ait, koyunlar›m›zda belirlenebilen
tek tür Ostracodinium gracile’dir.

Ostracodinium gracile (Dogiel, 1925) (17).

Vücut ovoidotriangular bir flekle sahiptir. Posterior
ucu ya düzdür yahut ventral tarafta 1 adet ›fl›n veya lob
tafl›r. Bu cinse özgü bir karakter olan 1 adet ve oldukça
genifl iskelet pla¤› vücudun sa¤ yüzeyinin alt›nda,
makronukleusun ventral s›n›r› ile vücudun ventrali
aras›nda yer al›r. Apikal  ç›k›nt› küçüktür. Makronukleus,
sol taraftan bak›ld›¤›nda flekil olarak “E” harfini and›ran
loblu çubuk biçimindedir. ‹ki kontraktil vakuol
makronukleusun dorsal yüzeye bakan çöküntüleri içinde
bulunur. Bu türe ait tek forma, Ostracodinium gracile f.
gracile sadece 1 koyunda ve oldukça düflük say›da
belirlenebilmifltir (Tablo 9).

Ostracodinium gracile f. gracile Dogiel, 1925 (17).

Vücüdün posterior ucu düzdür, kaudal ç›k›nt› tafl›maz.

Taksonomik Deerlendirme:

Dogiel (11) ile Kofoid ve MacLennan (12) taraf›ndan
farkl› konak türlerinden ölçülen örneklerden, daha k›sa
fakat daha genifl bulunmufltur.  Dolay›s› ile U/G oran›,
di¤er iki çal›flmaya göre daha küçük olacak flekilde tesbit
edilmifltir. Bu durumun, sözkonusu siliyat›n
koyunlar›m›zda oldukça düflük yo¤unlukta saptanm›fl
olmas› ve de¤erlendirilebilen örnek say›s›n›n azl›¤›ndan
(n= 4) kaynaklanabilece¤i düflünülmüfltür.

Cins 4: Metadinium Awerinzew und Mutafówa,
1914 (12, 18).

Vücut ovoid yada elipsoidal flekillidir. ASZ ve DSZ
vücudun ön ucundad›r. Apikal ç›k›nt› ço¤unlukla ASZ
geniflli¤ine göre nispeten küçüktür fakat bir türde
(Metadinium affine) oldukça büyüktür. Sa¤yüzeyin alt›nda
posteriora do¤ru giderek birbirine yaklaflan 2 adet iskelet
pla¤› ile karakterize edilirler. Bu plaklar ço¤unlukla
posteriorda birbirleri ile birleflir. Makronukleus türe göre
de¤iflen çubuk veya loblu çubuk (sol yüzden bak›ld›¤›nda
“E” veya “F” harfi) fleklinde ve genifltir. ‹ki adet kontraktil
vakuol dorsal yüz ile makronukleus aras›nda yer al›r.
Cinse ait 2 tür, Metadinium affine ve M. tauricum tesbit
edilmifltir.

B. GÖÇMEN, S. TORUN, N.ÖKTEM

477

fiekil 3. Metadinium affine (a, sa¤dan) ve
M. tauricum (b, soldan). 0p = 0
skelet pla¤› yada plaklar›, k=
Kontraktil vakuol, M=
Makronukleus,m=  Mikronukleus,
R= Rektum.



1. Metadinium (Diploplastron) affine (Dogiel und
Fedorowa, 1925) (12).

Vücut elipsoidal flekilli olup ASZ ve DSZ aras›nda
oldukça belirgin bir apikal ç›k›nt› bulunur. ‹ki ince ve uzun
iskelet pla¤› vücudun sa¤ yüzeyinin alt›nda yer al›r ve
bunlar arkaya doru giderek birbirlerine yaklaflarak k›smen
birleflirler. Makronukleus çubuk fleklinde ve oldukça genifl
olup ön ucu arka ucuna göre daha kal›nd›r. Mikronukleus
makronukleusun dorsal orta k›sm›ndaki çöküntüde
bulunur. ‹ki adet kontraktil vakuol makronukleusun
dorsalinde yerleflir. Befl koyunda ve birinde nispeten
yüksek yo¤unlukta belirlenmifltir (Tablo 9).

Taksonomik De¤erlendirme :

Örneklerimiz, vücut büyüklü¤ü ve oranlar aç›s›ndan
Dogiel (11)’in inceledi¤i örnekler ile benzerdir. Bu tür
Kofoid ve MacLennan (12) taraf›ndan Diploplastron affine
olarak yeniden tan›mlanm›fl olmakla beraber, daha sonra
Diploplastron cinsinin Metadinium cinsine dahil edilmesi
(19) nedeni ile Metadinium affine olarak ele al›nm›flt›r.

2. Metadinium tauricum (Dogiel und Fedorowa,
1925) (4, 12).

Vücut olipsoid ile triangular aras› flekillidir. ‹ki adet
iskelet pla¤›, uzunluklar›n›n yar›dan fazlas› ile arka tarafta
birleflerek “Y” harfi fleklini al›r. Makronukleus, soldan
bak›ld›¤›nda “E” harfini and›ran 3 loblu bir yap› gösterir.
Posterior lob, anterior lobdan daima daha küçüktür. ‹ki
kontraktil vakuol makronukleusun dorsal taraf›ndaki
loblar aras› çöküntüler içine yerleflir. Sadece 2 koyunda ve
oldukça düflük yo¤unlukta rastlanm›flt›r (Tablo 9).

Taksonomik De¤erlendirme :

‹ncelenen koyunlarda belirlenen siliyat türlerinin en
büyü¤üdür. Ayr›ca elde edilen veriler, Dogiel (11)’in bu
türe iliflkin saptad›¤› de¤erlere oranla daha büyüktür.
Dolay›s› ile U/G oran› daha küçük bulunmufltur. Bu

farkl›l›k, konak türün de¤iflik oluflu veya co¤rafi yerleflim
ile ilgili olmal›d›r. Di¤er taraftan, iskelet pla¤›nda uzunluk
ve genifllik aç›s›ndan az bir varyasyon tesbit edilmifltir.
Dogiel (11)’dekine benzer flekilde makronukleusun
posterior çöküntüsü hizas›na dek ulaflabilen ve daha genifl
iskelet pla¤› tafl›yan örneklerin yan›s›ra, makronukleusun
ancak  yar›s›na kadar ulaflan daha dar iskelet pla¤›na sahip
örnekler de saptanm›flt›r.

Cins 5: Enoploplastron Kofoid and MacLennan,
1932 (12).

DSZ’ nun vücudun iyice anterior ucunda bulunuflu ve 3
adet dar iskelet pla¤›na sahip oluflu ile karakterize edilir.
Dorsal ve median plaklar makronukleus ve vücudun
ventral yüzeyi aras›nda sa¤yüzün hemen alt›nda uzan›r.
Ventral plak ise median pla¤a yap›fl›k durumda ventral
yüzeyin hemen alt›ndad›r. Bütün plaklar birbirleriyle
temas eder ve birleflebilir. Bununla birlikte herbir plak
vücudun anterior yar›m›n›n ortas›nda 1-2 adet
sitoplazmik pencere b›rakacak flekilde ayr›k kal›r. ‹skelet
plaklar›n›n durumu ve pencere say›s›na göre türler ay›rt
edilir. Makronukleusun ön ve arka uçlar› genellikle sivri
flekilde sonlan›r. ‹ki adet kontraktil vakuol
makronukleusun dorsalinde yer al›r. Çal›flmada sadece
Enoploplastron triloricatum türü belirlenmifltir.

