
Girifl

Ophryoscolex cinsi Entodiniomorphida (Protozoa:
Ciliophora) ordosu alt›nda s›n›fland›r›l›r (3-9).  ‹lk kez
Stein (10) taraf›ndan familya ismi yap›l›rken, familyan›n
tip cinsi olarak tesis edilmifltir. Araflt›r›c› bu familyan›n ve
cinsin ilk türleri olan O. purkynjei’yi “karmafl›k kaudal ›fl›n
dizilifline sahip bir tür” ve O. inermis’i” düz bir posterior

uca sahip tür” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Pek çok yap›y›
kapsayacak flekilde O. purkynjei’nin ayr›nt›l›
deskripsiyonunu vermifl olmas›na karfl›l›k, O. inermis’i
oldukça k›s›tl› flekilde tarif etmifltir. Sonradan gelen
araflt›r›c›lar›n da bu siliyat hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
vermemeleri nedeniyle bugün için dahi bu türe flüphe ile
bak›lmaktad›r. Stein (10)’dan sonra Eberlein (11) uzun
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Özet : Bu çal›flmada ‹zmir civar›ndaki salhanelerde kesilen toplam 30 evcil s›¤›r (Bos taurus L.)’dan elde edilen iflkembe içerikleri
Ophryoscolex cinsine dahil siliyatlar aç›s›ndan incelenmifltir. 

Araflt›rma sonucunda cins içerisine dahil edilen siliyatlar›n önceden baz› araflt›r›c›lar›n yapt›› gibi kaudal ›fl›nlanma özellikleri (1) ve
ikincil ›fl›n halkas› say›s›na dayal› olarak (2) tür düzeyinde ele al›nam›yacaklar› anlafl›ld›. Bu durum s›¤›rlar›m›zda sözkonusu
karakterler aç›s›ndan baz› ara populasyonlar›n saptanm›fl olmas› ve istatistiki analiz yöntemleri ile gösterilmifltir. Sürekli varyasyonlar
gösteren bu tip karakterler için en uygun s›n›fland›rman›n “forma” s›n›fland›rmas› oldu¤u ortaya ç›kart›lm›flt›r. Bu nedenle cins
yeniden gözden geçirilmifl ve priorite ilkesi gözönünde tutularak önceden iki ayr› tür olarak tan›mlanm›fl olan O. purkynjei ile O.
caudatus, O. purkynjei alt›nda birlefltirilmifltir. Ayr›ca O. purkynjei’ye dahil 3 yeni forma (O. p. f. purkynjei n. f., O. p. f. bifidobicinctus
n. f. ve O. p. f. bifidoquadricinctus n. f.) tan›mlanm›fl ve yeni bir tayin anahtar› (s. 28) önerilmifltir.

Anahtar Sözcükler : ‹flkembe siliyatlar›, Ophryoscolex purkynjei sensu novo, Bos taurus, Türkiye.

Morphological and Taxonomical Investigations on the Genus of Ophryoscolex Stein, 1858
(Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida)

Abstract : Rumen contents obtained from 30 domesticated cattle (Bos taurus L.), slaughtered at abattoirs in the vicinity of Izmir,
were surveyed for ciliates belonging to the genus of Ophryoscolex. 

Results of this survey suggested that the ciliates in this two genus should not be classified to the species level on the basis of caudal
spination characteristics or the number of the rings of secondary caudal spines, as previously proposed (1, 2). Populations
intermediate in these characteristics were detected in Turkish cattle and analysis of the morphometrical data for all criteria did not
indicate significant differences for establishing separate species. It appears that these features, which show continuous variation, are
more appropriate for classification as formae. Therefore, this genus has been revised. O. purkynjei and O. caudatus, previously
described as two different species, are now considered as the same species, O. purkynjei, according to the priority in Systematic
Zoology. Three new formae (O. p. f. purkynjei n. f., O. p. f. bifidobicinctus n. f. and O. p. f. bifidoquadricinctus n. f.), all belonging
to O. purkynjei are described and  a new key proposed for identification (p. 28).

Key Words : Rumen Ciliates, Ophryoscolex purkynjei sensu novo, Bos taurus, Turkey.
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bir ana kaudal ›fl›na sahip O. caudatus’u tan›mlam›fl ve O.
purkynjei’nin ana kaudal ›fl›n›n›n k›sa ve bifurkat oldu¤unu
belirtmifltir. Da Cunha (12), Awerinzew und Mutafówa
(13) ve Dogiel (14) önceden Diplodinium cinsi içerisine
dahil edilmifl olan baz› türleri de Ophryoscolex cinsine
yerlefltirmifller ve daha sonra Crawley (15)’in Epidinium
cinsini tesis etmesiyle birlikte, ayni araflt›r›c› ve Dogiel (1)
taraf›ndan bu cinse aktar›lm›fllard›r. Dogiel (1) ayr›ca,
sonradan Kofoid and MacLennan (2) taraf›ndan ayr› türler
olarak kabul edilen O. caudatus’a ait 3 yeni formay› ve 2
formaya sahip O. buissoni’yi tan›mlam›flt›r. Bundan baflka,
Federowa ile birlikte O. purkynjei’nin kaudal ›fl›nlanmas›
üzerindeki populasyon içi ve populasyonlar aras›
varyasyonlar› inceledi¤i çal›flmalar› (16) da katarak, bu
cins içerisindeki kaudal ›fl›nlanma üzerinde, bugüne de¤in
bir ikincisi tekrarlanmam›fl önemli bir çal›flma yapm›flt›r. 

Kofoid and MacLennan (2) ise Hörgüçlü Hint S›¤›rlar›
(Bos indicus L.)’ndan yeni bir tür, O. spinosus’u
tan›mlam›flt›r. Araflt›r›c›lar Ophryoscolex’e dahil Dogiel (1)
taraf›ndan ayr›lm›fl tüm formalar› tür düzeyine ç›kartm›fl
ve Ophryoscolex’e ait 3 grup [buissoni, purkynjei,
caudatus] oluflturmufllard›r. Bundan baflka Stein (10)
taraf›ndan tan›mlanm›fl olan Ophryoscolex inermis’i
flüpheli bulduklar› için, bu türü oluflturulan gruplar›n
d›fl›nda b›rakm›fllard›r.

Ophryoscolex cinsine dahil siliyatlar iflkembede
yaflayan entodiniomorphid siliyatlar›n en karmafl›k yap›l›
ve en farkl› protozoonlar›d›r. Ço¤unlukla heybetli bir
kaudal ›fl›n dizisi, oldukça uzun ve ventral taraf haricinde
vücut çevresinin yaklafl›k 3/4’nü dolanan kuflak fleklindeki
bir DSZ ve keza, sa¤ ventral yüzeyin alt›nda uzanan
oldukça uzun 3 adet iskelet pla¤› ile karakterize olurlar
(1, 2). DSZ vücut uzunlu¤unun yaklafl›k 1/3’lik
posterioruna do¤ru yer de¤ifltirmifltir. Üç adet iskelet
pla¤›ndan oluflmufl olan iskelet kompleksindeki Dorsal
plak, Epidinium cinsinde oldu¤u gibi vücut ortas›nda son
bulur (17). Bununla birlikte Median ve Ventral plaklar
vücudun posterior ucuna ve hatta ana kaudal ›fl›n içerisine
girecek derecede oldukça uzundur. Ana kaudal ›fl›n
(Preanal ›fl›n veya I. Ifl›n) d›fl›ndaki di¤er tüm ›fl›nlar,
evrimsel aç›dan sonradan kazan›ld›klar› için Dogiel (1, 14)
taraf›ndan ve daha sonra bu sahada çal›flanlar taraf›ndan
ikincil ›fl›nlar olarak kabul edilirler. Dogiel (1) ve Kofoid
and MacLennan (2) ikincil ›fl›nlar›n ço¤unlukla enine diziler
halinde düzenlendi¤ini ve DSZ’ndan posteriora do¤ru
uzanan uzunlamas›na oluklar ile vücut yüzeyinin 6-7
pelliküler levhaya ayr›ld›¤›n› gösterdiler. Dogiel (1) bunlar›

Antimer olarak isimlendirmifltir. Ana kaudal ›fl›n d›fl›ndaki
di¤er ›fl›nlar›n hemen hepsi ayn› düzeyde bulunur ve ikincil
›fl›nlara ait Primer (1º) Halka’y› olufltururlar. Bu halka
Ophryoscolex inermis haricinde di¤er bütün Ophryoscolex
türleri veya formalar›nda belirlenmifltir. Bu halkan›n
gerisinde ise de¤iflik araflt›r›c›lara göre forma yahut türü
karakterize eden ve k›smen primer ›fl›n halkas› taraf›ndan
gizlenen 1-3 ikincil ›fl›n halkas› daha bulunur (5, 8). Dogiel
(1) Ophryoscolex’e dahil türleri ana kaudal ›fl›n (preanal
›fl›n)’›n uzunlu¤unu, antimer say›s› ve kontraktil vakuol
say›s›n› temel alarak, formalar› ise ikincil ›fl›nlar›n
oluflturdu¤u halka say›s›n› gözönünde tutarak ay›r›r.

Kofoid and MacLennan (2) ise ikincil ›fl›nlar›n
oluflturdu¤u halka say›s›n›, di¤er özellikler ile birlikte
türleri ay›rt etmek için kullanm›fl ve ana kaudal ›fl›n
karakteri ile vakuol say›s›n› grup oluflturmada esas
alm›flt›r. Bu iki araflt›r›c›ya göre di¤er cinslerde ve bilhassa
Epidinium’da ›fl›nlanma karmafl›kl›¤›ndaki art›fl, tek tek
›fl›n ilavesi ile gerçekleflirken, Ophryoscolex’de ikincil ›fl›n
halkalar›n›n ilavesi ile olur. Kofoid and MacLennan (2)
ayr›ca O. inermis’i flüpheli bir tür olarak karfl›lam›fllar ve
bu türün mevcudiyetine iliflkin önceki kay›tlar›n (11, 12,
18) yanl›fl tayin edilmifl Epidinium sp. veya Polyplastron
multivesiculatum’a ait oldu¤unu düflünmüfllerdir. Buna
ra¤men araflt›r›c›lar bu türü cinsin tip türü olarak kabul
etmifllerdir.

Daha sonra Bush and Kofoid (19) O. inermis’in
Amerikan koyunlar›nda bulundu¤unu, hiçbir aç›klama ve
ayr›nt›l› bir deskripsiyon yapmaks›z›n rapor etmifltir. Daha
önceden (2) bu konuya flüphe ile bakt›klar›n› söyleyen ve
bu türün ayr›nt›l› bir tan›mlamas›n›n bulunmad›¤›n›
belirten araflt›r›c›lar aras›nda bulunan Kofoid’in sonraki bu
çal›flmas›nda böyle bir tav›r göstermesi bugün dahi bu
türe flüphe ile bak›lmas›na neden olmaktad›r (8). Zira bu
tarihten itibaren bu türün bulundu¤una iliflkin hiçbir kay›t
yoktur.

Mah (20), Mah and Hungate (21) ve Coleman (22-24)
in vitro gözlemleri esnas›nda kaudal ›fl›nlar›n say›s›nda ve
boyutunda zamanla bir azalman›n oldu¤unu, Opryoscolex
purkynjei’nin O. inermis’e (20) ve O. caudatus’un ise O.
purknjei’ye (23, 24) benzer hale gelebilece¤ini
göstermifllerdir. Daha sonra O. purkynjei ve O. caudatus
birlikte iflkembeye yeniden afl›land›klar›nda O. caudatus’un
yeniden kendi orjinal boyutunda ana kaudal ›fl›n
gelifltirdi¤i kaydedilmifltir (8). Bu tip gözlemler tür
tan›mlamas›ndaki ›fl›nlanma karakterlerinin, flüpheli
taksonomik ölçütler olabilece¤ini ortaya koymufltur.
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Kültür ortamlar›nda görülen bu tip de¤iflikliklerin baz›
fizyolojik farkl›l›klardan kaynaklanabilece¤i ileri
sürülmesine karfl›n (8, 24), bunun kesin nedenleri
bilinmemektedir.

Ülkemiz iflkembe faunas›n›n belirlenmesi, tan›t›lmas›
ve di¤er corafik alanlarda belirlenmifl olanlarla
karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir. Ülkemizden ancak az
say›da çal›flma sadece evcil s›¤›rlardan taraf›m›zdan
gerçeklefltirilmifltir (17, 25-28). Son olarak Torun (29)
ve Öktem et al. (30) taraf›ndan evcil koyunlar (Ovis
ammon aries) üzerinde çal›flmalar yap›lm›flt›r. Önceden
belli familyalar›n baz› türleri ile s›n›rland›r›lm›fl olan
çal›flmalar›m›z, bu kez Ophryoscolecidae’nin en karmafl›k
yap›l›  üyelerinden biri olan olan Ophryoscolex
(Subfamilya: Ophryoscolecinae) cinsine dahil siliyatlar›n
ülkemiz s›¤›rlar›ndaki bulunufllar›, yap› ve morfolojileri,
taksonomileri ile bu cinsin içerdi¤i siliyatlar›n
s›n›fland›r›lmalar› ile ilgili ortaya ç›kan problemleri
ortadan kald›racak flekilde geniflletilmifltir.

Materyal ve Metot

‹flkembe içeri¤i örnekleri (S›¤›r No. 1-30) ‹zmir
civar›ndaki salhanelerde (Manavkuyu, Buca Entegre Et ve
Kemalpafla P›nar Et Tesisleri) kesilen 30 ergin evcil s›¤›r
(Bos taurus L.)’dan 21.03.1990 ve 10.07.1995 tarihleri
aras›nda elde edilmifltir. Hayvanlar genelde günde iki kez
(sabah saat 8.00 ve öleden sonra saat 16.00) verilen
ço¤unlukla yulaf saman›, yonca ve flekerpancar›
molozundan oluflan ortalama 4 Kg’l›k ö¤ünlere
al›flt›r›lm›flt›r. ‹flkembe içeri¤i örneklemeleri genellikle
sabah besleme saatinden yaklafl›k 1-2 saat sonra ve s›¤›r›n
kesilmesinin hemen ard›ndan gerçeklefltirilmifltir.

‹flkembe içeriklerinin elde edilmesi, laboratuvara
tafl›nmas›, geçici ve daimi preparat haz›rlanmas›,
mililitredeki toplam siliyat say›s› ve her bir siliyat›n
mililitredeki bulunma oran› (populasyon yo¤unlu¤u)’n›n
hesaplanmas› Öktem ve Göçmen (26)’de oldu¤u gibidir.

Yeni tür ve formalara ait holotip ve paratip demirbafl
numaralar› Göçmen and Öktem (27) taraf›ndan yap›lan
uluslararas› kod sistemi [ZSBEU-RCC: Zoology Section,
Department of Biology, Faculty of Science, Ege
University-Rumen Ciliates of Cattle] dikkate al›narak
verilmifltir.

Ophryoscolex’e ait kesit preparasyonlar için, bu
siliyat›n oldukça yüksek yo¤unlukta bulundu¤u 23 no’lu

s›¤›r›n iflkembe içeri¤i kullan›lm›flt›r. Konsantre hale
getirilmifl olan protozoonlar önce % 5’lik Glutaraldehit ve
daha sonra % 1’lik Ozmiyum Tetraoksit içerisinde ikinci
kez tesbit edilerek, rutin elektron mikroskobik
ifllemlerden geçirilip Epon 812 reçine ortam› içine
gömülmüfltür. Kesitlerin al›nmas›nda Reichert
ultramikrotomu kullan›lm›flt›r. ‹nceleme için kullan›lan
kal›n kesitler (0.5-1.0 µm) lam üzerine al›n›p, yaklafl›k
60ºC s›cakl›k veren alev üzerinde % 2 ‘lik sulu Boraks ile
haz›rlanan % 2 ‘lik Metilen Mavisi ile boyan›rlar (31) ve
›fl›k mikroskobuyla incelenirler. Bu metod ›fl›k
mikroskobunda dahi olsa oldukça ayr›nt›l› sitolojik bilgiler
verir. 

Protozoonlar›n yap›lar› tan›mlan›rken Puytorac et al.
(32) ve Grain (9) taraf›ndan öngörülen morfolojik
terminoloji tercih edilmifltir. Organizmalar›n ve yap›lar›n›n
orientasyon terminolojisi, siliyatlar›n tamam› için öngörülen
(1, 9) klasik anlay›fl ile uygunluk gösterir (fiekil 1). 

‹flkelet pla¤› kompleksi, ›fl›nlar ve antimerlerin
isimlendirilmesi bu konuda flimdiye dek gerçeklefltirilen en
kapsaml› çal›flmay› yapm›fl olan Dogiel (1)’e göredir.
Araflt›r›c› ana kaudal ›fl›n (=Ventral Ifl›n, Preanal Ifl›n)’dan
bafllamak üzere, herbir ›fl›na sa¤dan sola do¤ru I-VII
aras›nda de¤iflen Romen rakamlar› vererek [Ifl›n I, Ifl›n II,
vs.], herbir antimeri de antimerin tafl›d›¤› ›fl›na uygun
gelecek flekilde Antimer I, Antimer II, vs. fleklinde
isimlendirmifltir. Bu terimler Ophryoscolex gibi oldukça
karmafl›k yap›l› siliyatlar›n tan›mlanmas›nda kolayl›k
sa¤lar.

Ophryoscolex’e ait vücut olçümleri ve oranlar Dogiel
(1) ve Kofoid and MacLennan (2, 33)’a uygun flekilde
al›nm›flt›r. Çal›flmada kullan›lan ölçüm ve oranlar, bunlar›n
k›saltmalar› ve kapsad›klar› k›s›mlar afla¤›da
özetlenmifltir: 

1. Hücre Uzunlu¤u [U]: “Gövde uzunlu¤u” da denilen
bu ölçüm vücudun ön ucundan sitoprokt ucuna
kadar olan mesafedir .

2. Hücre Geniflli¤i [G]: Hücrenin dorsoventral
do¤rultudaki en genifl yerinin mesafesi.

3. Preanal (Ventral) Ifl›n Uzunlu¤u [IU]: Sitoprokt
ucu düzeyinden preanal ›fl›n›n arka ucuna kadar
olan mesafe (fiekil 1).

4. Makronukleus Uzunlu¤u [MaU]: Makronukleusun
ön ucundan arka ucuna kadar olan mesafe. 
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5. Makronukleus Geniflli¤i [MaG]: Makronukleusun
dorsoventral dorultudaki en genifl yerinin
mesafesi.

6. Mikronukleus Uzunlu¤u [MiU]: Mikronukleusun
en uzun çap›.

7. Hücre Uzunlu¤u/Makronukleus uzunlu¤u oran›
[U/MaU].

8. Hücre Uzunlu¤u/Hücre Geniflli¤i oran› [U/G].

9. Makronukleus Uzunlu¤u/Makronukleus Geniflli¤i
oran› [MaU/MaG].

10. Hücre Uzunlu¤u/Preanal Ifl›n Uzunlu¤u oran› [U /
IU].

Çal›flmada kullan›lan di¤er k›saltmalar  afla¤›da
verilmifltir.

ASZ : Adoral sil zon.
An (I-VII) : Antimer veya antimerler.
DSZ : Dorsal sil zonu.
EES : Ekto-endoplazmik s›n›r.
‹p1 : 1. iskelet pla¤› (dorsal plak, Primitiva).
‹p2 : 2. iskelet pla¤›(median plak, Sternum).
‹p3 : 3. iskelet pla¤› (ventral plak, Parasternum).
‹ps : ‹nterperiplazmik s›n›r.
Kv : Kontraktil vakuol veya vakuoller.
M : Makronukleus.
m : Mikronukleus.
N : Nas (Nasse veya Özofagus).
P : Peristom.
Pb› : Parabazal ›fl›n veya ›fl›nlar.
→ : Lob veya lobcuk.
Pel : Pelikül.
Po : Peliküler oluk veya oluklar.
Pp : Periferal periplazma (Endoplazma).
S : Sentroplazma.
SO : Sa¤ Oluk.
Sp : Sentral periplazma (Ektoplazma).
St : Sitoprokt (Hücre anüsü).
Stt : Sitoproktal tüp (Rektum).
1º : Primer (Birincil) Ifl›n Halkas›.
2º : Sekonder (‹kincil) Ifl›n Halkas›.
3º : Tersiyer (Üçüncül) Ifl›n Halkas›.
4º : Kuarterner (Dördüncül) Ifl›n Halkas›.
I : Preanal (Ana kaudal, Ventral, Primer) Ifl›n.
II-VII : II’den VII’ye 1º Ifl›n Halkas›  ›fl›nlar›.

‹statistik verilerin, karfl›laflt›rmada kullan›lan varyans
analizi sonuçlar›n›n ve da¤›l›fl histogramlar› ile verilerinin
elde edilmesinde Minitab prosedürleri (MINITAB
Reference Manual, 1991: P.C. Version, release 8.
Quickest Inc., Rosemont, Pennsylvania) kullan›lm›flt›r.
Bundan baflka karakterler aras›ndaki fark›n derecesini
daha kolay de¤erlendirmek amac›yla Mayr (34)’›n ortaya
koymufl oldu¤u Farkl›l›k Katsay›s› (Coefficient of
Difference)[CD] de¤erleri de hesaplanm›flt›r.
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fiekil 1. ‹flkembe entodiniomorphid siliyatlar›nda izlenen
orientasyon modeli (A) ve morfolojik tan›mlamalarda
kullan›lan terminoloji (A ve B)’yi gösteren çizimler, PoKB=
Postkoronal Bölge, PoZB= Postzonal Bölge, PrZB=
Prezonal Bölge, PrKB= Prekoronal Bölge [A: ventralden, B:
sol dorsalden görünüfller, Ophryoscolex caudatus f.
quadricoronatus, Dogiel (1)’den de¤ifltirilerek].



Bulgular ve Tart›flma

Ophryoscolex cinsine dahil edilen siliyatlar›n (Tablo 1)
da taksonomik durumlar› aç›s›ndan günümüzde dahi
farkl› fikirler mevcuttur (1, 2, 5, 8, 9). Dogiel (1) bu
cinse dahil türler için preanal (ventral, primer veya ana
kaudal) ›fl›n uzunlu¤u [IU], antimer ve kontraktil vakuol
say›s›n› temel al›rken, forma s›n›fland›rmas› için de ikincil
›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka (taç yahut corona) say›s›n›
diagnostik karakter olarak kabul etmifltir. Bu düflünce
günümüzde pekçok araflt›r›c› (4, 5, 7, 9, 29, 35)
taraf›ndan temelde kabul görmekle birlikte, gerek kültür
gerekse faunal çal›flmalarda ara durumlu bireylerin
saptanm›fl olmas› nedeni ile, türlerin preanal yahut ana
kaudal ›fl›n uzunlu¤una dayan›larak ay›rt edilmesi
konusunda flüpheler bulunmaktad›r (8, 9, 27, 29, 30). 

Kofoid and MacLennan (2) ikincil ›fl›nlar›n oluflturdu¤u
halka (taç) say›s›n›, Dogiel (1) taraf›ndan verilen di¤er
özellikler ile birlikte tür diagnosisi için kullanm›flt›r.
Williams and Coleman (8) taraf›ndan bu s›n›fland›rma
sistemi tercih edilmifl olmakla birlikte, ayni araflt›r›c›lar
böyle bir sistemin uygun olmayabilece¤ini ve konunun
tart›flmaya aç›k oldu¤unu belirtmifllerdir. Nitekim Mah
(20), Coleman (23, 24) ve Coleman and Reynolds (36)
kaudal ›fl›n ve halkalar›n kültürde say›sal olarak azald›¤›n›
ve hatta tamamen kaybolabileceklerini gözlemifllerdir. Bu
nedenle Ophryoscolex’de gözlenen kaudal ›fl›nlanma ve
halkalanma, tür diagnosisinde flüpheli taksonomik ölçütler
olarak görülmektedir.

Araflt›rmam›zda Ophryoscolex cinsine dahil ülkemiz
s›¤›rlar›nda bulunan siliyatlar› belirlemek yan›nda ,

bunlar›n gerçek taksonomik düzeylerini kantitatif olarak
ortaya koymak amaçlanm›flt›r. Bu nedenle temelde sadece
kaudal yap›lar› aç›s›ndan farkl› olan s›¤›rlar›m›zda
saptanm›fl bu cinse dahil siliyatlar›n hemen bütün
morfolojik özellikleri istatistiki olarak analiz edilmifltir.
Ülkemiz s›¤›rlar›nda belirlenen Ophryoscolex cinsine dahil
bütün siliyatlar 9 adet kontraktil vakuol ve 7 adet
antimere sahiptirler. Bu aç›dan Tablo 1’den de anlafl›laca¤›
üzere purkynjei-caudatus kompleksi içerisinde ele
al›nm›fllard›r. Dogiel (1) taraf›ndan Ophryoscolex
caudatus ve O. purkynjei fleklinde ana kaudal ›fl›n
uzunlu¤u temel al›narak s›n›fland›r›lm›fl olan siliyatlar,
sözkonusu karakter aç›s›ndan iki tür aras›nda ara
durumlu bireylerin yüksek yo¤unluklarda (S›¤›r 27 ve 28)
bulunmufl olmas› nedeni ile, tek bir türe dahil olacak
flekilde sistematik zoolojideki priorite ilkesi (34)
gözönüne tutularak O. purkynjei alt›nda birlefltirilmifltir.
Önceden tan›mlanm›fl siliyatlardan farkl› olarak ana kaudal
›fl›n uzunlu¤u aç›s›ndan mevcut taksonlar›n hiçbirisine
yerlefltirilemiyen ara durumlu siliyatlar yeni formalar
halinde tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca önceden Dogiel (1)
taraf›ndan O. caudatus’a dahil flekilde tan›mlanm›fl
formalar da bu sonuçlar çerçevesinde yeniden
düzenlenmifltir.

‹statistik Analiz

Gözden geçirilen 30 s›¤›r›n 7’sinde (%23.33) (Tablo
2) belirlenmifl olan  Ophryoscolex’e dahil siliyatlar ana
kaudal ›fl›n (preanal ›fl›n)’›n uzunlu¤u aç›s›ndan 3 farkl›
tipte ay›rt edilmifltir (fiekil 2 A-C). S›¤›r 1-4’de preanal
›fl›n (fiekil 2 A) Eberlein (11), s›¤›r 23’de ise Dogiel (1)
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Tablo 1. Ophryoscolex cinsine dahil günümüze dek tan›mlanm›fl siliyatlar ve bafll›ca özellikleri. 1= Banerjee (1955), 2= Coleman (1980), 3=
Coleman and Reynolds (1982),  4= Dogiel (1927), 5= Eberlein (1895), 6= Kofoid and MacLennan (1933), 7= Mah (1964), 8= Ogimoto
and Imai (1981), 9= Stein (1858), 10= Torun (1996), 11= Williams and Coleman (1992) (Foto.=Fotorafik görüntüleme yap›lan kaynak,
KV= Kontraktil vakuol say›s›, AS=Antimer Say›s›, IH= Ifl›n halkas› say›s›,Uz= Uzun, K›= K›sa) [U ve G de¤erleri II no’lu kayna¤a dayan›larak
verilmifltir].

Siliyat/Tan›mlama* *Di¤er U G KV AS IU IH Foto.
KAYNAK (µm) (µm)

1 inermis (9) 4,6,11 170-190 65-100 ? ? --- 0 ---

2 (buissoni) unicinctus (4) 6,11 125-165 60-92 15 6 Uz 1 ---

3 (buissoni) bicintus (4) 6,11 130-170 68-87 15 6 Uz 2 ---

4 (caudatus) bicoronatus (4) 6,11 120-170 81-90 9 7 Uz 2 ---

5 (caudatus) tricoronatus (5) 2-4,6,11 137-162 80-98 9 7 Uz 3 8,10,11

6 (caudatus) quadricoronatus (4) 6,11 128-180 86-100 9 7 Uz 4 ---

7 purkynjei (9) 4,6,7,11 155-215 80-110 9 7 R› 3 8,10

8 spinosus (6) 3,11 122-160 63-82 10 7 K› 2 ---



taraf›ndan 3 ›fl›n halkal› O. purkynjei için verilen flekillerle
(fiekil 2 B, 8, 9a, 10a) uygunluk gösterir. Bununla birlikte
s›¤›r 27 ve 28’de saptanm›fl olan populasyonlardaki
preanal ›fl›n (fiekil 2 C, 9b, 11)’ne purkynjei’ninki kadar
k›sa ne de caudatus’unki kadar uzun (fiekil 2 D) de¤ildir.
‹kisi aras›nda ara durum oluflturur. 

S›¤›rlar›m›zdaki populasyonlar›n benzerlik veya
farkl›l›klar›n› analiz etmek üzere s›¤›r 1 ve s›¤›r 23’deki 3
halkal› (trikoronat) formlar ile s›¤›r 28 ‘deki 2 (bi-), 3
(tri) ve 4 halkal› (kuadrikoronat) bireylerden çeflitli
karakterler aç›s›ndan gerçeklefltirilen ölçüm ve oranlar
karfl›laflt›r›lm›flt›r. fiekil 3 ve 4’den de anlafl›laca¤› gibi eflit
say›da kaudal ›fl›n halkas›na sahip, farkl› konaklarda
bulunan Ophryoscolex populasyonlar›n›n kar›fl›k haldeki
frekans histogramlar› ile varyans analizi sonuçlar› dikkate
al›nd›¤›nda, preanal yahut ana kaudal ›fl›n uzunlu¤u (IU)

(fiekil 3c) ve bu karaktere ba¤›ml› U/IU oran› (fiekil 4d)
aç›s›ndan s›¤›r 28’de bulunan Ophryoscolex populasyonu
di¤erlerinden bariz farkl›d›r (p<10-3). Di¤er bütün
karakterlerde [U, G, MaU, MaG, MiU, U/MaU oran›, U/G
oran› ve MaU/MaG oran›] varyans analizi bak›m›ndan
k›smi farkl›l›klar görülmesine karfl›n, kar›fl›k haldeki
frekans histogramlar› bütün populasyonlar›n tek bir türe
dahil edilebilece¤ini iflaret edecek flekilde normal yahut
normale yak›n da¤›l›fllar gösterir. Bununla birlikte MaG
aç›s›ndan gözlenen (fiekil 3e) polimodal da¤›l›fl,
sözkonusu karakter aç›s›ndan populasyon içi varyasyonlar
bulundu¤unu iflaret eder. Bu yüzden taksonomik önemi
yoktur. Dolay›s› ile sadece IU’ndaki farkl›l›klara dayanarak
s›¤›r 28’deki populasyonu ayr› bir tür olarak tesis etmek
hatal› olur ve Epidinium’da oldu¤u gibi forma karakteri
olarak kabul edilmesi daha uygun gözükür (17).