Enoploplastron triloricatum (Dogiel, 1925) (17).

Ovoid-elipsoid aras› bir vücuda ve 3 adet iskelet
pla¤›na sahiptir. Bu plaklar arka uçta birbirleriyle temas
eder, fakat ön uçta biri dorsal tarafta ve oldukça büyük
lentikular (merce¤imsi) flekilli, di¤eri ise bazen
görülemeyen oldukça küçük 2 sitoplazmik pencere
oluflturacak flekilde ayr›k kal›r. Üç plaktan nispeten genifl
olan› vücudun sa¤-ortas›nda (median plak), daha dar olan
di¤er ikisi ise genifl olan median pla¤›n dorsal ve ventral
kenarlar›nda yer al›r. Dört koyunda ve düflük yo¤unlukta
belirlenmifltir (Tablo 9).

Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)’lar›n›n ‹flkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunas› Hakk›nda  Bir Ön Çal›flma:
II- Familya Ophryoscolecidae (Entodiniomorphida) 
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Tablo 3. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan Metadinium türlerine ait ölçüm ve oranlar ile bu karakterlere iliflkin biyometrik veriler .

M. affine [n= 34] M. tauricum [n= 31]
KARAKTERLER Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 83.75-125.00 101.93 11.18 1.92 227.50-307.50 268.83 21.14 3.80
Vücut Geniflli¤i [G] 50.00-80.00 64.10 7.09 1.22 157.50-215.00 183.55 15.44 2.27
U/G oran› 1.34-1.92 1.60 0.14 0.02 1.31-1.67 1.47 0.09 0.02
Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 45.00-82.50 59.56 9.48 1.63 117.50-197.50 171.29 19.32 3.47
Makronuk. Gen. [MaG] 10.00-17.50 14.28 2.19 0.38 12.50-35.00 24.77 5.08 0.91
MaU/MaG oran› 2.57-6.86 4.25 0.93 0.16 4.92-12.20 7.19 1.68 0.30



Taksonomik De¤erlendirme:

Dogiel (11) taraf›ndan s›¤›rlardan rapor edilen çeflitli
karakterlere iliflkin ölçümler [uzunluk 100 (85-112) µm,
genifllik 61 (51-70) µm ve U/G 1.6] örneklerimizden elde
edilenlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, örneklerimize ait minimum
de¤erler ile oldukça benzer görünür. Bununla birlikte
maksimum de¤erler nispeten daha büyüktür. Di¤er
yandan U/G oranlar› her iki çal›flmada da yaklafl›k ayn›d›r.

Mikroskobik tetkiklerde, bu türe ait örneklerin
ektoplazmas›nda bol miktarda, mekik flekilli amilopektin
granülleri gözlenmifl ve ayn› granüllerin kaudal k›s›mda,
rektum düzeyinde ilave bir iskelet pla¤› görünümünde bol
miktarda y›¤›lm›fl oldu¤u (fiekil 4.a) tesbit edilmifltir. Ayn›
konak içerisinde böyle bir y›¤›lman›n olmad›¤› hücreler de
gözlendi¤inden, bu özellik varyasyon olarak kabul edilip
farkl› bir tür halinde de¤erlendirilmemifltir. Williams ve
Coleman (4) taraf›ndan genel olarak entodiniomorphid
siliyatlar için ifade edildi¤i gibi karbonhidrat depolama
bölgesi fleklinde ele al›nm›flt›r.

Cins 6: Polyplastron Dogiel, 1927 (4, 9, 11).

Bu cinse dahil siliyatlarda vücut ovoid veya ovoid
elipsoidal aras› flekilli olup apikal ç›k›nt› oldukça barizdir.
Sa¤ yüzde 2 adet uzun ve birbirine paralel, sol yüzde ise
2-3 adet k›sa ve zor görülebilen, toplam 4-5 adet iskelet
pla¤› tafl›rlar. Bazen sa¤ yüzdeki 2 iskelet pla¤› ortada
sitoplazmik bir pencere oluflturacak flekilde (P.
fenestratum Dogiel, 1927) veya oluflturmaks›z›n (P.
monoscutum Dogiel, 1927) birleflebilir Kontraktil vakuol
say›s› 5-9 aras›nda de¤iflir. Cinse dahil türlerden sadece
Poyplastron multivesiculatum koyunlar›m›zda
bulunmufltur.

Polyplastron multivesiculatum (Dogiel und
Fedorowa, 1925) (4, 11).

Metadinium tauricum’dan sonra en büyük
ophryoscolecid türüdür. Befl iskelet pla¤›ndan, sa¤
yüzeyin alt›nda bulunan ikisi uzundur ve birbirine paralel
olarak uzan›r. Di¤er üçü sol yüzde konumlan›r ve hayvan
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Tablo 4. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan Enoploplastron triloricatum ve Polyplastron multivesiculatum türlerine ait ölçüm ve oranlar ile bu
karakterlere iliflkin biyometrik veriler.

Enoploplastron triloricatum [n= 39] Polyplastron multivesiculatum [n=41]
KARAKTERLER Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 85.00-142.50 115.89 15.27 2.45 177.50-247.50 209.27 17.33 2.71
Vücut Geniflli¤i [G] 50.00-92.50 68.07 9.59 1.53 106.30-187.50 144.06 17.58 2.75
U/G oran› 1.42-2.06 1.71 0.18 0.03 1.30-1.69 1.46 0.09 0.01
Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 31.25-80.00 58.56 10.85 1.74 100.00-175.00 136.96 16.80 2.62
Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 8.75-22.50 13.34 3.08 0.49 17.50-28.80 23.57 2.95 0.46
MaU/MaG oran› 2.50-6.63 4.54 1.06 0.17 4.27-8.11 5.86 0.77 0.12

fiekil 4. Enoploplastron triloricatum (a,
soldan) ve Polyplastron
multivesiculatum (b, soldan). A=
Amilopektin granül kümelenmesi,
0p= ‹skelet plaklar›, k= Kontraktil
vakuol, M= Makronukleus, m=
Mikronukleus, R= Rektum.



tokken çok zor görülebilirler. Oldukça küçük olan bu üç
plaktan birisi dorsal, di¤eri ventral kenara yak›n, öteki de
ortada yer al›r. Dokuz adet kontraktil vakuolden alt›s›
dorsal yüzey ile makronukleus aras›nda uzunlamas›na s›ra
halinde dizilir. Geriye kalan üçünden biri ventral yüzeyin
anterior ucuna yak›n, di¤er ikisi ise sa¤ yüzeyin alt›nda
konumlan›r. Dört koyunda, nispeten yüksek yo¤unlukta
belirlenmifltir (Tablo 9).