Di¤er taraftan ayni konak içerisindeki (s›¤›r 28) farkl›
say›da (2-4) kaudal ›fl›n halkas›na sahip siliyatlar›n gerek
kar›fl›k haldeki frekans histogramlar› (fiekil 5 ve 6)
gerekse varyans analizinden elde edilen sonuçlar (p>10-3)
hiçbir karakter aç›s›ndan fark bulunmad›¤›n› iflaret eder.
Çünkü bütün karakterlerde normal yahut normale yak›n
da¤›l›fllar sözkonusudur. Bu durum CD de¤erleri dikkate
al›nd›¤›nda dahi de¤iflmez (Tablo 3). Dolay›s› ile Kofoid
and MacLennan (2)’›n yapt›¤› gibi türleri sadece ›fl›n
halkas› yahut taç say›s›n› esas alarak ay›rt etmek do¤ru
olmaz. Bundan baflka, ayni konak içerisinde farkl› say›da
›fl›n halkas›na sahip siliyatlara bir seri halinde (2-4)
rastlanm›fl olmas› (Tablo 2) ve kültür çal›flmalar›nda (20,
23, 24, 36) halka ve ›fl›n say›s›nda say›sal azalmalar›n
meydana geldi¤inin gösterilmifl olmas› sözkonusu
karakterin statik bir karakter olmad›¤›n› ve koflullara
göre de¤iflebilece¤ini iflaret eder. 

Yukar›da de¤inilen nedenlerden dolay› ›fl›n halkas›
say›s›n›n türden çok, preanal ›fl›n uzunlu¤u gibi forma
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Tablo 2. Ophryoscolex’e dahil siliyatlar›n bulunduklar› s›¤›rlar, mililitredeki total siliyat say›lar›, herbir siliyat›n bulunma oran› ve görülme s›kl›klar› [+
bulunma oran›, ilgili siliyat›n ölçülemiyecek derecede düflük yo¤unlukta bulundu¤unu iflaret eder].

S›¤›r No. ve Bulunma Oran› (%)
Siliyat Görülme

1 2 3 4 5 23 27 28 S›kl›¤›

O. p. f. bifidobicinctus n.f. 0.67 0.20 + + - + 0.10 0.50 23.33
O. p. f. purkynjei n.f. 2.33 1.00 0.80 0.67 - 3.00 0.74 1.90 23.33
O. p. f. bifidoquadricinctus n. f. - - - - - 0.40 0.15 0.20 10.00

Total Siliyat Say›s› (x 105) 4.53 5.30 6.45 6.55 6.35 8.53 1.60 1.75

A
B

C
D

10
µm

fiekil 2. S›¤›rlar›m›zda belirlenmifl olan Ophryoscolex
populasyonlar›nda (A-C) ve Dogiel (1) taraf›ndan O.
caudatus’da saptanm›fl olan (D) preanal ›fl›n flekilleri: A ve
B, k›sa bifurkat; C, uzun bifurkat; D ise mahmuzlu tipi
temsil eder [bütün flekiller organizmalar›n sa¤ ventralden
görünüflleri esas al›narak çizilmifltir]. 
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fiekil 3. Farkl› evcil s›¤›rlarda (S›¤›r 1, 23 ve
28) saptanm›fl olan
Ophryoscolex’in 3 ›fl›n halkal›
(trikoronat) populasyonlar›n›n (1-3)
çeflitli ölçümsel karakterler
aç›s›ndan kar›fl›k haldeki frekans
histogramlar› [bütün populasyonlar
eflit say›da (n=26) örnekle temsil
edilir].
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fiekil 4. Farkl› evcil s›¤›rlarda (S›¤›r 1, 23
ve 28) saptanm›fl olan
Ophryoscolex’in 3 ›fl›n halkal›
(trikoronat) populasyonlar›n›n (1-
3) çeflitli oransal karakterler
aç›s›ndan kar›fl›k haldeki frekans
histogramlar› [bütün populasyonlar
eflit say›da (n=26) örnekle temsil
edilir].
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fiekil 5. 28 no’lu s›¤›rda saptanm›fl olan
Ophryoscolex’e ait bi-, tri- ve
kuadrikoronat formlar›n çeflitli
ölçümsel karakterler aç›s›ndan
kar›fl›k haldeki frekans
histogramlar› [Bütün populasyonlar
eflit say›da (n=26) örnele temsil
edilir].
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fiekil 6. 28 no’lu s›¤›rda saptanm›fl olan
Ophryoscolex’e ait bi-, tri- ve
kuadrikoronat formlar›n çeflitli
oransal karakterler aç›s›ndan
kar›fl›k haldeki frekans
histogramlar› [Bütün populasyon
eflit say›da (n=26) örnekle temsil
edilir].



s›n›fland›rmas› için kullan›lmas› en uygunudur. Bununla
birlikte ana kaudal ›fl›n uzunlu¤unu “k›sa” veya “uzun” gibi
terimlerle ifade etmek oldukça göreceli bir olayd›r. Bu
nedenle ›fl›n›n tipi [basit, mahmuzlu (=çatallar›ndan biri
oldukça k›sa olan iki kollu), bifurkat, v.s.] ile birlikte,
preanal ›fl›n›n›n vücut uzunlu¤una göre oran›n› vermek
daha uygundur. 

Ophryoscolex caudatus sadece uzun bir preanal ›fl›na,
ayr›ca 2 ve 4 ›fl›n halkas›na sahip oluflu nedeni ile O.
purkynjei’den ayr› bir tür olarak ele al›nm›flt›r (1, 11)
(Tablo 1). Bununla birlikte k›sa bir preanal ›fl›na ve 2 ile 4
›fl›n halkas›na sahip bireyler bu çal›flmada belirlenmifltir.
Ayr›ca preanal ›fl›n uzunlu¤u aç›s›ndan ara durumlu olan
ve ne O. purkynjei ne de O. caudatus’a dahil edilemiyen
bireylere de (s›¤›r 27 ve 28’de) yüksek yo¤unluklarda
rastlanm›flt›r. Bu durumlar Torun (29) taraf›ndan
koyunlar›m›zda da rapor edilmifltir. 

Görünüfl olarak, temelde sadece preanal ›fl›n uzunlu¤u
(IU) ve ›fl›n halkas› say›s›na dayan›larak önceden Eberlein
(11) ve Dogiel (1) taraf›ndan O. purkynjei, O. caudatus
fleklinde s›n›fland›r›lm›fl olan siliyatlar aras›nda hemen hiç
bir fark yoktur. Bu nedenle sözkonusu 2 tür, priorite
ilkesi gözönünde tutularak O. purkynjei alt›nda
birlefltirilmifltir. Varyasyon gösteren ›fl›n halkas› say›s› ile
preanal ›fl›n özelli¤i ise formalar tesis etmek amac›yla
kullan›lm›flt›r.

Forma s›n›fland›rmas›n›n anlaml› oldu¤u daha önce
Epidinium cinsi ile ilgili arflt›rmam›zda (17) de¤inildi¤i için
burada ayr›ca bahsedilmeyecektir. K›saca tür
s›n›fland›rmas› için Dogiel (1) taraf›ndan önerildi¤i gibi en
kararl› karakterler olan kontraktil vakuol ve antimer

say›lar›, forma s›n›fland›rmas› için ise de¤iflken olan
preanal ›fl›n özelli¤i ile ›fl›n halkas› say›s› diagnostik
karakter olarak kabul edilmifltir. 

Preanal ›fl›n özelli¤i olarak fiekil 2’de çizilmifl olan k›sa
(fiekil 2 A ve B) veya uzun bifurkat (fiekil 2 C) ve
mahmuzlu (fiekil 2 D) tipler forma s›n›fland›rmas› için
kullan›lm›flt›r. Dolay›s› ile ayni co¤rafik bölgede ve ayni
konak türde belirlenmifl olduklar› için ara durumlu
preanal ›fl›n tafl›yan uzun bifurkat tip, k›sa bifurkat tip ile
birlikte de¤erlendirilmifltir. Böylelikle, forma say›s›n›n
anormal ve gereksiz art›fl› önlenmifl olur.

Taksonomik ve Morfolojik Tan›mlamalar

‹statistik analizler sonucu elde edilen veriler ile
önceden de¤iflik araflt›r›c›lar taraf›ndan (8, 20, 23, 24,
36) Ophryoscolex’e dahil siliyatlarla gerçeklefltirilen kültür
çal›flmalar›ndan salanan bilgiler esas al›narak bu cins
yeniden gözden geçirilmifltir. Buna göre cinsin diagnosisi
afla›da verilmifltir:

Cins: Ophryoscolex Stein, 1858

Oldukça karmafl›k bir yap›ya sahiptir. Vücut Epidinium
cinsine oranla nispeten 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 kuflak fleklindedir. ‹skelet kompleksi ventral
taraf›n uzunlu¤u boyunca yerleflen oldukça uzun 3 iskelet
pla¤›ndan oluflur. En uzunu ço¤unlukla ventral (Ip3=
Parasternum), nadiren (O. spinosus’da) median
(Sternum) plakt›r ve ço¤unlukla posteroventral tarafta
bulunan (O. inermis hariç) ana kaudal (Preanal, Primer
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POPULASYONLAR → S.lt S.lt S.23t S.28b S.28b S.28t
KARAKTERLER      

↓ S.23t S.28t S.28t S.28t S.28k S.28k

Hücre Uzunlu¤u [U] 0.83 108 0.28 0.19 0.39 0.21

Hücre Geniflli¤i [G] 1.46 0.83 0.73 0.40 0.37 0.01

Preanal Ifl›n [IU] 1.00 2.51 1.97 0.13 0.65 0.51

Makronukleus Uz. [MaU] 1.08 0.69 0.4 0.26 0.27 0.05

Makronukleus Gen. [MaG] 0.82 0.41 0.54 0.22 0.23 0.33

Mikronukleus Uz. [MiU] 0.17 1.14 0.78 0.10 0.12 0.03

U/MaU Oran› 0.98 0.06 1.10 0.16 0.02 0.21

U/G Oran› 0.58 0.68 1.46 0.15 0.14 0.03

MaU/MaG Oran› 0.37 0.32 0.05 0.32 0.17 0.15

U/IU Oran› 0.03 1.83 1.96 0.07 0.35 0.41

Tablo 3. Evcil s›¤›rlar›m›zda tesbit edilmifl
olan de¤iflik Ophryoscolex
purkynjei populasyonlar›na ait
çeflitli karakterlerin Farkl›l›k
Katsay›s› [CD] de¤erleri ile
karfl›laflt›r›lmas› [S.1t= S›¤›r 1’deki
trikoronat form, S.23t= S›¤›r
23’deki trikoronat form, S.28t=
S›¤›r 28’deki trikoronat form,
S.28b= S›¤›r 28’deki bikoronat
form, S.28k= S›¤›r 28’deki
Kuadrikoronat form].



veya Ventral) ›fl›n›n kaidesine 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.
Vücudun posterior ucunda ve ventralden ço¤unlukla (O.
inermis hariç) bir ›fl›n ç›kar. Bu k›s›m d›fl›nda vücudun
yaklafl›k 1/3’lik posterior k›sm›nda ikincil ›fl›nlar›n
oluflturdu¤u say›s› 1-4 aras›nda de¤iflen enine halka
(taç)’lar bulunur. Vücut yüzeyi DSZ ile primer (1o) ›fl›n
halkas› aras›nda kalan prekoronal bölgede, uzunlamas›na
ince oluklarla antimer ad› verilen yüzeysel levhalara
ayr›l›r.

Cinsin tip türü olarak Dogiel (1) ve Kofoid and
MacLennan (2) taraf›ndan varl›¤›na, günümüzde dahi
flüphe ile bak›lan O. inermis Stein, 1858 (10) seçilmifl
olmas›na karfl›n, bu pozisyon için en az bu tür kadar hak
sahibi olan O. purkynjei Stein, 1858 (10) taraf›m›zdan
cinsin tip türü olarak seçilmifltir. 

Cinse dahil geçerli türler: O. purkynjei, O. buissoni ve
O. spinosus’dur. Posterior ucu düz yuvarla¤›ms› olan ve
flüpheli olarak kabul edilen O. inermis ise orjinal tan›m›
(10) ve sonraki kay›tlar› (11, 12, 18, 19) da dahil olmak
üzere günümüzde dahi taksonomik aç›dan yeterince
tan›mlanamad›¤› için sistematik pozisyonu kesin olarak
belli de¤ildir (Inserta cedis). Bununla birlikte burada
ifadeyi kolaylaflt›rmas› aç›s›ndan tür düzeyinde al›nm›flt›r.
S›¤›rlar›m›zda tek tür O. purkynjei belirlenmifltir.

Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 Sensu novo

Diplodinium vortex Fiorentini, ›889, Thessis Pavia
(Pavia, frar. Fusi), pp. 11-12, figs.1-2, Pl.1.

Ophryoscolex caudatus Eberlein, 1895, Zeitsch. Wiss.
Zool., 59: 247-252 [Berlin, Deutsch.; Univ. Berlin (Zool.
Inst.)] syn. nov..

Diagnosis: ‹ki enine s›ra halinde düzenlenmifl olan
toplam 9 adet kontraktil vakuolünün 4’ü anterior s›rada,
5’i posterior s›rada olacak flekildedir. Prekoronal
bölgedeki vücut yüzeyi 7 antimere bölünmüfltür. ‹kincil
›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka say›s› 2-4 aras›nda de¤iflir.
Primer ›fl›n halkas›nda 6 adet ikincil ›fl›n bulunur. 

Deskripsiyon: Vücut posteriora do¤ru giderek daralan
elipsoid-ovoid aras› flekil gösterir. Düze yak›n olan sol
ventral tarafa ait ön 2/3’lik k›s›m haricinde vücut
yüzeyleri oldukça konvekstir (fiekil 7 A ve B). DSZ ile
primer ›fl›n halkas› (10) aras›ndaki prekoronal vücut
bölgesi, yüzeysel ve uzunlamas›na oluklar ile 7 antimere
bölünmüfltür (fiekil 8a). I. antimer vücudun ventralinde

yer al›r ve iskelet kompleksini tafl›r: posterior serbest
ucundan uzun yahut k›sa bifurkat tipte bir preanal
(primer) ›fl›n (fiekil 2 A-C, 8-›3), veya vücuda göre
oldukça uzun olan mahmuzlu tipte bir preanal ›fl›n (fiekil
2 D) ç›kar. Bunun hemen sa¤›nda nukleus apareyine
karfl›l›k gelen VII antimer bulunur (fiekil 7 E, 9a). VI no’lu
antimer d›fl›nda, geriye kalan di¤er tüm antimerlerde (II,
III, IV ve V) biri ön ve di¤eri arka tarafta olmak üzere
birer çift kontraktil vakuol bulunur. Bununla birlikte VI.
antimerin ön taraf›nda kontraktil vakuol bulunmaz, arka
tarafta sadece 1 adet bulunur (fiekil 9a). Ayr›ca her bir
antimerin posterior ucundan, iki ›fl›n halkas› sözkonusu
iken ço¤unlukla bifurkat, nadiren basit; 3-4 ›fl›n halkas›
sözkonusu iken ço¤unlukla trifurkat, nadiren bifurkat
veya kuadrifurkat ›fl›nlar ç›kar. Bunlar primer ›fl›n
halkas›n› olufltururlar ve afla¤› yukar› ayni seviyede
bulunurlar. Primer ›fl›n halkas›n›n gerisinde 2 yahut 3
adet ikincil ›fl›n halkas› daha bulunur. Kaudal ›fl›nlanma bu
türde oldukça genifl bir varyasyon gösterir ve ikincil ›fl›n
halkas› say›s› ile birlikte forma s›n›fland›rmas› için tercih
edildi¤inden burada daha fazla ayr›nt›ya girilmeyecektir.
Herbir forman›n diagnosisi verilirken bu konuya yeniden
dönülecektir.  