Taksonomik De¤erlendirme

Bu tür, Dogiel (11) taraf›ndan rapor edilen
örneklerden önemli ölçüde daha iri ve daha t›knaz
bulunmufltur. Dolay›s› ile U/G oran› da Dogiel (11)’e göre
daha küçüktür. Bu farkl›l›k, örneklerin beslenme
durumundan veya konak tür ile co¤rafi yerleflim
fakl›l›¤›ndan kaynaklanm›fl olabilir. 

Subfamilya 2: Epidiniinae Latteur, 1966 (9, 20).

Diplodiniinae subfamilyas›na göre vücut daha az
lateral bas›kt›r ve az çok silindiriktir. Apikal ç›k›nt›
bulunmaz. DSZ, ASZ’ nun  gerisinde ve vücudun yaklafl›k
1/5’lik ön taraf›nda konumlan›r. Ayr›ca, önceki
subfamilyaya göre daha genifl olup, vücudun sa¤ ve sol
yüzlerine doru uzanarak afla¤› yukar› yar›m daire
oluflturur. ‹skelet kompleksi 3-5 plaktan oluflur.
Kontraktil vakuol say›s› daima 2’dir ve vücudun dorsal
yüzeyinin hemen alt›nda ard arda dizilirler. ‹ki cinsi
(Epidinium ve Epiplastron) içerir. Bunlardan sadece
Epidinium cinsine dahil siliyatlar koyunlar›m›zda
belirlenmifltir.

Cins: Epidinium Crawley, 1923 (21).

Cinse ait önceden tan›mlanm›fl çok say›da tür bugün
için tek tür, Epidinium ecaudatum alt›nda forma
düzeyinde ele al›n›r. Sa¤ vücut yüzeyi üzerinde dorsal
tarafa yak›n uzunlamas›na bir oluk tafl›rlar. 

Epidinium ecaudatum (Fiorentini, 1889) (16).

Uzun ve silindirik vücutludurlar, dorsal yüzey
konveks, ventral yüzey ise ço¤unlukla düzdür. Ana iskelet
kompleksi dorsal, median ve ventral olarak adland›r›lan 3
plaktan oluflmufltur (Epidinium ecaudatum eberleini Da
Cunha, 1914 hariç). Bu plaklar, ASZ çemberinin
etraf›ndan ç›karak posteriora do¤ru uzan›r.
Makronukleus çubuk fleklinde ve ön ucu biraz ventrale
do¤ru bükülür, dorsal veya ventralden gözlenen
örneklerde lentikular (merce¤imsi) görünüfllüdür. ‹ki adet
kontraktil vakuol makronukleusun dorsalinde bulunur. Bu

türe ait siliyatlar, posterior uçta de¤iflik say› ve flekillerde
kaudal ›fl›nlara sahiptir. Ifl›nlar›n say›s›, uzunlu¤u ve
flekline göre pekçok ‘’forma’’ ya ayr›lm›flt›r. Bu
formalardan 6 tanesi çal›flmada saptanm›flt›r. Dört
koyunda ve bunlardan ikisinde oldukça yüksek yo¤unlukta
belirlenmifllerdir (Tablo 9).

a) Epidinium ecaudatum f. ecaudatum (Fiorentini,
1889) (16).

(fiekil 5.a; Tablo 5)

Vücudun posteriorunda hiçbir kaudal ç›k›nt› (›fl›n veya
lob) tafl›maz. 

b) Epidinium ecaudatum f. caudatum (Fiorentini,
1889) (16).

(fiekil 5.b; Tablo 5)

Vücudun posterior ucunun ventralinden uzun  bir
kaudal ›fl›n ç›kar. 

c) Epidinium ecaudatum f. bicaudatum Sharp,
1914 (22).

(fiekil 6.a; Tablo 5)

Posteriorda bulunan iki kaudal ›fl›ndan uzun olan›
ventralde, k›sa olan› ise dorsalde yer al›r.

d) Epidinium ecaudatum f. tricaudatum Sharp,
1914 (22).

(fiekil 6.b; Tablo 6)

Posterior uçta üç ›fl›n bulunur. Uzun olan› ventral
tarafta, daha k›sa olan di¤er iki ›fl›ndan biri sol, di¤eri ise
sa¤-dorsaldedir.

e) Epidinium ecaudatum f. quadricaudatum
Sharp, 1914 (22).

(Tablo 6)

Kaudal ›fl›n say›s› dörttür. En uzunu ventralde,
nispeten daha k›sa olan di¤er üç ›fl›n›ndan biri dorsalde,
ikisi ise sa¤ ve sol taraflard›r.

f) Epidinium ecaudatum f. parvicaudatum
(Awerinzew und Mutafówa, 1914) (18).

(fiekil 7.a; Tablo 6)

Befl adet ve nispeten içe k›vr›k kaudal ›fl›n tafl›r. En
uzun olan ventral ›fl›n vücut uzunlu¤unun yar›s›ndan fazla
de¤ildir.  Bu ›fl›nlardan di¤er ikisi dorsalde, geri kalan ikisi
ise sa¤ ve sol taraflardad›r.

Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)’lar›n›n ‹flkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunas› Hakk›nda  Bir Ön Çal›flma:
II- Familya Ophryoscolecidae (Entodiniomorphida) 
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Tablo 5. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan baz› Epidinium ecaudatum formalar›na ait ölçüm ve oranlar ile bu karakterlere iliflkin biyometrik veriler. 

E. e. f. ecaudatum [n= 35] E. e. f. caudatum [n= 41] E. e. f. bicadatum [n= 34]

KARAKTERLER Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 91.25-147.50 113.44 12.84 2.17 77.50-133.75 108.18 13.08 2.04 92.50-132.50 111.98 10.04 1.72

Vücut Geniflli¤i[G] 37.50-67.50 53.22 6.81 1.15 37.50-60.00 47.30 5.75 0.09 37.5-65.00 50.12 5.78 0.99

U/G oran› 1.68-2.71 2.15 0.25 0.04 1.82-2.85 2.30 0.23 0.04 1.81-2.94 2.25 0.23 0.04

Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 35.00-82.50 57.04 11.20 1.89 37.50-81.30 57.11 11.05 1.73 45.00-77.50 59.71 8.50 1.46

Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 7.50-13.75 10.13 2.01 0.34 6.90-12.50 8.86 1.61 0.25 6.25-15.00 9.37 1.81 0.31

MaU/MaG oran› 3.50-11.00 5.86 1.71 0.29 3.75-10.84 6.67 1.85 0.30 4.42-10.33 6.60 1.63 0.28

Ventral Ifl›n Uzunlu¤u ——- ——- ——- ——- 15.00-45.00 28.37 6.42 1.00 10.00-40.00 27.25 6.62 1.13

Tablo 6. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan baz› Epidinium ecaudatum formalar›na ait ölçüm ve oranlar ile bu karakterlere iliflkin biyometrik veriler.

E. e. f. tricaudatum [n= 3] E. e. f. quadricaudatum [n= 3] E. e. f. parvicaudatum [ n= 38]

KARAKTERLER Ekstr. Ort. Ekstr. Ort. Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 97.50-117.50 109.17 100.00-130.00 113.33 67.50-125.00 96.34 15.12 2.45

Vücut Geniflli¤i [G] 42.50-57.50 48.33 43.75-62.50 50.43 32.50-52.50 43.11 5.29 0.86

U / G oran› 2.04-2.50 2.28 2.08-2.44 2.27 1.42-2.86 2.24 0.28 0.05

Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 52.50-70.00 61.67 52.50-70.00 58.33 32.50-82.50 54.84 13.36 2.17

Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 6.30-15.00 9.60 7.50-12.50 9.60 7.50-12.50 9.76 1.50 0.24

MaU/MaG oran› 4.67-8.33 7.11 5.60-7.00 6.19 2.60-11.08 5.84 1.75 0.28

Ventral Ifl›n Uzunlu¤u 25.00-37.50 29.17 25.00-40.00 30.00 20.00-42.50 32.76 4.99 0.81

fiekil 5. Epidinium ecaudatum f.
ecaudatum (a, soldan) ve
Epidinium ecaudatum f. caudatum
(b, soldan). ASZ= Adoral sil zonu,
DSZ= Dorsal sil zonu, 0p= ‹skelet
pla¤› ya da plaklar›, R=
Rektum,VI= Ventral kaudal ›fl›n,
k= Kontraktil vakuol.



Taksonomik De¤erlendirme:

Epidinium ecaudatum’un koyundan ölçülen 6
formas›n›n vücut, makronukleus ve ›fl›n ölçümleri ile
oranlar› aç›s›ndan hiçbir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Kofoid
ve MacLennan (23) taraf›ndan rapor edilen 4 formaya ait
(yazarlar taraf›ndan tür düzeyinde ele al›nm›flt›r) ölçüm ve
oranlar hem kendi içinde ve hemde bu çal›flman›n
verileriyle benzerdir. Dogiel (11)’in bu türe dahil olarak
rapor etti¤i formalar da kendi içinde birbirinin ayn›
olmas›na karfl›n, bizim örneklerimiz nispeten daha
küçüktür. 

Di¤er taraftan Epidinium ecaudatum f. parvicaudatum
ile E. e. f. cattanei eflit say›da kaudal ›fl›na sahip olmakla
beraber, ›fl›nlar›n uzunlu¤u aç›s›ndan farkl›d›rlar. Buna
ra¤men Dogiel (11) E. e. f. parvicaudatum’a ait örnekleri
E. e. f. cattanei ad› alt›nda de¤erlendirmifltir.

Burada de¤inilmesi gereken önemli bir husus da bu
cinse dahil temelde sadece kaudal ç›k›nt› say›s›, flekli ve
uzunlu¤u aç›s›ndan (E. e. f. eberleini Da Cunha, 1914
hariç) farkl› olan siliyatlar›n, ilk kez Dogiel (11) taraf›ndan
öne sürüldü¤ü gibi “forma” düzeyinde mi ? yoksa Kofoid
ve MacLennan (23) taraf›ndan öngörüldü¤ü gibi “tür”
düzeyinde mi ? ele al›nmas› gerekti¤i ile ilgilidir.

Epidinium dahil pekçok entodiniomorphid siliyata
iliflkin gerçeklefltirilen kültür çal›flmalar› (4, 24-28) ve in
vivo gözlemler (3, 13, 14, 29) kaudal ç›k›nt›lar›n say›s›,
flekli ve boyutunda zamanla bir de¤iflmenin oldu¤unu ve

statik bir karakter olmad›¤›n› iflaret etmektedir. Dolay›s›
ile böyle sürekli de¤iflen karakterlerin “tür”
s›n›fland›rmas› için uygun olmad›¤›, bunun yerine bu tip
özellikleri ifade etmede nötr bir kategori olan “forma”
s›n›fland›rmas›n›n daha uygun olaca¤› ifade edilmektedir.
Bir baflka bak›fl aç›s›yla, ayni konak hayvan içerisinde
farkl› kaudal yap›lara sahip siliyatlara birlikte
rastland›¤›ndan “alttür” taksonu da s›n›fland›rma
aç›s›ndan uygun de¤ildir.

Epidinium ve Epidinium ecaudatum’a dahil formalar
aras›nda, kaudal yap›s› hariç tutuldu¤u zaman farkl›
gözüken tek forma E. e. f. eberleini (10)’dir. Bu siliyat
ventral kaudal ›fl›n› üzerinde ilave bir iskelet pla¤›na sahip
oluflu ile di¤erlerinden farkl›d›r. Eberlein (30) taraf›ndan
E. e. f. caudatum içerisinde de¤erlendirilmifl, ancak
sonradan Da Cunha (10) taraf›ndan bu özelli¤e
dayan›larak ayr› bir tür halinde tan›mlanm›flt›r. Bununla
birlikte, bu çal›flmada Enoploplastron triloricatum’da da
böyle ilave iskelet pla¤› görünümünde bir yap› gözlenmifl
fakat kal›c› bir karakter olarak de¤erlendirilmemifltir.
Daha çok geçici bir karbonhidrat depolama bölgesi olarak
düflünülmüfltür. Benzer bulgular Coleman (24) ile
Williams ve Coleman (4) taraf›ndan da rapor edilmifltir.
Bu nedenlerle E. e. f. eberleini ayr› bir tür olarak
de¤erlendirilmemesi ve sözkonusu karakterin de
forman›n diagnosisinden ç›kart›lmas› gerekti¤i
kan›s›nday›z.
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fiekil 6. Epidinium ecaudatum f.
bicaudatum (a, soldan) ve
Epidinium ecaudatum f.
tricaudatum (b, dorsalden). DI=
Dorsal kaudal ›fl›n, 0p= ‹skelet
pla¤› ya da plaklar›, VI= Ventral
kaudal ›fl›n.



Subfamilya 3: Ophryoscolecinae Latteur, 1966 (9,
20).

Bu subfamilyaya  tek  cins, Ophryoscolex dahildir.

Cins: Ophryoscolex Stein, 1858 (20).

Oldukça karmafl›k bir yap›ya sahiptir. Vücut önceki
subfamilyaya oranla daha hacimli olup posteriora do¤ru
giderek daralan elipsoid-ovoid aras› flekil gösterir. DSZ,
vücut uzunlu¤unun yaklafl›k 1/3’ lik ön sa¤ k›sm›ndan
bafllayarak, çevresinin 3/4’lük bir k›sm›n› dolanan bir
kuflak fleklindedir. Apikal ç›k›nt› bulunmaz. Vücudun
posteriorunda ana kaudal (Primer veya Ventral) ›fl›ndan
baflka, say›s› 1-4 aras›nda de¤iflen halkalar halinde
düzenlenmifl çok say›da ikincil kaudal ›fl›n bulunur. ‹skelet
kompleksi ventral taraf›n uzunlu¤u boyunca yerleflen
oldukça uzun 3 iskelet pla¤›ndan oluflur. Ventral iskelet

pla¤› en uzunudur ve ventralde bulunan ›fl›n (Primer
kaudal Ifl›n= Ana kaudal Ifl›n)’›n içerisine kadar uzan›r.
Makronukleus çubuk fleklinde ve genifltir. Kontraktil
vakuol say›s› 9-15 aras›nda de¤iflir, bunlar 2 enine s›ra
halinde düzenlenirler. Vücut yüzeyi DSZ ile birinci ›fl›n
halkas› aras›nda uzunlamas›na uzanan ince oluklarla
antimer ad› verilen yüzeysel plakalara ayr›l›r. Cinse ait
sadece 2 tür, O. caudatus ve O. purkynjei belirlenmifltir.