Oral bölge sola ve ventral tarafa doru yaklafl›k 30º-
45º’lik bir aç› ile yönelir. DSZ’nun ön ucu makronukleusun
ön ucu düzeyinde dorsal iskelet pla¤› (Ip›= Primitiva)
yak›n›ndan bafllar, sola ve posteriora do¤ru uzanarak
mikronukleus düzeyinde ventral iskelet pla¤› (Ip3=
Parasternum) yak›n›nda son bulur (fiekil 7 C ve D, 9a).
‹skelet kompleksi Epidinium’da oldu¤u gibi birbirine
oldukça yak›n 3 adet iskelet pla¤›ndan oluflur. ‹skelet
plaklar›n›n ön uçlar›, sol dorsal taraf d›fl›nda oral bölgeyi
kuflat›r. Dorsal iskelet pla¤› oral bölgenin sa¤›ndan
mikronukleusun biraz ön ucu düzeyine kadar uzan›r (fiekil
7 A) ve bu düzeyden itibaren posteriora do¤ru median
plak (Ip2= Sternum) ile derece derece kaynafl›r (fiekil 7 A,
C ve D, fiekil 9a, 14 ve 15). Median plak oral bölgenin
ventralinden sa¤ yüzeyin ventral taraf›n›n hemen alt›nda
sentral periplazmada uzanarak sitoprokt düzeyinin biraz
önünde son bulur. ‹skelet kompleksinin en uzun eleman›
olan ventral iskelet pla¤› oral bölgenin sol ventralinden
bafllar ve preanal ›fl›n›n yerleflti¤i do¤rultuda median pla¤a
paralel seyrederek, yaklafl›k olarak sitoprokt düzeyine ve
dolay›s› ile preanal ›fl›n›n kaidesine kadar uzan›r. ASZ ve
DSZ aras›ndaki prezonal bölge d›fl›nda sentral periplazma
nispeten incedir. Bununla birlikte nukleus apareyi ile
iskelet kompleksinin yerald›¤› sa¤ ventral tarafta (s›ras›yla
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fiekil 7. Ophryoscolex purkynjei f.
purkynjei n. f.. A: Sa¤ ventral
taraftan total görünüfl, B: Dorsal
taraftan total görünüfl, C ve D: Belli
düzeylerden geçen enine kesitlere
iliflkin görünümler, E: dorsalden
yanlara doru aç›k durumda
antimerizasyon ve kaudal
›fl›nlanmay› gösteren flematik
çizim. 

I ve VII no’lu antimerler) biraz kal›ncad›r (fiekil 7 C ve D,
fiekil 15). Nuklear aparey ve iskelet kompleksinin
bulundu¤u antimerler ile sadece posteriorunda tek bir
kontraktil vakuol tafl›yan VI. antimer haricinde, di¤er
bütün antimerlerin herbirisinin sentral periplazmas›nda
biri DSZ’nun hemen posteriorunda ve di¤eri primer ›fl›n
halkas›n›n ›fl›nlar› kaidesi içerisinde olmak üzere ikifler
kontraktil vakuol yeral›r. Böylelikle kontraktil vakuoller
prekoronal vücut k›sm›nda 4’ü anterior ve 5’i posteriorda
olmak üzere 2 enine s›ra halinde düzenlenirler (fiekil 7 E).

Gerek in vivo incelemelerde gerekse enine kesitlerde
(fiekil 15 ve 16) bunlar›n çok say›da küçük vesiküllerin
birleflmesi ile olufltuklar›, daha sonra bir boflalt›m kanal›
ve porunun meydana gelmesi ile sistole geçtikleri görülür.
In vivo incelemeler esnas›nda 9 kontraktil vakuolün
çal›flma düzenini ayni anda izlemek oldukça zordur.
Bununla birlikte, ön s›radakilerin arkadakilere oranla en
az iki kat (bazen 4 kat) daha yavafl çal›flt›¤› ve aralar›nda
bir senkronizasyon olmadan ba¤›ms›z boflald›klar›
söylenebilir. Makronukleus çubuk flekillidir ve
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fiekil 8. Ophryoscolex purkynjei f.
purkynjei n. f.’nin MFS uygulanm›fl
bireylerine iliflkin fotomikrograflar
[dorsalden görünüfller; a ayni
bireyin (s›¤›r 23’den) dorsal yüzeye
odakl›, b ise ventral yüzeye odakl›
görünümleridir] 

fiekil 9. Ophryoscolex purkynjei f.
purkynjei n. f.’nin MFS uygulanm›fl
bireylerine iliflkin fotomikrograflar
[a sa¤ ventralden, b dorsalden,
görünüfller (a s›¤›r 23’den, b s›¤›r
28’den bireyleri temsil eder)].

fiekil 10. Ophryoscolex purkynjei f.
purkynjei n. f.’nin Gümüfl
Empregnasyon tekni¤i uygulanm›fl
bireylerinde (s›¤›r 23’den) kaudal
bölge ›fl›nlanmas›n› gösteren
fotomikrograflar [a dorsalden
birinci düzey, b ikinci düzey
görünüfllerdir] 
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fiekil 11. O. p. f. bifidobicinctus n. f.’un
sol dorsalden bak›lan bir
bireyinde (a birinci, b ikinci
düzey görünüfller; s›¤›r
23’den) total görünüflüne
iliflkin fotomikrograflar.

fiekil 12. Ophryoscolex purkynjei f.
bifidoquadricinctus n. f.’un
MFS uygulanm›fl bireylerinin
(s›¤›r 28’den) total
görünüfllerine iliflkin
fotomikrograflar [a sa¤
ventralden, b dorsalden
görünüfllerdir].

Epidinium’unkine oranla nispeten daha genifl olarak ay›rt
edilir. Bununla birlikte ayni konak hayvan içerisinde dahi
makronukleus geniflli¤i (MaG) aç›s›ndan populasyon-içi
varyasyonlar sözkonusudur (fiekil 5e). Mikronukleus
5.00 µm-13.75 µm (ortalama 10.62 µm) çap›nda elipsoid
flekillidir: makronukleusun sa¤›nda ve ço¤unlukla
dorsaline yak›n (fiekil 16b) bazen de ventralinde yeralan
yüzeysel bir çöküntüde konumlan›r (fiekil 7 D). 

Nas, vücudun ventrali boyunca vestibülden itibaren
posterior sa¤ yüzeye do¤ru ve iskelet kompleksi ile
makronukleus taraf›ndan çevrelenecek flekilde (fiekil 7 C
ve D, fiekil 15 ve 16) primer ›fl›n halkas›n›n bulundu¤u
düzeye kadar uzan›r. Cidar›n› döfleyen yo¤un fibriller ince
olup kesitler (fiekil 14c, 16a, 16b ve 16d) haricinde
görmek zordur. Çevreledi¤i sentroplazmaya bakan iç
yüzeyinde, ondülasyonlar ay›rt edilir (fiekil 15).



Sentroplazma, periferal ve sentral periplazmaya oranla
daha az yo¤un flekilde ince granüllüdür (fiekil 16).
Periferal periplazma oral bölgenin hemen arkas›ndaki bir
seviyeden vücudun posterior ucuna kadar uzan›r. Sentral
ve periferal periplazmay› ay›ran fibriller yap›daki s›n›r
oldukça barizdir. Önceden ekto-endoplazmik s›n›r (EES)
fleklinde isimlendirilmifl olan (2, 5) bu fibriller yap› için
burada kullan›lan terminolojide (9) herhangi bir isim
verilmedi¤i için, taraf›m›zdan ilgili s›n›r›n konumunu ifade
edecek flekilde “interperiplazmik s›n›r” ismi önerilmifltir
(fiekil 15b ve 16). Bu isimlendirme genifl anlamda,
Entodiniomorphida ordosuna dahil bütün siliyatlardaki
sentral ve periferal periplazma aras› fibriller s›n›r için de
geçerlidir.

Primer ›fl›n halkas› ile preanal ›fl›n aras›nda kalan
postkoronal bölgede, pellikülün en iç tabakas› olan EES
oldukça kal›nlafl›r. Bu yüzden boyuna geçen kesitlerde bu
k›s›m yo¤un fibrilli olarak ay›rt edilir (fiekil 16c).
Sitoproktal tüp vücudun posteroventralinde yer al›r (fiekil
8b ve 10b). Proksimal uçta periferal periplazma ile
devaml›l›k arzeder ve genifltir. Distal uca do¤ru giderek
daral›r ve en arkadaki ikincil ›fl›n halkas›n›n bulundu¤u
düzeyde oval flekilli bir sitoprokt ile d›flar› aç›l›r. Sitoprokt
preanal ›fl›n›n kaidesinde ve sol dorsalinde yer al›r.

‹ncelenen 30 s›¤›r›n 7’sinde (%23.33) ve %0.67-
%3.40 aras›nda de¤iflen bulunma oranlar›yla
belirlenmifltir. S›¤›rlar›m›zdan ölçülen toplam 178 örne¤e
dayal› morfometrik bulgular Tablo 4’de özetlenmifltir.
Preanal ›fl›n, ikincil ›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka say›s› ve
primer halkadaki ›fl›nlar›n tipine göre 6 forma ay›rt edilir.
Tip formas› olarak bunlardan ilk tan›mlanm›fl olan
Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 forma purkynjei n.f.
seçilmifltir.

1. Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 forma
purkynjei n. f.

[fiekil 7 A-E, 8, 9 ve ›0; Tablo 4-8]

Diagnosis: Preanal ›fl›n uzun veya k›sa bifurkatt›r
(fiekil 2 A-C): kol veya çatallar eflit uzunlukta yahut biri
di¤erinden en fazla yar›s› kadar k›sad›r, uzun kolun
uzunlu¤u [IU= 16.44 (6.25-40) µm] vücut uzunlu¤unun
en çok 1/5’i kadar uzunlu¤a ulaflabilir [U/IU oran› 10.31
(5.20-18.80)]. ‹kincil kaudal ›fl›nlar 3 halka halinde
düzenlenir. Primer halkadaki ›fl›nlar ço¤unlukla trifurkat
(%57.67-%70.00), nadiren bifurkat (%14.00-%34.67)
yahut kuadrifurkat (%3.85-%›5.67)’t›r.

Deskripsiyon: Bu forma önceden çeflitli araflt›r›c›lar
(2, 3, 5, 8, 9, 29) taraf›ndan O. purkynjei fleklinde tür
düzeyinde ele al›nan k›sa preanal ›fl›nl› siliyatlar ile bu
çal›flmada s›¤›r 27 ve 28’de saptanm›fl olan nispeten daha
uzun bifurkat preanal ›fl›nl› bireyleri de kapsayacak flekilde
yeniden ve forma düzeyinde tan›mlanm›flt›r.
Ophryoscolex’e dahil ilk tan›mlanan (10) siliyat bu oldu¤u
için türün tip ve nominat formas› olarak kabul edilmifltir.

S›¤›r 1, 23 ve 28’de saptanan populasyonlara iliflkin
total morfometrik veriler Tablo 4’de, herbir
populasyondan elde edilen veriler ise Tablo 8’de
özetlenmifltir. Preanal ›fl›n uzunlu¤u (IU) ve U/IU oran›
aç›s›ndan bu populasyonlar aras›nda saptanan farkl›l›klar
d›fl›nda, hücre genel görünümü aç›s›ndan da konak
hayvana ba¤l› varyasyonlar görülür. Örne¤in s›¤›r 1 ve
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fiekil 13. Ophryoscolex purkynjei f. bifidoquadricinctus n. f.’un MFS
uygulanm›fl sol dorsalden bak›lan bir bireyinde (a birinci, b
ikinci düzey görünüfller; s›¤›r 28’den) kaudal ›fl›nlanma
özellikleri.
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fiekil 14. Ophryoscolex purkynjei f. purkynjei n. f. (s›¤›r 23’den)’nin
sa¤ ventral yüzeyine yak›n geçen boyuna seri kesitlerde (a-
c) çeflitli organellerin durumlar›n› gösteren fotomikrograflar
[Boyama %2’lik Boraks-Metilen Mavisi].

fiekil 15. Ophryoscolex purkynjei f. purkynjei n. f. (s›¤›r 23’den)’de
makronukleusun ön ucuna yak›n geçen enine seri
kesitlerde (a-c) çeflitli organellerin durumlar›n› gösteren
fotomikrograflar [Boyama %2’lik Boraks-Metilen Mavisi].
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Ophryoscolex purkynjei Ophryoscolex purkynjei f. purkynjei n.f.
Karakterler (S.lt+S.23t+S.28) (S.lt+S.23t+S.28)

TOTAL n = 178 TOTAL n = 178

Min.-Max. M SD SE Min.-Max. M SD SE

U 102.50-220.00 151.83 24.46 1.83 102.50-202.50 146.17 23.22 2.07

G 58.75-125.00 84.46 12.77 0.96 85.72-82-50 85.72 14.00 1.25

IU 6.25-40.00 16.44 6.54 9.49 6.25-27.50 13.52 4.96 0.44

MaU 36.25-100.00 63.71 13.37 1.00 36.25-97.25 63.63 14.17 1.26

MaG 12.50-26.26 18.47 2.42 0.18 12.50-26.25 18.32 2.71 0.24

MiU 5.00-13.75 10.62 1.58 0.12 5.00-13.75 10.16 1.54 0.14

U/MaU 1.85-3.80 2.43 0.32 0.02 1.85-3.24 2.35 0.30 0.03

U/G 1.37-2.59 1.81 0.24 0.02 1.37-2.25 1.72 0.20 0.02

MaU/MaG 2.00-5.09 3.46 0.66 0.05 2.00-5.09 3.49 0.69 0.06

U/IU 5.20-18.80 10.31 3.10 0.23 6.26-18.80 11.63 2.70 0.24

Tablo 4. Ophryoscolex purkynjei ve O. p.
f. purkynjei n. f.’ye iliflkin total
morfometrik de¤erler (Min.-
Max.= Minimum-maksimum
de¤erler, M= Aritmetik
Ortalama, SD= Standart Sapma,
SE= Standart Hata, n= Örnek
say›s›).

fiekil 16. Ophryoscolex purkynjei f.
purkynjei n. f. (s›¤›r 23’den)’nin
ön ve arka k›s›mlar›na yak›n
geçen oblik seri kesitler (a-b) ile
makronukleusunun uzunlu¤u
boyunca geçen boyuna (c) ve ön
vücut yüzeyine yak›n geçen
oblik bir kesitde (d) çeflitli
organellerin durumlar›n›
gösteren fotomikrograflar
[Boyama %2’lik Boraks-Metilen
Mavisi].
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S A ⁄  T A R A F S O L  T A R A F

Çatallanma Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s› Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s›
Say›s› Say›s› (%) Say›s› Say›s› (%)

Basit III --- --- --- IV --- --- ---
Bifurkat 6 12 8.22 15 30 20.55
Trifurkat 42 126 86.30 34 112 76.71
Kuadrifurkat 2 8 5.48 1 4 2.74
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit II --- --- --- V --- --- ---
Bifurkat 4 8 5.23 15 30 21.43
Trifurkat 39 117 76.47 30 90 64.29
Kuadrifurkat 7 28 18.30 5 20 14.29
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit VII --- --- --- VI --- --- ---
Bifurkat 2 4 2.53 --- --- ---
Trifurkat 38 114 27.15 27 81 46.55
Kuadrifurkat 10 40 25.32 22 88 50.58
Pentifurkat --- --- --- 1 5 2.87

TOTAL 150 457 49.84 150 460 50.16

Kol Say›s› Kol Say›s› (%) Ifl›n Say›s› Ifl›n Say›s› (%)

Basit --- --- --- ---
Bifurkat 84 9.16 42 14.00
Trifurkat 640 69.79 210 70.00
Kuadrifurkat 188 20.50 47 15.67
Pentifurkat 5 0.55 1 0.33

Tablo 5. S›¤›r 1’de tesbit edilmifl olan
Ophryoscolex p. purkynjei n.f.
(trikoronat form)’nin primer ›fl›n
halkas›ndaki ›fl›nlanma modeli [n=
50]. 