1. Ophryoscolex caudatus Eberlein, 1895 (30).

Vücut ovoid-elipsoid aras› flekilli  ve posterior k›s›mda
say›s› 2-4 aras›nda de¤iflen çok say›da basit veya çatall›
(furkat) ›fl›nlardan ibaret ›fl›nsal halkalara sahiptir.
Posterior uçtan türü karakterize eden ve kollar›ndan biri
oldukça uzun ince olan bifurkat (ikiye çatall›) ana kaudal
›fl›n ç›kar. Di¤er kol ise çok k›sa ve bazen uzun olan kolun
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Tablo 7. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan Ophryoscolex caudatus f. bicoronatus ve Ophryoscolex caudatus f. tricoronatus’a ait ölçüm ve oranlar ile
bu karakterlere iliflkin biyometrik veriler.

O. c. f. bicoronatus [n= 7] O. c. f. tricoronatus [n= 34]
KARAKTERLER Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 120.00-145.00 130.90 10.13 3.83 123.75-182.50 151.66 15.20 2.61
Vücut Geniflli¤i [G] 82.50-102.50 92.50 7.22 2.73 77.50-106.25 88.50 7.52 1.29
U/G oran› 1.26-1.62 1.42 0.14 0.05 1.29-2.15 1.72 0.16 0.03
Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 57.50-72.50 64.29 4.94 1.87 50.00-80.00 66.48 7.92 1.36
Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 31.23-25.00 22.47 1.19 0.45 16.25-27.50 22.09 2.85 0.49
MaU/MaG oran› 2.30-3.40 2.87 0.34 0.13 2.14-4.29 3.06 0.51 0.09
Ventral Ifl›n Uzunlu¤u 32.50-65.00 50.00 12.08 4.56 37.50-82.50 59.53 10.25 1.76

fiekil 7. Epidinium ecaudatum f.
parvicaudatum (a, sadan) ve
Ophryoscolex caudatus f.
tricoronatus (b, soldan). ASZ=
Adoral sil zonu, DSZ= Dorsal sil
zonu, DSZk= Dorsal sil zonu kufla
1, 0p= 0skelet plaklar›, k=
Kontraktil vakuol,                   M=
Makronukleus, R= Rektum, VI=
Ventral kaudal ›fl›n (Primer veya
Ana kaudal Ifl›n), 1-4= Sekonder
kaudal ›fl›n halkalar›.



kaidesinde bir mahmuz fleklindedir. DSZ vücudun 3/4’ lük
bir k›sm›n› saracak flekilde bir spiral oluflturur. Çubuk
fleklindeki makronukleus genifltir. Dokuz adet kontraktil
vakuolü mevcuttur. Sekonder kaudal ›fl›nlar› tafl›yan
halkalar›n say›s›na ba¤l› olarak formalara ayr›lm›flt›r.
Bugüne de¤in tan›mlanm›fl her 3 forma da, bu çal›flmada
belirlenmifltir. Bu formalara 5 koyunda, ikisinde yüksek
yo¤unlukta olacak flekilde rastlanm›flt›r (Tablo 9).

a) Ophryoscolex caudatus f. bicoronatus Dogiel,
1927 (11).

(Tablo 7)

Vücudun posterior k›sm›nda bulunan ikincil ›fl›nlar 2
halka oluflturacak flekilde düzenlenir.

b) Ophryoscolex caudatus f. tricoronatus Dogiel,
1927 (11).

(fiekil 7.b; Tablo 7)

Posteriorunda 3  adet ikincil ›fl›n halkas›na sahiptir.

c) Ophryocolex caudatus f. quadricoronatus
Dogiel, 1927 (11).

(Tablo 8)

Posteriorunda 4 ikincil ›fl›n halkas› bulunur.

Taksonomik De¤erlendirme:

Bu türe ait sözkonusu 3 formadan sadece O. c. f.
bicoronatus, hem Dogiel (11) taraf›ndan rapor edilen
örneklere, hemde bu çal›flmada ölçülen di¤er 2 formaya
göre daha k›sa fakat daha t›knaz bulunmufltur. Di¤er 2
forman›n çeflitli karakterlere iliflkin ölçüm ve oranlar›
birbirleriyle ve Dogiel (11)’in verileriyle oldukça
benzerdir. O. c. f. bicoronatus’un hücre boyutu ve U/G
oran›ndaki farkl›l›k, örneklerin olas›l›kla bölünmeden
hemen sonra ölçülmüfl olmalar› veya bireysel beslenme
farkl›l›klar›ndan ortaya ç›km›fl olabilir.

Ophryoscolex caudatus sadece uzun bir ana kaudal
›fl›na  sahip oluflu nedeniyle Ophryoscolex purkynjei’den
ayr› bir tür olarak ele al›nm›flt›r. Oysa iflkembe
entodiniomorphid siliyat sistemati¤inde, kaudal ›fl›n
karakteri türden ziyade “forma” karakteri olarak tercih
edilmektedir. Di¤er taraftan ana kaudal ›fl›n uzunlu¤u
oldukça genifl varyasyon gösterir. Bazen O. caudatus ve O.
purkynjei aras› ana kaudal ›fl›n uzunlu¤una sahip
bireylerede rastlan›r. Sekonder ›fl›nlar›n yer ald›¤›
halkalar›n say›s›, ana kaudal ›fl›n uzunlu¤una göre çok
daha de¤iflmez bir karakter görünümündedir. O.
purkynjei’ye ait 4 ›fl›nsal halkal› formlar›n da bu çal›flmada
belirlenmifl olmas› (fiekil 8.b) nedeniyle 2 tür aras›ndaki
fark, görünüfl olarak sadece ana kaudal ›fl›n uzunlu¤unun
farkl› olufluna indirgenmifl bulunmaktad›r. Bununla
birlikte yukar›da da belirtilmifl oldu¤u gibi ara durumlu
kaudal ›fl›nlara rastlanmas›, bu 2 farkl› türün tayininde
kullan›lan taksonomik ölçütün yeniden gözden geçirilmesi
gerekti¤ini iflaret eder. 

Bu durum pekçok araflt›r›c› (4, 24-28)’n›n uzun süreli
kültürlerde de¤iflik Ophryoscolex türlerinin kaudal
›fl›nlar›n› zamanla kaybedip birbirlerine benzer hale
geldikleri fleklindeki bulgular›yla tutarl›l›k sergiler. Bu
nedenle Ophryoscolex cinsinin daha kapsaml› bir çal›flma
ile gözden geçirilmesi gerekmektedir.

2. Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (9, 30).

(fiekil 8.a ve b; Tablo 8)

Vücut flekli önceki türe çok benzemekle birlikte ana
kaudal ›fl›na ait her iki kol da çok k›sa ve küttür. Vücudun
posteriorunda bulunan di¤er sekonder ›fl›nlar t›pk›
Ophryoscolex caudatus’da oldu¤u gibi halkasal bir
düzenlenme gösterir. Dört koyunda düflük yo¤unlukta
belirlenmifltir (Tablo 9).
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Tablo 8. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan Ophryoscolex caudatus f. quadricoronatus ve Ophryoscolex purkynjei (tipik trikoronat form)’ye ait ölçüm
ve oranlar ile bu karakterlere iliflkin biyometrik veriler.

O. caudatus f. quadricoronatus [n= 33 ] O. purkynjei (Tipik form) [n= 31]
KARAKTERLER Ekstr. Ort. SD SE Ekstr. Ort. SD SE

Vücut Uzunlu¤u [U] 128.75-181.25 158.37 12.58 2.19 117.50-197.5 159.84 23.71 4.26
Vücut Geniflli¤i [G] 72.50-107.50 89.82 8.61 1.50 65.00-110.00 91.45 12.89 2.32
U/G oran› 1.50-2.00 1.77 0.13 0.02 1.54-2.12 1.75 0.15 0.03
Makronukleus Uzunlu¤u [MaU] 46.25-92.50 64.59 9.87 1.63 42.50-87.50 62.86 11.08 1.99
Makronukleus Geniflli¤i [MaG] 12.50-26.25 21.96 4.07 0.71 20.00-27.50 22.96 2.15 0.39
MaU/MaG oran› 1.95-5.20 3.02 0.84 0.15 1.99-3.50 2.73 0.05 0.09
Ventral Ifl›n Uzunlu¤u 41.25-87.50 64.94 10.37 1.80 —————- ——- ——- ——-



Taksonomik De¤erlendirme:

Koyunlardan ölçülen örnekler Dogiel (11) taraf›ndan
rapor edilenlerden nispeten daha küçük bulunmas›na
karfl›n U/G oranlar› birbirine yak›nd›r.

‹kincil ›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka say›s› orjinal
tan›mlamada 3 adet olarak verilmifl olmas›na karfl›n,
koyunlar›m›zda 4 halkal› (kuadrikoronat) bireyler de
saptanm›flt›r (fiekil 8.b). Bu türe ait 4 halkal› bireylerin
bulunmufl olmas› nedeniyle, halka say›s›n›n formalar için
esas al›naca¤› yeni bir sistematik düzenlemenin yap›lmas›
gerekti¤i kan›s›nday›z.

Di¤er taraftan Dogiel (11) ana kaudal ›fl›n›n 3 kollu
oldu¤unu bildirmifltir. Oysa hem Ophryoscolex caudatus’u
tan›mlayan ve hem de Ophryoscolex purkynjei’yi gözden
geçiren Eberlein (30) taraf›ndan da ifade edildi¤i gibi
örneklerimiz 2 k›sa kola sahip olacak flekilde bifurkatt›r
(fiekil 8.a ve b). Büyük bir olas›l›kla Dogiel (11) ana
kaudal ›fl›na çok yak›n konumlanan son ›fl›n halkas›n›n en
büyük ›fl›n›n› da ana kaudal ›fl›ndan saym›flt›r.
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Tablo 9. Evcil koyun (Ovis ammon aries)’lar›m›z›n iflkembesinde saptanm›fl olan ophryoscolecid siliyat türlerinin bulunufl yüzdeleri ile görülme
s›kl›klar›. 

Türler Koyun No ve Bulunma oran› (%) Görülme
1 2 3 4 5 6 7 S›kl›¤›

Diplodinium dentatum —— —— 0.46 —— —— —— —— 14.29
Eudiplodinium maggii —— —— 2.08 —— —— —— —— 14.29
Ostracodinium gracile —— —— + —— —— —— —— 14.29
Metadinium affine —— 6.49 0.26 + 0.57 + 0.23 85.71
M. tauricum —— —— 0.23 —— —— —— + 28.57
Enoploplastron triloricatum 0.59 0.22 0.23 —— —— —— 0.23 57.14
Polyplastron multivesiculatum 5.74 8.87 0.46 —— —— —— 2.55 57.14
Epidinium ecaudatum —— 0.22 —— 1.12 27.79 10.85 —— 57.14
Ophryoscolex caudatus 8.51 14.29 0.46 —— —— 0.23 2.31 71.43
O. purkynjei 0.20 0.65 + —— —— —— 0.23 57.14
Toplam Cins Say›s› 3 5 7 2 2 3 5
Toplam Tür Say›s› 4 6 9 2 2 3 6

fiekil 8. Ophryoscolex purkynjei tipik form
(a, sadan) ve kuadrikoronat form’u
(b, sadan). ASZ= Adoral sil zonu,
DSZ= Dorsal sil zonu, k=
Kontraktil vakuol, M=
Makronukleus, m =Mikronukleus,
VI = Ventral kaudal ›fl›n (Primer
veya Ana kaudal Ifl›n), 1-4=
Sekonder kaudal ›fl›n halkalar›.



2. Genel De¤erlendirme:

Bu araflt›rmada, incelenen evcil koyun iflkembelerinde
tesbit edilen Ophryoscolecidae familyas›na ait fauna, farkl›
co¤rafi bölgelerde tesbit edilmifl faunalarla (15, 31-34)
karfl›laflt›r›lm›flt›r. Tablo 10’da da görüldü¤ü gibi farkl› 5
co¤rafi bölge [Çin, 0skoçya, Alaska, Japonya ve Kanada]
ve ülkemiz faunalar› aras›nda, tür çeflitli¤i bak›m›ndan en
zengin fauna, Uzak Do¤u ülkelerinden Çin (15) ve

Japonya’ya (33) aittir. Bununla birlikte incelenen
koyunlar Bat› Avrupa ve Amerika’dan rapor edilenlere
(31, 32, 34, 35) oranla, çok daha zengin bir tür
çeflitlili¤ine sahiptir.

Araflt›rmam›z da dahil olmak üzere karfl›laflt›rma
yap›lan sözkonusu 6 makale (15, 31, 33-34) (Tablo 10),
gözden geçirilen Ophryoscolecidae familyas› aç›s›ndan
toplam 9 cins, 16 tür ve 23 forma içermektedir. Bu
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Tablo 10. De¤iflik ülkeleredeki evcil koyunlar›n iflkembelerinden ve ülkemiz koyunlar›ndan belirlenen Ophryoscolecidae familyas›na dahil siliyatlar›n
tür ve forma düzeyinde karfl›laflt›r›lmas›.