S A ⁄  T A R A F S O L  T A R A F

Çatallanma Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s› Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s›
Say›s› Say›s› (%) Say›s› Say›s› (%)

Basit III --- --- --- IV --- --- ---
Bifurkat 11 22 15.60 21 42 31.82
Trifurkat 37 111 78.72 26 78 59.09
Kuadrifurkat 2 8 5.67 3 12 9.09
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit II --- --- --- V --- --- ---
Bifurkat 18 36 26.28 17 34 24.82
Trifurkat 27 81 59.12 29 87 63.50
Kuadrifurkat 5 20 14.60 4 16 11.68
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit VII 1 1 0.82 VI --- --- ---
Bifurkat 26 52 42.62 11 22 15.83
Trifurkat 23 69 56.56 31 93 66.91
Kuadrifurkat --- --- --- 8 24 17.27
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

TOTAL 150 400 49.51 150 408 50.49

Kol Say›s› Kol Say›s› (%) Ifl›n Say›s› Ifl›n Say›s› (%)

Basit 1 0.12 1 0.33
Bifurkat 208 25.74 104 34.67
Trifurkat 519 64.23 173 57.67
Kuadrifurkat 80 9.90 22 7.33
Pentifurkat --- --- --- ---

Tablo 6. S›¤›r 23’de tesbit edilmifl olan
Ophryoscolex p. purkynjei n. f.
(trikoronat form)’nin primer ›fl›n
halkas›ndaki ›fl›nlanma modeli
[n=50].
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S A ⁄  T A R A F S O L  T A R A F

Çatallanma Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s› Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s›
Say›s› Say›s› (%) Say›s› Say›s› (%)

Basit III --- --- --- IV 1 1 1.49
Bifurkat 7 14 19.72 9 18 26.87
Trifurkat 19 57 80.28 16 48 71.64
Kuadrifurkat --- --- --- --- --- ---
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit II --- --- --- V --- --- ---
Bifurkat 8 16 22.54 4 8 10.67
Trifurkat 17 51 71.83 21 63 84.00
Kuadrifurkat 1 4 5.63 1 4 5.33
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit VII --- --- --- VI --- --- ---
Bifurkat 12 24 36.36 --- --- ---
Trifurkat 14 42 63.64 22 66 89.19
Kuadrifurkat --- --- --- 4 8 10.81
Pentifurkat --- --- --- 1 5 2.87

TOTAL 78 208 49.06 78 216 50.94

Kol Say›s› Kol Say›s› (%) Ifl›n Say›s› Ifl›n Say›s› (%)

Basit 1 0.24 1 0.64
Bifurkat 80 18.87 40 25.64
Trifurkat 327 77.12 109 69.87
Kuadrifurkat 16 3.77 6 3.85
Pentifurkat --- --- --- ---

Tablo 7. S›¤›r 28’de tesbit edilmifl olan
Ophryoscolex p. purkynjei n. f.
(trikoronat form)’de primer ›fl›n
halkas›ndaki ›fl›nlanma modeli [n=
26].

Tablo 8. Evcil s›¤›rlar›m›zda (s›¤›r 1, 23 ve 28’de) tesbit edilmifl olan Ophryoscolex purkynjei f. purkynjei n.f. populasyonlar›na iliflkin morfometrik
veriler.

Ophryoscolex p. purkynjei n.f. Ophryoscolex p. purkynjei n.f. Ophryoscolex p. purkynjei n.f.
Karakterler [Trikoronat-K›sa Bifurkat Preanal Ifl›nl›] [Trikoronat-K›sa Bifurkat Preanal Ifl›nl›] [Trikoronat-K›sa Bifurkat Preanal Ifl›nl›]

(S›¤›r 1=S.1t) n=50 (S›¤›r 23=S.23t) n=50 (S›¤›r 28=S.28t) n=26

Min.-Max. M SD SE Min.-Max. M SD SE Min.-Max. M SD SE

U 102.50-162.50 127.46 15.21 2.15 127.50-192.50 155.05 17.90 2.53 122.50-202.50 165.08 19.61 3.85

G 58.75-87.50 73.75 5.45 0.77 76.25-125.00 98.38 11.39 1.61 15.00-27.50 22.12 3.10 0.61

IU 6.25-12.50 10.24 1.63 0.23 8.75-17.50 12.33 1.86 0.26 67.50-97.50 84.52 7.55 1.48

MaU 36.25-85.00 52.03 10.83 1.53 57.50-97.50 74.30 9.86 1.39 52.50-87.50 65.71 9.09 1.78

MaG 12.50-23.75 16.53 2.12 0.30 15.00-26.25 20.24 2.41 0.34 15.00-20.00 18.08 1.63 0.32

MiU 5.00-12.50 9.50 1.16 0.16 5.00-13.75 9.95 1.54 0.22 10.00-13.75 11.83 0.88 0.17

U/MaU 1.85-0.03 2.50 0.26 0.04 1.89-2.48 2.10 0.15 0.02 2.14-3.24 2.53 0.24 0.05

U/G 1.37-2.08 1.73 0.17 0.02 1.37-1.72 1.58 0.09 0.01 1.63-2.25 1.96 0.17 0.03

MaU/MaG 2.00-5.09 3.21 0.86 0.12 2.50-4.50 3.70 0.47 0.07 2.88-4.67 3.65 0.51 0.10

U/IU 7.21-18.80 12.64 1.95 0.28 8.67-17.25 12.76 1.77 0.25 6.26-10.00 7.54 0.90 0.18



23’deki populasyonlar› aras›nda hücre geniflli¤i (G)
bak›m›ndan 1.46’l›k bir CD de¤erine ulafl›l›r (Tablo 3).
Bununla birlikte bu farkl›l›klar ayr› türler oluflturmak için
yeteri derecede önemli de¤ildir. Çünkü eflit say›da örne¤e
dayal› kar›fl›k haldeki frekans histogramlar› normal yahut
normale yak›n da¤›l›fllar gösterir ve bu durum bunlar›n
tek türe ait oldu¤unu iflaret eder. Genifllik ve dolay›s› ile
U/G oranlar›nda görülen bu tip farkl›l›klar, büyük bir
olas›l›kla konak hayvan›n kendi fizyolojik flartlar›ndan
(yafl, a¤›rl›k, cinsiyet, açl›k, tokluk, hastal›k, v.s)
kaynaklan›r.

Kaudal ›fl›nlanma d›fl›nda, di¤er tüm kalitatif
morfolojik özellikler türün deskripsiyonunda oldu¤u
gibidir. Tablo 5, 6 ve 7’de farkl› s›¤›rlardaki
populasyonlarda primer ›fl›n halkas›nda görülen ›fl›nlanma
modelleri ayr›nt›l› olarak verilmifltir. Bu flekillerden de
kolayca anlafl›labilece¤i gibi bu halkadaki en fazla
çatallanma gösteren (en fazla kol say›s›na sahip), di¤er bir
deyiflle çatallanma derecesi en yüksek ›fl›n VI’d›r. En düflük
çatallanma derecesine sahip ›fl›n ise iki populasyonda IV
(s›¤›r 1 ve 28), birinde ise VII’dir (s›¤›r 23). Ifl›nlar›n
vücuttaki yerleflimleri dikkate al›nd›¤›nda bu son
durumda, en karmafl›k yap›l› VI no’lu ›fl›n›n karfl›s›nda en
basit yap›l› VII no’lu ›fl›n›n bulunmas›, daha düflük
organizasyonlu entodiniomorphid siliyatlarda gözlenen
bilateral simetrinin bozulma e¤iliminde oldu¤unu gösterir.
Bununla birlikte, genel olarak her 3 populasyonda da sa¤
ve sol taraftaki toplam ›fl›n kolu say›s›n›n kabaca eflit
olmas› bu simetrinin korundu¤unun önemli bir iflaretidir.
Sa¤ taraftaki ›fl›nlarda (II, III ve VII) bulunan kol say›s› çok
az eksik olacak flekilde toplam kol say›s›n›n %49.06-
%49.84’ünü oluflturur. Sol taraftaki ›fl›nlarda (IV, V ve
VI) ise bu oran %50.16-%50.94’dür. Sa¤ taraftaki bu
eksik say› büyük bir olas›l›kla herbir ›fl›n halkas›n›n
kaidesinde bulunan ve preanal ›fl›n›n anterior sa¤›nda
yerleflen say›s› 3-5 aras›nda de¤iflen parabazal ›fl›nlar ile
tamamlan›r. Her üç populasyon (s›¤›r 1, 23 ve 28) için ve
dolay›s› ile O. p. f. purkynjei n. f. için belirlenen önemli
ortak bir özellik ise primer halkadaki ›fl›nlar›n ço¤unlukla
trifurkat (%57.67-%70.00), nadiren bifurkat (%14.00-
%34.67) veya kuadrifurkat (%3.85-%15.67) olmas›d›r.
Bu durum di¤er formalarda da de¤ifliklik gösterdi¤i için
forman›n diagnosisi içerisine dahil edilmifltir.

Sekonder ›fl›n halkas› 8-17 (ortalama 14) adet basit
(çatallanma göstermeyen) ›fl›ndan oluflur (fiekil 10),
bunlardan en solda bulunan› di¤erlerinden daha uzundur.
Tersiyer ›fl›n halkas› daha az say›da (3-7) basit ›fl›nlardan

oluflur. Öncekine benzer flekilde bu halkan›n da ekstrem
solunda bulunan ›fl›n› di¤erlerine göre daha iridir (fiekil 7
B). Her iki halka da preanal ›fl›n›n anteriorunda kalan
k›s›mda kesintiye u¤rar, hiçbir zaman kapal› halkalar
fleklinde de¤ildirler. 

Da¤›l›fl›: Türün ve cinsin en yayg›n da¤›l›fl gösteren
formas›d›r. Çek-Slovakya Cumhuriyetleri (10), ‹talya
(37), Almanya (11, 38), Rusya (1), Çin (39) Japonya (5,
35, 40, 4›), A.B.D. (18, 20), Brezilya (12) ve Afrika
(42)’daki s›¤›rlar (Bos taurus ve Bos indicus)’dan rapor
edilmifltir.
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A B

C D

30 µm

35 µm

fiekil 17. Ophryoscolex purkynjei f. bifidobicinctus n.f. (A-B) ve O. p.
f. bifidoquadricinctus n. f. (C-D). A,C: Sa ventral, B: sol
dorsal ve D: dorsal’den total görünüfller.
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S›¤›rlar haricinde A.B.D. (19), Çek-Slovakya
Cumhuriyetleri (10), Almanya (11), Rusya (1) ve ülkemiz
(29) koyunlar› ile Çek-Slovakya (10), Almanya (11) ve
Hindistan (43)’daki keçilerden kay›tlar mevcuttur.
Gözden geçirilen 30 s›¤›r iflkembesinin 7’sinde,
Ophryoscolex purkynjei ile ayni görülme s›kl›¤›nda
(%23.33) belirlenmifltir (Tablo 2). 

Taksonomik De¤erlendirme: Dogiel (1) bu siliyat›
(araflt›r›c›ya göre O. purkynjei) uzunlu¤u 185 (155-215)
µm, geniflli¤i 95 (80-110) µm ve U/G oran› ortalama 1.94
olacak flekilde t›knaz yap›da tan›mlam›flt›r. Bununla
birlikte s›¤›rlar›m›zda saptanan populasyonlar aras›nda bu
de¤erlere yak›n tek populasyon s›¤›r 28’de (Çizelge 3.14)
rastlanm›flt›r ve görünüfl bak›m›ndan Dogiel (1)’in
bildirdi¤inin aksine ince yap›l›d›r. Bu durumlar U/G
oran›nda konaklar aras› varyasyonlar›n meydana geldi¤ini
iflaret eder. Dogiel (1)’in verileri ile ilgili bir di¤er husus,
U/G oran›n› 1.65 olarak verdi¤i O. caudatus f.
tricoronatus (bize göre O. purkynjei f. tricoronatus)’un O.
purkynjei f. purkynjei n. f.’ye oranla daha ince yap›l›
oldu¤unu bildirmifl olmas›d›r. Oysa Dogiel (1)’in O.
purkynjei f. purkynjei n. f.’ye iliflkin 1.95’lik U/G oran›
dikkate al›nd›¤›nda bu durumun tam tersi bir sonuç

ortaya ç›kar. Çünkü U/G oran›n›n daha yüksek olmas›
sözkonusu siliyat›n daha ince yap›l› oldu¤unu gösterir. Bu
konuda Dogiel (1) taraf›ndan verilen flekiller (fiekil 115 ve
116, sayfa 207) ile U/G oran› aras›nda bir tutars›zl›k
oldu¤u yukar›da de¤inilen sebeplerden dolay› aç›kça
anlafl›l›r. 

Di¤er taraftan ayni araflt›r›c› (1), preanal yahut ana
kaudal ›fl›n›n Stein (10), Eberlein (11) ve kendisinden
önceki di¤er tüm araflt›r›c›lar›n (18, 44, v.s.) aksine ortak
bir kaidede birleflmifl 3 k›sa ›fl›na (trifurkat) sahip
oldu¤unu belirtmifltir. Bununla birlikte araflt›rmam›zda ve
daha son zamanlarda koyunlar›m›zdan yürütülen
çal›flmalarda (29) preanal ›fl›n›n, türün orjinal (10) ve
sonraki (11, 18, 44) tan›mlar›nda oldu¤u gibi bifurkat
tipte oldu¤u aç›kça gösterilmifltir (fiekil 7 A ve B, fiekil 8b
ve 16c). Dogiel (1) büyük bir olas›l›kla tersiyer ›fl›n
halkas›n›n ekstrem solunda bulunan ve halkan›n di¤er
›fl›nlar›na oranla daha iri olan ›fl›n› da preanal ›fl›ndan
sayd›¤› için böyle bir hataya düflmüfltür. Oysa dorsalden
bak›lan örneklerde (fiekil 7 B ve 8b) bu durum aç›kça
farkedilir. Ophryoscolex’in kaudal ›fl›nlanmas› konusunda
Dogiel (1) ve Dogiel und Fedorowa (16)’dan sonra
herhangi bir ayr›nt›l› çal›flma gerçeklefltirilmedi¤i için

S A ⁄  T A R A F S O L  T A R A F

Çatallanma Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s› Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s›
Say›s› Say›s› (%) Say›s› Say›s› (%)

Basit III --- --- --- IV --- --- ---
Bifurkat 22 44 78.57 25 50 94.34
Trifurkat 4 12 21.43 1 3 5.66
Kuadrifurkat --- --- --- --- --- ---
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit II 1 1 1.82 V --- --- ---
Bifurkat 21 42 76.36 19 38 64.41
Trifurkat 4 12 21.82 7 21 35.59
Kuadrifurkat --- --- --- --- --- ---
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit VII 2 2 3.28 VI --- --- ---
Bifurkat 13 26 42.62 17 34 55.74
Trifurkat 11 33 54.10 9 27 44.26
Kuadrifurkat --- --- --- --- --- ---
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

TOTAL 78 172 49.86 78 173 50.14

Kol Say›s› Kol Say›s› (%) Ifl›n Say›s› Ifl›n Say›s› (%)

Basit 3 0.87 3 1.92
Bifurkat 234 67.83 117 75.00
Trifurkat 108 31.30 36 23.08
Kuadrifurkat --- --- --- ---
Pentifurkat --- --- --- ---

Tablo 9. S›¤›r 28’de tesbit edilmifl olan
Ophryoscolex p. bifidobicinctus n.
f. (trikoronat form)’nin primer ›fl›n
halkas›ndaki ›fl›nlanma modeli
[n=26].
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sözkonusu hata günümüze dek aynen aktar›lm›flt›r (1, 5,
8). Dogiel (1) bu formay› (arat›r›c›ya göre tür)
tan›mlarken preanal ›fl›n›n tipik bir flekilde k›sa oldu¤unu
belirtmifl olmakla birlikte, ne kendisi ne de ondan sonra
gelen araflt›r›c›lar taraf›ndan bu konuda bir ölçüm
yap›lmam›flt›r. Bu nedenle karfl›laflt›rma yaparken Dogiel
(1)’in vermifl oldu¤u orjinal çizimler dikkate al›nm›flt›r.
Görünüfl olarak s›¤›r 1-4 ve 23’de saptanm›fl olan
örnekler, araflt›r›c›n›n çizimleri ile oldukça benzerdir.
Bununla birlikte s›¤›r 28’de gözlenen ve nispeten daha
uzun bir bifurkat preanal ›fl›na sahip siliyatlar da (fiekil
9b) bu forma içerisine dahil edilmifltir.