Kaynak ve Ülke E¤ Hsiung Eadie Dehority Imai ve ark. Imai ve ark. fiimdiki
(15) (31) (32) (33) (34) Çal›flma

Tür / Forma Çin ‹skoçya Alaska Japonya Kanada Türkiye

1 Diplodinium dentatum f. anacanthum - - - + - -
2 D. d. f. monacanthum - - - + - -
3 D. d. f. diacanthum - - - + - -
4 D. d. f. triacanthum - - + - -
5 D. d. f. tetracanthum - - - + - -
6 D. d. f. pentacanthum + - - - - -
7 D. d. f. anisacanthum + - - + - +
8 Diplodinium major + - - - - -
9 Eudiplodinium maggii + - - + - +
10 Eudiplodinium bovis f. bovis + - - + - -
11 E. bovis f. monolobum - - - + - -
12 E. bovis f. dilobum + - - - - -
13 Ostracodinum gracile f. gracile + - - - - +
14 Ostracodinium obtusum + - - + - -
15 Metadinium affine + - - + + +
16 M. tauricum + - + - - +
17 Enoploplastron triloricatum + + + + + +
18 Elytroplastron bubali - + - - - -
19 Polyplastron multivesiculatum + - - + + +
20 P. longitergum + - - - - -
21 P. alaskum - - + - - -
22 Epidinium ecaudatum f. ecaudatum + - - + - +
23 E. e. f. caudatum - - - + - +
24 E. e. f. bicaudatum + - - - - +
25 E. e. f. tricaudatum - - - - - +
26 E. e. f. quadricaudatum - - - - - +
27 E. e. f. parvicaudatum - - - - - +
28 E. e. f. hamatum + - - - - -
29 E. e. f. cattanei + - - + - -
30 E. e. f. fasciculus + - - - - -
31 Ophryoscolex caudatus f. bicoronatus + - ? ? ? +
32 O. c. f. tricoronatus + - ? ? ? +
33 O. c. f. quadricoronatus - - ? ? ? +
34 Ophryoscolex purkynjei (Tipik form) - - - - - +
35 O. purknjei (Kuadrikoronat form ) - - - - - +
Toplam Cins Say›s› 8 2 4 8 4 8
Toplam Tür Say›s› 13 2 4 9 4 10



cinslerden sadece, Enoploplastron 6 makalede de ortak
olarak bulunurken, Elytroplastron cinsi sadece
‹skoçya’daki koyunlardan (31) rapor edilmifltir.

Çin (15) ve Japonya (33)’daki koyunlar, tür çeflitlili¤i
ve say›s› bak›m›ndan büyük ölçüde incelenen ülkemiz
koyunlar› ile benzerdir. En fakir faunaya ise, 2 cins ve 2
tür ile ‹skoçya’ daki koyunlar sahiptir (31).

‹ncelenen ülkemiz koyunlar›nda belirlenen cinslerin
bulunma oranlar› (%) ve görülme s›kl›klar› Tablo 11’de
özetlenmifltir. Buna göre görülme s›kl›¤› en yüksek olan
cins Metadinium, tür ise yine bu cinse dahil M. affine’dir.
Bulunufl yüzdesi düflük olan ve sadece birer tür ile tek bir
koyunda saptanan cinsler ise Diplodinium, Eudiplodinium
ve Ostracodinium olmufltur. Ülkemiz koyunlar› Epidinium
ve Ophryoscolex’e dahil siliyat çeflitlili¤i aç›s›ndan ilk
s›rada yer al›rken, Japonya (33) ve Çin (15) Diplodinium
dentatum ile Eudiplodinium bovis’e dahil forma say›s›
aç›s›ndan ilk s›ray› almaktad›r.

Canl›lar›n orijinlendikleri yerlerde, uygun yaflam
koflullar› oldu¤u taktirde daha çok çeflitlendikleri ve uzun
periyotlar boyunca canl›l›klar›n› sürdürmede daha baflar›l›
olduklar› düflünülürse (Aç›lan Evrim) (36), böyle bir sonuç

Epidinium ve  Ophryoscolex’e dahil siliyatlar›n filogenetik
aç›dan ülkemiz ve yak›n di¤er co¤rafi bölgelerdeki
herbivor memelilerin herhangi birisinin sindirim
sisteminde kökenlendi¤i düflünülebilir. Bununla birlikte,
bu tip fikirlerin çal›fl›lan konak hayvan say›s› ve konak
türü say›s› artt›kça do¤rulanabilir hale gelebilece¤i aç›kt›r.

Enoploplastron triloricatum’un endoplazmas›nda,
özellikle rektum düzeyindeki ektoplazmada bol miktarda
mekik flekilli amilopektin granülleri gözlenmifl ve bu tip
yap›lar›n geçici karbonhidrat depolama bölgeleri
olabilece¤i düflünülmüfltür. Benzer bulgular Coleman (24)
ile Williams ve Coleman (4) taraf›ndan da genel olarak
bütün entodiniomorphid siliyatlar için bildirilmifltir. Di¤er
taraftan t›pk› önceki çal›flmada (8) Entodinium Bursa’n›n
E. caudatum dahil çok say›da küçük entodiniid türünü
yuttu¤u fleklindeki bulgular›m›za benzer flekilde,
Polyplastron multivesiculatum’un Enoploplastron
triloricatum’u ve kanibalistik bir davran›flla küçük
bireylerini de endoplazmas›na al›p sindirdi¤i saptanm›flt›r.
Bu tip raporlar önceden Lubinsky (37), Ogimoto ve Imai
(3) ile Imai ve ark. (38) taraf›ndan da bildirilmifl olmas›na
karfl›n, Polyplastron ve Enoploplasron aras›nda böyle bir
antagonizmin bulundu¤u ilk kez gözlenmifltir.  
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Tablo 11. Koyunlar›m›zda saptanm›fl olan ophryoscolecid cinsleri ve bunlara ait bulunufl yüzdeleri ile görülme s›kl›klar›.

Koyun No ve Bulunma oran› (%) Görülme
Cinsler 1 2 3 4 5 6 7 S›kl›¤› (%)

Diplodinium —— —— 0.46 —— —— —— —— 14.29
Eudiplodinium —— —— 2.08 —— —— —— —— 14.29
Ostracodinium —— —— + —— —— —— —— 14.29
Metadinium —— 6.49 0.49 + 0.57 + 0.23 85.71
Enoploplastron 0.59 0.22 0.23 —— —— —— 0.23 57.14
Polyplastron 5.74 8.87 0.46 —— —— —— 2.55 57.14
Epidinium —— 0.22 —— 1.12 27.79 10.85 —— 57.14
Ophryoscolex 8.71 14.94 0.46 —— —— 0.23 2.54 71.43
Toplam Cins 3 5 6 2 2 3 4

Tablo 12. Koyunlar›m›zda A ve B tip populasyonlara ait spesifik türlerin bulunuflu (* sadece Epidinium ecaudatum f. parvicaudatum’un bulundu¤unu
iflaret eder).

Populasyon Spesifik Koyun No
Tipi Türler 1 2 3 4 5 6 7

A Polyplastron multivesiculatum + + + - - - +
Metadinium affine - + + + + + +

B Epidinium ecaudatum - +* - +* + + -
Eudiplodinium maggii - - + - - - -



Siliyat türleri aras›ndaki av-avc› iliflkileri ve di¤er
pekçok etkene dayal› antagonizm nedeniyle, iflkembe
siliyat içeri¤inin A ve B olarak adland›r›lan 2 tip
populasyon halinde ayr›ld›¤› (39); A tip populasyonun
spesifik olarak Polyplastron multivesiculatum ile
Metadinium affine’yi, B tip populasyonun ise spesifik
flekilde Epidinium ecaudatum’a ait formalar ve
Eudiplodinium maggi’yi içerdi¤i önceki baz› çal›flmalarda
(3, 4, 24, 31, 38, 39) rapor edilmifltir. Imai ve ark. (38)
taraf›ndan in vitro olarak gerçeklefltirilen predasyon
deneyleri sonucunda P. multivesiculatum’un özel olarak
Epidinium ecaudatum formalar›n› yutmas› nedeniyle, bu
iki türün ayn› iflkembede bulunam›yaca¤› belirtilmifltir.

Araflt›rmam›zda incelenen 7 koyundan 2’si (1 ve 7 no)
gerçek anlamda A tip populasyona sahiptir (Tablo 12).
Bununla birlikte di¤er 5 koyunda A ve B tip faunaya
spesifik türlerin baz›lar›n›n, birarada bulundu¤u
belirlenmifltir. di¤er taraftan, 2 no’lu koyun bir tarafa
b›rak›l›rsa P. multivesiculatum ile Epidinium ecaudatum
aras›nda Imai ve ark. (38) taraf›ndan rapor edilen
türleraras› antogonizmin doru olabilece¤i düflünülebilir.
Bir baflka deyiflle, sözkonusu iki tür 6 koyunda birlikte
bulunmamaktad›r. Bununla beraber, 2 no’lu koyunda P.
multivesiculatum’un yan›s›ra çok düflük yo¤unlukta
Epidinium ecaudatum f. parvicaudatum’a rastlanm›flt›r
(Tablo 10 ve 11). Belkide Epidinium ecaudatum’a ait
formalardan sadece Epidinium ecaudatum f.
parvicaudatum ile P. multivesiculatum aras›nda herhangi
bir antagonizm yoktur.  Bir baflka olas›l›k ise 2 türden
birisinin sözkonusu koyuna yeni bulaflm›fl oldu¤u ve
aralar›ndaki rekabetin henüz tamamlanmam›fl
olabilece¤idir. Epidinium ecaudatum f. parvicaudatum’un
bu koyunda düflük yo¤unlukta bulunuflu bu düflünceyi
destekler niteliktedir.

Sonuçlar

Ovis ammon aries’e ait yedi evcil koyunun iflkembe
içeri¤i ile gerçeklefltirilen bu araflt›rman›n sonucunda
Ophryoscolecidae familyas›n›n 8 cinsine (Diplodinium,
Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium,
Enoploplastron, Polyplastron, Epidinium ve
Ophryoscolex) dahil toplam 10 tür ve bu türlere ait
toplam 11 forma belirlenmifltir. Epidinium ecaudatum f.
bicaudatum ve E. e. f. tricaudatum, koyunlar (Ovis)’dan
ilk kez bu çal›flmada rapor edilmektedir. Ayr›ca bu çal›flma
E. e. f. quadricaudatum (15, 33, 35) ve E. e. f.

parvicaudatum (15, 40)’un koyunlarda bulunduklar›na
iliflkin s›ras›yla dördüncü ve üçüncü kay›tt›r. 

Çal›flmada tesbit edilmifl olan tür ve formalara ait
örnekler, morfolojik karakterler ile biyometrik veriler
(ölçüm ve oranlar) bak›m›ndan orijinal tan›mlamalarda
verilenlerle oldukça benzer bulunmufltur. Araflt›rma
s›ras›nda, orijinal tan›m›ndan baz› karakterler aç›s›ndan
farkl› örnekler de saptanm›flt›r. Enoploplastron
triloricatum (fiekil 4.a)’da amilopektin granüllerin kaudal
k›s›mda, rektum düzeyinde ilave bir iskelet pla¤›
görünümünde bol miktarda y›¤›lm›fl oldu¤u (fiekil 4.a)
tesbit edilmifltir. Ayni konak içerisinde böyle bir
y›¤›lman›n olmad›¤› hücreler de gözlendi¤inden, bu özellik
metabolik ifllemlerle ilgili bir varyasyon olarak kabul edilip
farkl› bir tür halinde de¤erlendirilmemifltir. Ophryoscolex
caudatus ve O. purkynjei türleri için yegane diagnostik
karakter olarak kullan›lan ventral ›fl›n (ana kaudal ›fl›n)
uzunlu¤u (3, 11) aç›s›ndan ara durumda olan bireyler
yan›nda, O. caudatus için tipik olan 4 kaudal ›fl›n halkas›na
sahip fakat ventral ›fl›n uzunlu¤u bak›m›ndan O.
purkynjei’ye dahil edilen k›sa ventral ›fl›nl› örnekler de
belirlenmifltir (fiekil 8a ve b). Bu nedenle bu 2
Ophryoscolex türü ve bunlara ait formalar›n taksonomik
bir revizyondan geçirilmesi gerekti¤ine iflaret edilmifltir.

Di¤er taraftan, önceden farkl› bir isim alt›nda
tan›mlanm›fl ve bu çal›flmada da saptanm›fl olan
Diplodinium anisacanthum (10) (fiekil 1.b), bugün için
geçerli sistematik kaideler dikkate al›nd›¤›nda yeterli
ay›r›c› karaktere sahip olmamas› nedeni ile yeniden
de¤erlendirilip, sistematik zoolojide öngörülen priorite
ilkesi (41) gözönünde tutularak D. dentatum’un (fiekil
1.a) sinonimi olarak kabul edilmifltir. Da Cunha (10)
taraf›ndan D. anisacanthum ve Dogiel (11) taraf›ndan
Anoplodinium denticulatum (D. aniasacantum Sensu
Ogimoto et Imai, 1981)’un formalar›, D. dentatum’un
formalar› halinde yeniden düzenlenmifltir (Tablo 10).
Ophryoscolecidae familyas›na dahil evcil koyunlar›m›zdan
tayin edilen siliyat türlerinin konaklar›ndaki bulunufl
oranlar› ve koyunlar›m›zdaki görülme s›kl›klar› çizelge
(Tablo 11) halinde özetlenmifltir. 

Önceki çal›flmada (8) ele al›nan Isotrichidae
(Trichostomatida) ve Entodiniidae (Entodiniomorphida)
familyalar› da dahil olmak üzere, ülkemizde en az›ndan
incelemenin yap›ld›¤› ‹zmir civar›ndaki evcil koyunlar›n
iflkembesinde yaflayan siliyatlar›n, farkl› corafi bölgelerde
gerçeklefltirilen çal›flmalarla (11, 15, 31-35)
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karfl›laflt›r›ld›¤›nda, incelenen koyunlar›n ve dolay›s› ile
ülkemiz koyunlar›n›n tür çeflitlili¤i bak›m›ndan di¤er
ülkelerdekine oranla çok daha zengin bir faunaya sahip
oldu¤u görülmektedir. Bu durum, Demirsoy (42)

taraf›ndan ifade edilen, ülkemizin co¤rafi olarak tarih
boyunca pekçok hayvan türü için k›talar aras› bir köprü
oldu¤u fikriyle uygunluk gösterir.
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