A.B.D.’ndeki s›¤›rlarda bulunan iflkembe siliyat
faunas›n› inceleyen Becker and Talbott (18) bu siliyat›
belirleyemediklerini ifade etmifl olmalar›na karfl›n, vermifl
olduklar› tan›m ve çizimlerden (Levha III, fiekil 26, sayfa
371) hatal› tayin yap›ld›¤› ortaya ç›kar. Bunun sonucu
olarak O. p. f. purkynjei n.f. (araflt›r›c›lara göre O.
purkynjei) yerine, O. p. f. tricoronatus (araflt›r›c›lara göre
O. caudatus)’un A.B.D.’ndeki s›¤›rlarda bulundu¤u
bildirilmifltir.

Gerek Dogiel (1) gerekse Becker and Talbott (18)’un
elde etti¤i uzunluk (U) ve genifllik (G) de¤erleri,
çal›flmam›zda belirlenenlerle iç içe girecek flekildedir.
Bununla birlikte Rusya’daki s›¤›rlardan (1) sa¤lanan
morfometrik karakterlere iliflkin ortalama de¤erler
temelde daha yüksektir. Torun (29) taraf›ndan
koyunlar›m›zdan saptanan de¤erler [U=160 (118-198)
µm, G=92 (65-110) µm, U/G oran›=1.75] ise s›¤›rlardan
belirlemifl olduklar›m›za daha çok benzer. Bu durum

Dogiel (1)’in verilerinde gözlenen farkl›l›¤›n, k›smen de
olsa co¤rafik yerleflime ba¤l› olarak ortaya ç›km›fl
olabilece¤ini düflündürür.

2. Ophryoscolex purkynjei forma bifidobicinctus n. f.

[fiekil 17 A ve B, fiekil 11; Tablo 9 ve 10)]

Diagnosis: Preanal ›fl›n bifurkatt›r (fiekil 2 A-C): ortak
bir kaidede birleflmifl olan 2 kolunun uzunluklar› eflit
yahut biri di¤erinden en fazla yar›s› kadar k›sad›r. Uzun
kolunun uzunlu¤u [IU=2›.39 (15.00-25.00) µm], vücut
uzunlu¤unun en çok 1/5’i kadar uzunlua ulaflabilir [U/IU
oran›=7.42 (5.60-9.50)]. ‹kincil kaudal ›fl›nlar 2 halka
halinde düzenlenir. Primer halkadaki ›fl›nlar ço¤unlukla
bifurkat (%75.00), nadiren trifurkat (%23.08) veya
basit (%1.92)’tir.

Deskripsiyon: Forman›n diagnosisinde verilen
özellikler d›fl›nda, di¤er tüm kalitatif morfolojik özellikleri
türün tan›m›nda oldu¤u gibidir. Hernekadar O. p. f.
bifidobicinctus n. f. bu çal›flmada ilk kez  tan›mlanm›flsa
da, önceden Eberlein (11) taraf›ndan O. purkynjei’ye dahil
varyasyonlar halinde verilmifltir. Di¤er taraftan daha son
zamanlarda O. purkynjei’nin paralabial organelinin ince
yap›s› üzerinde araflt›rmalar yapm›fl olan Schrenk and
Bardele (38) sözkonusu çal›flmada, bu türün total
görünüflü için verdikleri SEM fotomikrograf›nda (fiekil 1,
sayfa 98) aç›kça 2 kaudal ›fl›n halkal› bir bireyi
görüntülemifllerdir. Dolay›s› ile O. p. f. bifidobicinctus n. f.
ilk kez s›¤›rlar›m›zda belirlenmemifltir.

S›¤›r 28’den toplam 26 örne¤e dayan›larak elde
edilmifl olan morfometrik de¤erler Tablo 10’da

Ophryoscolex purkynjei Ophryoscolex purkynjei
f. bifidobicintus n.f. f. bifidoquadricintus n.f.

Karakterler [Bikoronat-Uzun Bifurkat [Kuadrikoronat-Uzun Bifurkat
Preanal Ifl›nl›] (S.28b) n=26 Preanal Ifl›nl›] (S.28k) n=26

Min.-Max. M SD SE Min.-Max. M SD SE

U 120.00-197.50 157.55 20.25 3.97 130.00-220.00 173.51 21.14 4.15

G 65.00-92.50 78.41 7.48 1.54 70.00-105.00 84.38 8.19 1.61

IU 15.00-25.00 21.39 2.75 0.54 20.00-40.00 25.67 3.84 0.75

MaU 45.00-77.50 60.77 10.02 1.96 47.50-100.00 66.73 11.95 2.34

MaG 16.25-22.50 18.75 1.43 0.28 16.25-22.50 19.09 1.48 0.29

MiU 10.00-13.75 11.64 0.99 0.19 10.00-13.75 11.88 0.95 0.19

U/MaU 2.13-3.80 2.62 0.32 0.06 2.03-3.00 2.63 0.24 0.05

U/G 1.73-2.53 2.01 0.17 0.03 1.78-2.59 2.06 0.18 0.04

MaU/MaG 2.22-4.43 3.29 0.61 0.12 2.53-4.44 3.50 0.53 0.11

U/IU 5.60-9.50 7.42 0.88 0.17 5.20-8.44 6.82 0.84 0.16

Tablo 10. S›¤›r 28’de tesbit edilmifl olan
Ophryoscolex purkynjei f.
bifidobicintus n.f. ve Ophryoscolex
purkynjei f. bifidoquadricintus n.f.
iliflkin morfometrik de¤erler.
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özetlenmifltir. Preanal ›fl›n ve ikincil ›fl›n halkas›nda
bulunan ›fl›nlar nispeten içe doru yönelmifl flekildedir.
Primer ›fl›n halkas›nda görülen ›fl›nlanma modeli Tablo
9’da verilmifltir. Buradan da kolayca görülebilece¤i gibi
primer halkadaki en fazla kol say›s›na sahip ›fl›n VII, en az
kol say›s›na sahip ›fl›n ise IV’dür. Bu durum çatallanma
derecesi aç›s›ndan O. p. f. purkynjei n. f.’de saptanan
›fl›nlanma modellerinden en fazla s›¤›r 1’de görülene
(Tablo 5) benzerdir ve görünüfl olarak bu formada oldu¤u
gibi bilateral simetri korunma e¤ilimindedir. Nitekim sa¤
ve sol taraflardaki toplam kol say›lar› afla¤› yukar› eflittir.
Sa¤ tarafta yerleflen ›fl›nlar›n kol say›lar›nda saptanan
eksik say›, önceki formada oldu¤u gibi büyük olas›l›kla
preanal ›fl›n›n kaidesinin biraz anteriorunda ve sa¤ tarafta,
›fl›n halkalar›n›n bulundu¤u düzeylerde yerleflen 1 veya 2
adet parabazal ›fl›n ile tamamlan›r. Önemli bir di¤er bulgu,
primer halka ›fl›nlar›n›n ço¤unlukla bifurkat (%75.00),
nadiren trifurkat (%23.08) veya basit (%1.92) tipte
olufludur. Bu özellik O. p. f. bifidobicinctus n. f.’u, O. p. f.
purkynjei n. f.’den farkl› k›lar.

Sekonder ›fl›n halkas›nda 3-6 (ortalama 5) adet basit
›fl›n bulunur. Bunlardan en solda bulunan› di¤erlerine

oranla nispeten daha iridir. Türün di¤er formalar›nda
oldu¤u gibi bu halkalar preanal ›fl›n›n anteriorunda kalan
ventral k›s›mda kesintiye u¤rar ve hiçbir zaman kapal›
halkalar fleklinde de¤ildirler.

Tip Kona¤› ve Lokalitesi/Habitat: Evcil s›¤›r (Bos
taurus), ‹zmir-Türkiye, iflkembe (rumen).

Tip Materyal: ZSBEU-RCC.1/P.N. 1-12, 21 Mart
1990 ve RCC.4/P.N. 324-338, 03 Nisan 1995 tarihli
daimi preparatlarda E. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Zooloji Anabilim Dal›, Bornova-‹zmir’deki s›¤›r iflkembe
siliyatlar› kolleksiyonunda muhafaza edilmektedir.

Bulunuflu ve Da¤›l›fl›: Sadece ülkemiz ve Almanya
(11, 38)’daki evcil s›¤›rlardan kaydedilmifltir. En nadir
görülen O. purkynjei fomalar›ndan birisidir. Gözden
geçirilen 30 s›¤›r›n 7’sinde, 3’ünde “+” denecek derecede
oldukça düflük yo¤unlukta belirlenmifltir (Tablo 2).

Derivatio nominis: Forman›n ismi, siliyat›n bifurkat
tipte bir preanal ›fl›n (L. bifidus: ortadan iki parçaya
yar›lmak, ayr›lmak) ve iki adet vücudu çevreleyen ikincil
›fl›n halkas›na (L. bi-: iki; cinctus: kuflak, kuflak gibi
çevreleyen, halka) sahip olufluna dayan›larak verilmifltir.

S A ⁄  T A R A F S O L  T A R A F

Çatallanma Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s› Ifl›n Ifl›n Kol Kol Say›s›
Say›s› Say›s› (%) Say›s› Say›s› (%)

Basit III --- --- --- IV --- --- ---
Bifurkat 1 2 2.44 2 4 5.13
Trifurkat 20 60 73.17 22 66 84..62
Kuadrifurkat 5 20 24.39 2 8 10.26
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit II --- --- --- V --- --- ---
Bifurkat --- --- --- 1 2 2.38
Trifurkat 21 63 75.90 18 54 64.29
Kuadrifurkat 5 20 24.10 7 28 33.33
Pentifurkat --- --- --- --- --- ---

Basit VII --- --- --- VI --- --- ---
Bifurkat 1 2 2.41 --- --- ---
Trifurkat 19 57 68.67 13 39 42.39
Kuadrifurkat 6 24 28.92 12 48 52.17
Pentifurkat --- --- --- 1 5 5.44

TOTAL 78 248 49.40 78 254 50.60

Kol Say›s› Kol Say›s› (%) Ifl›n Say›s› Ifl›n Say›s› (%)

Basit --- --- --- ---
Bifurkat 10 1.99 5 3.20
Trifurkat 339 67.53 113 72.44
Kuadrifurkat 148 29.48 37 23.72
Pentifurkat 5 1.00 1 0.64

Tablo 11. S›¤›r 28’de tesbit edilmifl olan
Ophryoscolex p. bifidoquadricintus
n. f. (kuadrikoronat form)’da
primer ›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlanma
modeli.



Taksonomik De¤erlendirme: O. p. f. bifidobicinctus
n. f., bir önceki forma (O. p. f. purkynjei n. f.)’dan 3
yerine 2 adet ikincil ›fl›n halkas›na sahip oluflu ve ayr›ca
primer halkadaki ›fl›nlar›n ço¤unlukla trifurkat yerine
bifurkat olmas› ile farkl›d›r. Bunun d›fl›nda hemen hemen
di¤er bütün kalitatif morfolojik özellikler aç›s›ndan
birbirlerine çok benzerler.

3. Ophryoscolex purkynjei forma
bifidoquadricinctus n.f.

[fiekil 17 C ve D, fiekil 12 ve 13; Tablo 10 ve 11]

Diagnosis: Preanal ›fl›n bifurkatt›r (fiekil 2 A-C): iki
kolu birbirleriyle eflit uzunlukta yahut biri di¤erinden en
fazla yar›s› kadar k›sad›r. Uzun kolunun uzunlu¤u
[IU=25.67 (20-40) µm], vücut uzunlu¤unun en çok 1/5’i
kadard›r [U/IU oran›=6.82 (5.20-8.44)]. ‹kincil kaudal
›fl›nlar 4 halka halinde düzenlenir. Primer halkadaki ›fl›nlar
ço¤unlukla trifurkat (%72.44), nadiren kuadrifurkat
(%23.72) ve çok ender olarak bifurkat (%3.20) veya
pentifurkat (%0.64)’t›r.

Deskripsiyon: Diagnosisinde verilen özellikler d›fl›nda,
hemen hemen di¤er tüm  kalitatif morfolojik özellikler
türün tan›m›nda oldu¤u gibidir. Önceki forma gibi
hernekadar burada ilk kez tan›mlanm›flsa da, önceden
Torun (29) taraf›ndan ülkemiz koyunlar›ndan
kaydedilmifltir.

S›¤›r 28’den de¤erlendirilen toplam 26 örne¤e iliflkin
morfometrik bulgular Tablo 10’da, primer ›fl›n halkas›nda
görülen ›fl›nlanma modeli ise Tablo 11’de özetlenmifltir.
Primer halkada yeralan ›fl›nlardan en yüksek ve en düflük
çatallanma derecesine sahip olan ›fl›nlar s›ras›yla VI ve
IV’dür. Bu durum bundan önceki iki formadan
kaydedilenlerle paralellik arzeder. Benzer flekilde görünüfl
olarak bilateral simetri korunmaya çal›fl›l›r. Sa¤ ve sol
taraflardaki kol say›lar› çok küçük bir fark ile eflittir. Yine
önceki formalarda oldu¤u gibi sa¤ taraftaki ›fl›nlarda
görülen bu küçük say›sal eksiklik, benzer flekilde ›fl›n
halkalar›n›n sa¤›nda bulunan parabazal ›fl›nlarla
tamamlanmaya çal›fl›l›r. Primer halka ›fl›nlar› O. p. f.
purkynjei n. f. ‘dekine benzerdir: ço¤unlukla trifurkat
(%72.44), nadiren kuadrifurkat (%23.72) ve bazen de
bifurkat (%3.20) veya pentifurkat (% 0.64) tiptedir.

Sekonder ›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar hemen daima
bifurkat tipe yak›n olacak flekilde ikili gruplar fleklinde
ay›rt edilirler. Bu halkadaki ›fl›n say›s› 14-19 (ortalama
16) aras›nda de¤iflir. Tersiyer ›fl›n halkas› 7-9 adet basit
›fl›na sahiptir. Gerek sekonder, gerekse tersiyer ›fl›n

halkas›n›n en solunda yeralan ›fl›nlar, bulunduklar›
halkadaki di¤er ›fl›nlara göre nispeten daha iridirler.
Tersiyer halkan›n gerisinde ve preanal ›fl›n›n kaidesinde 3
veya 4 ›fl›ndan oluflan dördüncü bir ›fl›n halkas›
(kuarterner) daha bulunur. Bu halkan›n en solundakinden
bir önceki (4 ›fl›n sözkonusu iken) yahut ortas›ndaki ›fl›n
(3 ›fl›n sözkonusu iken) halkadaki di¤er ›fl›nlara oranla
daha iridir (fiekil 17 D).

Tip Kona¤› ve Lokalitesi/Habitat:Evcil s›¤›r (Bos
taurus), ‹zmir-Türkiye, ‹flkembe (rumen).

Tip Materyal: ZSBEU-RCC.1/P.N. 1-12, 21 Mart
1990 ve RCC.4/P.N. 324-338, 03 Nisan 1995 tarihli
daimi preparatlarda E. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Zooloji Anabilim Dal›, Bornova-‹zmir’deki s›¤›r iflkembe
siliyatlar› kolleksiyonunda muhafaza edilmektedir.

Bulunuflu ve Da¤›l›fl›: Önceden Torun (29) taraf›ndan
ülkemiz evcil koyunlar›ndan  ve bu çal›flma ile de
s›¤›rlardan ilk kez belirlenerek tan›mlam›flt›r. ‹ncelenen
30 iflkembe içeri¤inin sadece 3’ünde (%10.00)
belirlenmifltir (Tablo 2). 

Derivatio nominis: Forman›n ismi, bir önceki
formada oldu¤u gibi siliyat›n preanal ›fl›n tipi (L. bifidus:
ortadan ikiye yar›lm›fl, ayr›lm›fl) ve ikincil ›fl›n halkas› say›s›
(L.  quadri-: dört; cinctus: kuflak, kuflak gibi çevreleyen,
halka) dikkate al›narak verilmifltir.

Taksonomik De¤erlendirme: Bu forma ikincil
›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka say›s›n›n 4 adet olmas› ile O. p.
f. purknjei n. f.  ve O. p. f. bifidobicinctus n. f.’un her
ikisinden, ilave olarak primer halkadaki ›fl›nlar›n
ço¤unlukla trifurkat, nadiren kuadrifurkat veya bifurkat
oluflu ile de yine O. p. f. bifidobicinctus n. f.’dan farkl›d›r.
Bununla birlikte bu karakter aç›s›ndan O. p. f. purkynjei
n. f. ile benzerdir. Ayr›ca bu forma, bundan sonra
de¤inilecek olan ve s›¤›rlar›m›zda belirlenmemifl olan
formalardan, O. p. f. quadricoronatus ile ikincil ›fl›n
halkas› say›s› aç›s›ndan benzer olmas›na karfl›n, preanal
›fl›n›n bu son bahsedilen formada oldukça uzun ve
mahmuzlu tipte oluflu ile farkl›d›r.

4. Ophryoscolex purkynjei forma bicoronatus
Dogiel, 1927

Ophryoscolex caudatus bicoronatus Dogiel, ›927,
Arch. Protistenkd, 59: 195-199 [Sewastopol, Rus.;
Lenningrad Univ. (Zootomisch. Inst.)] syn. nov..

Ophryoscolex caudatus bicoronatus atavus Dogiel,
1927, Arch. Protistenkd, 59: 195-198 [Sewastopol,
Rus.; Lenningrad Univ. (Zootomisch. Inst.)] syn. nov..

B. GÖÇMEN

419



Ophryoscolex Stein, 1858 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakk›nda Morfolojik ve Taksonomik Araflt›rmalar

420

Ophryoscolex bicoronatus Dogiel, 1927 [Sensu Kofoid
and MacLennan, ›933, Univ. Calif.(Berkeley) Publ. Zool.,
39: 25] syn. nov..

Diagnosis: Preanal ›fl›n mahmuzlu tiptedir (fiekil 2 D):
esas ›fl›n›n kaidesinde oldukça küçük bir ç›k›nt› yahut
mahmuz fleklinde bir ›fl›n bulunur. Uzunlu¤u hiçbir zaman
esas ›fl›n›n uzunlu¤unun 1/4’ine ulaflmaz. Esas ›fl›n›n
uzunlu¤u [Sensu Dogiel (1) IU= 53.00 (38.00-58.00)
µm], vücut uzunlu¤unun yaklafl›k 1/3’i kadar veya daha
uzundur [Sensu Dogiel (1) U/IU oran›= 2.87]. ‹kincil
kaudal ›fl›nlar 2 halka halinde düzenlenir. Primer
halkadaki ›fl›nlar ço¤unlukla bifurkat, nadiren basit veya
trifurkatt›r.

Deskripsiyon: Dogiel (1) taraf›ndan ayr›nt›l› bir
flekilde tan›mlanm›flt›r. S›¤›rlar›m›zda belirlenmedi¤i için
burada ayr›ca tan›mlanm›yacakt›r.

Da¤›l›fl›: Türe dahil en nadir görülen formalardan
birisidir. Rusya (1), Çin (45) ve ülkemiz (29) evcil
koyunlar›ndan, A.B.D. (19)’ndeki Kanada koyunlar› (Ovis
canadensis) ve Da¤ koyunlar› (Ovis dalli) (46)’ndan rapor
edilmifltir. S›¤›rlarda bulundu¤una iliflkin herhangi bir
kay›t yoktur. Ayn› co¤rafik bölgede birlikte yaflayan
koyunlar›m›zda belirlendi¤i halde, s›¤›rlar›m›zda
bulunmamas›, bu forman›n koyunlara özgü olabilece¤ini
düflündürür.

Taksonomik De¤erlendirme: O. p. f. bicoronatus
preanal ›fl›n haricinde, O. p. f. bifidobicinctus n. f.’a çok
benzer. Bununla birlikte O. p. f. bifidobicinctus n. f. ‘da
preanal ›fl›n mahmuzlu tip yerine bifurkatt›r ve uzunlu¤u,
hiç bir zaman toplam vücut uzunlu¤unun 1/5’inden daha
fazla de¤ildir. Oysa O. p. f. bicoronatus’da uzun olan esas

›fl›n k›sm› vücut uzulu¤unun yaklafl›k 1/3’kadar veya daha
uzundur.

5. Ophryoscolex purkynjei forma tricoronatus
Dogiel, 1927

Ophryoscolex caudatus tricoronatus Dogiel, ›927,
Arch. Protistenkd, 59: 199-202 [Bokhara,Turkest.-
Pers.; Lenningrad Univ. (Zootomisch. Inst.)] syn. nov..

Diagnosis: Preanal ›fl›n mahmuzlu tiptedir (fiekil 2 D):
esas ›fl›n›n kaidesinde oldukça küçük bir ç›k›nt› yahut
mahmuz fleklinde bir ›fl›n bulunur. Uzunlu¤u hiçbir zaman
esas ›fl›n›n uzunlu¤unun 1/4’ine ulaflmaz. Esas ›fl›n›n
uzunlu¤u [Sensu Dogiel (1) IU=54.00 (47.00-60.00)
µm], vücut uzunlu¤unun yaklafl›k ›/3’i kadar veya daha
uzundur [Sensu Dogiel (1) U/IU oran›=2.77]. ‹kincil
kaudal ›fl›nlar 3 halka halinde düzenlenir. Primer
halkadaki ›fl›nlar ço¤unlukla trifurkat, nadiren bifurkat
veya kuadrifurkatt›r.

Deskripsiyon: Eberlein (11) ve daha sonra Dogiel (1)
taraf›ndan oldukça ayr›nt›l› bir flekilde tan›mlanm›flt›r. Bir
önceki forma gibi s›¤›rlar›m›zda belirlenmedi¤i için burada
ayr›ca tan›mlanm›yacakt›r.

Da¤›l›fl›: O. p. f. purkynjei n. f.’den sonra cinsin ve
türün en genifl da¤›l›fla sahip ikinci formas›d›r. Bununla
birlikte bu da¤›l›fl evrensel deildir. Nitekim Japonya’dan
hiçbir kay›t yoktur. S›¤›rlarda (Bos taurus ve Bos indicus)
bulundu¤una iliflkin sadece Almanya (11), Çin (39) ve
Afrika (42)’dan raporlar mevcuttur. Bununla birlikte, bu
formaya ait kay›tlar daha çok koyunlardan
gerçeklefltirilmifltir. Eberlein (11) taraf›ndan
Almanya’daki, Hsiung (45) taraf›ndan Çin’deki, Dogiel (1)
taraf›ndan Türkistan’daki, Marinho (47) taraf›ndan

Dogiel (1) Kofoid an fiimdiki Çal›flma
MacLennan (2)

O. inermis O. inermis O. inermis (Inserta sedis)?

O. buissoni f. unicintus O. buissoni O. buissoni f. unicuntus

O. buissoni f. bicuntus O. bicintus O. buissoni f. bicuntus

O. purkynjei* O. purkynjei O. punkynjei f. purkynjei n.f.*

--------------- --------------- O. purkynjei f. bifidobicuntus n.f.*

--------------- --------------- O. purkynjei f. bifidoquadricintus n.f.*

O. caundatus f. tricoronatus O. caudatus O. purkynjei f. tricoronatus

O. caudatus f. bicoronatus O. bicoronatus O. purkynjei f. bicoronatus

O. caudatus f. quadricoronatus O. quadricoronatus O. purkynjei f. quadricoronatus

--------------- O. spinosus O. spinosus

Tablo 12. Ophryoscolex cinsi içerisinde
s›n›fland›r›lan siliyatlar için de¤iflik
araflt›r›c›larca (1, 2) ve
taraf›m›zdan öngörülen takson-
amik düzeyler [“*” iflareti
s›¤›rlar›m›zda belirlenmifl olan
siliyatlar› gösterir].



Portekiz’deki ve son olarak Torun (29) taraf›ndan
ülkemizdeki evcil koyunlardan bildirilmifltir.

Evcil koyunlar d›fl›nda ayr›ca Kuzey ‹ran’daki (1)
yabani Do¤u koyunlar› (Ovis orientalis) ve A.B.D.’ndeki
(46) Da¤ koyunlar› (Ovis dalli)’nda saptanm›flt›r. Bu
forman›n keçilerde (Capra hircus) bulundu¤una iliflkin tek
kay›t ise Hindistan (43)’dan gerçeklefltirilmifltir.

Ayni co¤rafik bölgeyi paylaflan koyunlar›m›zda
bulundu¤u halde (29), s›¤›rlar›m›zda saptanmam›fl olmas›
bu forman›n daha çok bir koyun formu oldu¤unu iflaret
eder. Bu forman›n s›¤›rlarda bulundu¤una iliflkin kay›tlar
(11, 39, 42) olas›l›kla ayni ortamda beslenen koyunlardan
yeni bulaflm›fl siliyat bireylerine yahut daha çok O. p. f.
purkynjei n. f.’n›n uzun bifurkat preanal ›fl›nl› örneklerine
dayanmaktad›r. 

Taksonomik De¤erlendirme: O. p. f. tricoronatus, O.
purkynjei’nin burada tan›mlanan ilk 3 formas› (O. p. f.
purkynjei n. f., O. p. f. bifidobicinctus n. f. ve O. p. f.
bifidoquadricinctus n. f.)’ndan oldukça uzun olan
mahmuzlu tipte bir preanal ›fl›na sahip oluflu, ayr›ca O. p.
f. bicoronatus ve O. p. f. bifidobicinctus n. f.’dan primer
›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar›n bifurkat yerine ço¤unlukla
trifurkat olmalar› ve 2 yerine 3 ikincil ›fl›n halkas›na sahip
oluflu ile farkl›d›r. Preanal ›fl›n tipi yan›nda O. p. f.
bifidoquadricinctus n. f.’dan ayr›ca bu forman›n 4 adet
ikincil ›fl›n halkas›na sahip olmas› ile de farkl›d›r.

6. Ophryoscolex purkynjei forma quadricoronatus
Dogiel, 1927

Ophryoscolex caudatus quadricoronatus Dogiel, 1927,
Arch. Protistenkd, 59: 202-206 [Bokhara, Turkest.-
Pers.; Lenningrad Univ. (Zootomisch. Inst.)] syn. nov..

Ophryoscolex quadricoronatus Dogiel, 1927 [Sensu
Kofoid and MacLennan, 1933, Univ. Calif.(Berkeley)
Publ. Zool., 39: 26] syn. nov..

Diagnosis: Preanal ›fl›n mahmuzlu tiptedir (fiekil 2 D):
esas ›fl›n›n kaidesinde oldukça küçük bir ç›k›nt› yahut
mahmuz fleklinde bir ›fl›n bulunur. Uzunlu¤u hiçbir zaman
esas ›fl›n›n uzunlu¤unun 1/4’ine ulaflmaz. Esas ›fl›n›n
uzunlu¤u [Sensu Dogiel (1) IU=53.00 (48.00-63.00)
µm], vücut uzunlu¤unun yaklafl›k 1/3’i kadar veya daha
uzundur [Sensu Dogiel (1) U/IU oran›=3.08]. Primer
halkadaki ›fl›nlar ço¤unlukla trifurkat, nadiren
kuadrifurkat ve çok ender olarak bifurkat veya
pentifurkatt›r.

Deskripsiyon: Dogiel (1) taraf›ndan oldukça ayr›nt›l›

bir flekilde tan›mlanm›flt›r. Bundan önceki 2 forma gibi
s›¤›rlar›m›zda saptanmad›¤› için burada ayr›ca
tan›mlanmayacakt›r.

Da¤›l›fl›: Sadece Türkistan (1) ve ülkemizdeki (29)
evcil koyunlarda, ayr›ca Kuzey ‹ran (1)’daki yabani Do¤u
koyunlar› (Ovis orientalis) ile A.B.D. (19)’ndeki koyunlar
(Ovis canadensis)’da belirlenmifl olan oldukça nadir
bulunan bir formad›r. S›¤›rlarda belirlenmemifltir. Dolay›s›
ile bundan önceki 2 forma gibi, ayni yerleflime sahip
koyunlar›m›zda saptanm›fl olmas› (29), bu forman›n da
koyunlara özgü bir siliyat oldu¤unu iflaret eder. 

Taksonomik De¤erlendirme: O. p. f. quadricorona-
tus, O. purkynjei’nin burada tan›mlanan ilk 3 formas› (O.
p. f. purkynjei n. f., O. p. f. bifidobicinctus n. f. ve O. p.
f. bifidoquadricinctus n.f.)’ndan oldukça uzun olan
mahmuzlu tipte bir preanal ›fl›na sahip oluflu, ayr›ca O. p.
f. bicoronatus ve O. p. f. bifidobicinctus n. f.’dan primer
›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar›n bifurkat yerine ço¤unlukla
trifurkat olmalar› ve 2 yerine 4 ikincil ›fl›n halkas›na sahip
oluflu ile farkl›d›r. Preanal ›fl›n tipi yan›nda O. p. f.
purkynjei n. f.’den ayr›ca bu forman›n 4 adet ikincil ›fl›n
halkas›na sahip olmas› ile de farkl›d›r. Bu forma preanal
›fl›n tipi ve uzunlu¤u d›fl›nda O. p. f. bifidoquadricinctus n.
f.’a oldukça benzerdir.

Genel De¤erlendirme ve Sonuçlar

Toplam 30 s›¤›r iflkembesi içeri¤i ile gerçeklefltirilen
araflt›rmam›z›n sonucunda, Ophryoscolex cinsi içerisinde
yer alan ve preanal ›fl›n uzunlu¤u ile ikincil ›fl›nlar›n
oluflturdu¤u halka say›s› esas al›narak “tür” yahut “forma”
düzeyinde tan›mlanm›fl olan siliyatlar›n (Tablo 1),
sözkonusu özellikler ile tür düzeyinde
s›n›fland›r›lamayaca¤›, gerek önceden çeflitli araflt›r›c›lar
(8, 20, 22-24, 36) taraf›ndan gerçeklefltirilen kültür
çal›flmalar›, gerekse çal›flmam›zda uygulanan istatistik
analiz yöntemleri (kar›fl›k haldeki frekans histogramlar›,
tek yönlü varyans analizi ve CD de¤erleri)’nden elde edilen
bulgularla gösterilmifltir. Ayr›ca önceden bu özelliklere
dayan›larak tan›mlanm›fl baz› türler yahut formalar
aras›nda preanal ›fl›n uzunlu¤u aç›s›ndan ara, ve ›fl›n
halkas› say›s› aç›s›ndan da benzer durumlar›n saptanm›fl
olmas› nedeniyle, hem Ophryoscolex cinsi hem de bu cins
içerisinde farkl› türler olarak kabul edilmifl (1, 2) olan baz›
siliyatlar yeniden gözden geçirilerek O. purkynjei alt›nda
birlefltirilmifllerdir (Tablo 12). 

Di¤er taraftan preanal ›fl›n uzunlu¤u ve tipi aç›s›ndan
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mevcut taksonlar›n hiçbirisine yerlefltirilemiyen siliyatlar
ikincil ›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka say›s› da esas al›narak 2
yeni forma fleklinde tan›mlanm›flt›r. Kaudal ›fl›nlanma ve
halka oluflumunda görülen varyasyonlar nedeni ile bu tip
karakterler “forma” diagnosisi, bunun d›fl›ndaki konstant
karakterler [kontraktil vakuol say›s›, antimer say›s› ve
dolayl› olarak primer ›fl›n halkas›ndaki ›fl›n say›s›] ise “tür”
diagnosisi için kullan›larak O. purkynjei içerisine dahil
edilen tüm siliyatlar ile Ophryoscolex cinsi gözden
geçirilerek yeniden tan›mlanm›flt›r. 

Sonuç olarak, s›¤›rlar›m›zda biri önceden tür
düzeyinde tan›mlanm›fl (Ophryoscolex purkynjei Stein,
1858) olan ve çal›flmam›zda yeni forma fleklinde
düzenlenmifl O. p. f. purkynjei n. f. ve ikisi farkl› say›da
›fl›n halkas›na sahip olufllar› ile burada ilk kez tan›mlanan
O. p. f. bifidobicinctus n. f. ve O. p. f. bifidoquadricinctus
n. f. olmak üzere toplam 3 forma belirlenmifltir.

Çal›flmam›zda ilk kez tan›mlanm›fl olan O. p. f.
bifidobicinctus n. f. ve O. p. f. bifidoquadricinctus n. f.) ilk
bak›flta ülkemiz s›¤›rlar›na özgü gibi görünürler. Bununla
birlikte bu siliyatlardan O. p. f. bifidobicinctus n. f.’un
Almanya’daki s›¤›rlarda (11, 38), O. p. f.
bifidoquadricinctus n. f.’un ise ülkemiz koyunlar›nda (29)
bulundu¤una iliflkin dolayl› raporlar mevcuttur.

Ophryoscolex purkynjei’ye dahil formalardan O. p. f.
bicoronatus (O. caudatus f. bicoronatus Sensu Dogiel,
1927) ve O. p. f. quadricoronatus (O. p. f.
quadricoronatus Sensu Dogiel, 1927), hali haz›rda bilinen
da¤›l›fllar› incelendi¤inde koyunlara özgü olduklar›
anlafl›l›r. S›¤›rlar›m›zda belirlenmemifl olmalar› da bu
düflünceyi destekler niteliktedir.

Çal›flmam›zda Ophryoscolex cinsine dahil 3 forma
belirlenmifl olmakla birlikte (Tablo 12), koyunlar›m›zda
bu say›n›n O. p. f. purkynjei n. f., O. p. f.
bifidoquadricinctus n. f.,  O. p. f. bicoronatus, O. p. f.
tricoronatus ve O. p. f. quadricoronatus ile 5 oldu¤u,
Torun (29) taraf›ndan verilen tan›mlamalar ve flekillerden
ortaya ç›kar. Ülkemiz s›¤›r ve koyunlar› aras›nda saptanan
bu say›sal farkl›l›k di¤er baz› ülkelerde de görülür.
Örne¤in Dogiel (1) Rusya, Türkistan ve Kuzey 0ran’daki
s›¤›rlarda 2 türe dahil olacak flekilde 3 forma (O. buissoni
f. unicinctus, O. purkynjei f. purkynjei n. f. ve O. p. f.
tricoronatus) belirlerken, ayni da¤›l›fl sahas›nda bulunan
koyunlardan yine 2 türe dahil olacak flekilde 5 forma (O.
p. f. unicinctus, O. b. f. bicinctus, O. p. f. bicoronatus, O.
p. f. tricoronatus ve O. p. f. quadricoronatus) ay›rt

etmifltir. Benzer flekilde A.B.D.’ndeki s›¤›rlarda bu cinse
ait hiçbir örnek gözlenmezken (48), koyunlarda 3 türe
dahil olacak flekilde toplam 6 forma (O. inermis, O. b. f.
unicinctus, O. b. f. bicinctus, O. p. f. purkynjei n. f., O. p.
f. bicoronatus, O. p. f. tricoronatus ve O. p. f.
quadricoronatus) rapor edilmifltir (19, 46). Uzak Do¤u
ülkelerinden Çin ve Japonya’da ise bu durum daha
farkl›d›r. Çin’deki koyun ve s›¤›rlarda bu say› eflit olup,
herbirinde O. purkynjei’ye dahil olacak flekilde ikifler
forma bulunur. Koyunlarda O. p. f. bicoronatus ve O. p.
f. tricoronatus (45), s›¤›rlarda O. p. f. purkynjei n. f. ve
O. p. f. tricoronatus (39) belirlenmifltir. Di¤er taraftan
Japonya’daki s›¤›rlarda sadece O. p. f. purkynjei n. f. (35,
40, 41), koyunlarda ise sadece O. p. f. tricoronatus
bulunur.

Ophryoscolex’e dahil geçerli türlerden O. spinosus (2)
ve O. buissoni (1)’nin evcil koyun (29) ve s›¤›rlar›m›zda
bulunmamas› nedeniyle bu cinse dahil fauna aç›s›ndan,
ülkemiz tek tür ile daha çok Uzak Do¤u ülkeleri ile
benzerlik gösterir. O. spinosus sadece Hindistan’daki
Zebu s›¤›rlar› (Bos indicus)’ndan (2, 49) kaydedilmifltir.
Görünüfl olarak bu bölgeye özgü bir siliyatt›r. Çünkü di¤er
ülkelerdeki Zebu s›¤›rlar›nda belirlenmemifltir (42, 50-
52). O. buissoni de, O. spinosus gibi ender rastlanan
türlerden birisidir. Sadece Rusya+Türkistan’daki (1) evcil
koyun ve s›¤›rlar ile A.B.D. (46)’deki Da¤ koyunlar› (Ovis
dalli)’ndan bildirilmifltir.

Yukar›da özetlenme¤e çal›fl›lan verilerden de
kolayca anlafl›labilece¤i gibi, görünüfl olarak bu cinse dahil
siliyatlar aç›s›ndan en zengin konak koyunlard›r. Co¤rafik
olarak bak›ld›¤›nda ise A.B.D. gerek tür (3), gerekse
forma (6) say›s› aç›s›ndan birinci s›radad›r. ‹kinci s›rada
Rusya ve Türkistan, daha sonra tek tür ve toplam 5
forma ile ülkemiz gelmektedir. Ophryoscolex cinsi
aç›s›ndan en fakir fauna ise Uzak Do¤u ülkelerinde (Çin ve
Japonya) görülür. Sonuç olarak ülkemiz bu cinse dahil
siliyat zenginli¤i aç›s›ndan ara durum sergiler. Bundan
baflka gerek tür, gerekse forma say›s› bak›m›ndan bat›dan
(A.B.D.) do¤uya (Japonya) ve kuzeyden (Rusya) güneye
(Hindistan) do¤ru bir azalma sözkonusudur. Hindistan’da
sadece bu kara parças›na özgü bir türün (O. spinosus)
bulunmas› ise ilginçtir. Bununla birlikte yukar›da sözü
edilen bu durumlar›n nedenini anlamak oldukça zordur ve
konak hayvanlar aç›s›ndan ayr›nt›l› bir zoocorafik da¤›l›fl
analizi ile daha fazla say›da konak  türün faunal
incelenmesini gerektirir. 



Kofoid and MacLennan (2) bu cinse dahil siliyatlar›n
tamam›n›, önceden Dogiel (1) taraf›ndan tan›mlanan
formalar› da kapsayacak flekilde tür düzeyinde ele
alm›flt›r. Araflt›r›c›lar (2) tür s›n›fland›rmas› aç›s›ndan
uygun olmayan preanal ›fl›n karakteri ve ayr›ca vakuol
say›s›n› esas alarak türün üzerinde “Grup” s›n›fland›rmas›
(Buissoni, Purkynjei ve Caudatus) yapm›flt›r. Purkynjei
grubu içerisine O. purkynjei ile birlikte, kendisinin
tan›mlam›fl oldu¤u O. spinosus’u da dahil etmifltir.
Bununla birlikte O. spinosus kontraktil vakuol say›s›n›n 9
yerine 10 adet olmas› ile kesin olarak O. purkynjei’den
farkl›d›r. Preanal ›fl›n uzunlu¤undaki benzerlik ise türü
karakterize etmedi¤i gibi, türün üzerindeki “Grup”
s›n›fland›rmas› aç›s›ndan da uygun bir karakter de¤ildir.
Bu yüzden bu gruplama geçersizdir. Tür üzerindeki
farkl›laflmalar› ifade etti¤i için ilk kez Kofoid and
MacLennan (2) ve sonraki baz› araflt›r›c›lar (8, 23)
taraf›ndan kullan›lan “Grup” terimi yerine, bir baflka nötr
kategori (34) olan “Seri” terimi tercih edilmifltir. Preanal
›fl›n›n tipi ile bu ›fl›n›n vücuda göre oransal uzunlu¤u esas
al›narak, bifurkat tipte nispeten k›sa preanal ›fl›nl›
formalar [Purkynjei serisi] ve mahmuzlu tipte uzun bir
preanal ›fl›na sahip olan formalar [Caudatus serisi] halinde
birarada de¤erlendirilmifllerdir. Buna göre O. purkynjei’ye
dahil siliyat formalar›, Epidinium ecaudatum’da
taraf›m›zdan gerçeklefltirildi¤i gibi (17) tür taksonu
alt›nda iki seriye ayr›lm›flt›r. Bifurkat preanal ›fl›nl›
formalar Purkynjei serisi [O. p. f. purkynjei n. f., O. p. f.
bifidobicinctus n. f. ve O. p. f. bifidoquadricoronatus n.
f.], mahmuzlu tipte ve nispeten daha uzun bir preanal
›fl›na sahip olanlar [O. p. f. bicoronatus, O. p. f.
tricoronatus ve O. p. f. quadricoronatus] ise Kofoid and
MacLennan (2) taraf›ndan öngörüldü¤ü flekilde Caudatus
serisi olarak ele al›nm›flt›r. Seri taksonu Uluslararas›
Zooloji Nomenklatürü Yasas› (34)’n›n kural olarak
koymad›¤› nötr bir s›n›fland›rma flekli olarak burada
kullan›lm›flt›r. Bununla birlikte Caudatus serisi içerisinde
bulunan formalar›n Purkynjei serisi içerisinde bulunanlara
göre daha uzun bir preanal yahut ana kaudal ›fl›na sahip
olmalar›, bunlar›n Purkynje serisi içerisinde bulunan
formalardan farkl›laflabilece¤i fikrini güçlendirir. Ayr›ca
Caudatus serisi içerisindeki formalar›n hemen hemen
sadece koyunlarda, Purkynjei serisinin ise hemen hemen
sadece s›¤›rlarda bulunuflu seri oluflturman›n anlaml›
oldu¤unu ortaya koyar. Görünüfl olarak bu iki seriye dahil
siliyatlar preanal ›fl›n özelli¤ine dayal› olarak ayr› ayr›
türler oluflturma yönünde farkl›laflmalar

göstermektedirler. Bununla birlikte farkl› konak türlerin
ayni beslenme ortamlar›nda karfl› karfl›ya gelmeleri ve
beslenme an›nda birbirlerine kendi içerdikleri faunay›
bulaflt›rmalar›ndan dolay› tür oluflumu için gerekli olan
izolasyon mekanizmalar› ifllerlik kazanamamaktad›r. Bu
nedenle bugün için baz› bölgelerdeki koyun (1, 19, 29)
veya s›¤›rlarda (1, 39, 42) her iki seriye dahil siliyatlara
birlikte rastlanabilmektedir. Fosil kay›tlardan s›¤›rlar
(Bos)’›n koyunlar (Ovis)’a göre çok daha evvel
(günümüzden yaklafl›k 5 milyon y›l önce III. zaman›n son
devri Pliosen’de) ortaya ç›kt›klar› (5, 53, 54)
bilinmektedir. Bu durum Purkynjei serisi içerisindeki
siliyatlar›n, Caudatus serisindekilere oranla niçin daha k›sa
bir preanal ›fl›na sahip olduklar›n› ve dolay›s› ile bu
karakter aç›s›ndan niye daha basit yap›l› olduklar›n›
gösteren önemli bir dayanak oluflturur. Yukar›da
de¤inilen nedenlerden dolay› seri yapman›n, en az›ndan
farkl›laflma ile ilgili basamaklar› iflaret etti¤i için anlaml›
oldu¤u kesin olarak ortaya ç›kar.

Ayr›ca cinse dahil siliyatlar›n incelenen s›¤›rlardaki
görülme s›kl›klar› ve bulunma oranlar› çizelge halinde
özetlenmifltir (Tablo 2). ‹ncelenen s›¤›rlarda
Ophryoscolex cinsinin görülme s›kl›¤› %23.33 olarak
saptan›rken, Epidinium cinsi için bu de¤er (%43.33)
yaklafl›k iki kat daha az olacak flekilde rapor edilmifltir
(17). Bu de¤erler her iki cinsin birlikte bulundu¤u
Japonya’daki evcil s›¤›rlardan bildirilenlere (Epidinium
için %29.60, Ophryoscolex için %9.60) (41) göre
oldukça yüksektir. Di¤er taraftan Epidinium cinsinin
saptanmad›¤› A.B.D.’ndeki Da¤ koyunlar›nda (46)
Ophryoscolex’in görülme s›kl›¤› incelenen iki iflkembe
s›v›s› örne¤i için %100.00 olarak belirlenmifltir. Bu
durum iki cins aras›nda bir antogonizm olabilece¤ini
iflaret eder gibi görünse de, s›¤›rlar›m›z›n %50.00’sinde
(30 s›¤›r›n 15’inde) belirlenmifl olan bu siliyatlar, %40
oran›nda (15 s›¤›r›n 6’s›nda) birlikte bulunurlar. Dolay›s›
ile en az›ndan Purkynjei serisi içerisinde yer alan
Ophryoscolex üyeleri ile Epidinium aras›nda av-avc›
iliflkileri ve di¤er pekçok etkene dayal› bir antogonizmden
sözetmek mümkün de¤ildir. Bununla birlikte Imai et al.
(55) ve Ogimoto and Imai (5) Caudatus serisine
(araflt›r›c›lara göre O. caudatus) dahil siliyatlar›n
Epidinium’un spesifik olarak bulundu¤u B-tip (56, 547)
s›¤›r iflkembe içerikleri yerine, Polyplastron ve
Diploplastron (Syn. Metadinium) cinslerinin spesifik
olarak bulundu¤u (56, 57) A-tipteki koyun ve keçi
iflkembe içeriklerinde saptand›¤›n› bildirmifllerdir. Bu
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durum O. purkynjei’ye dahil iki forma serisinin (Purkynjei
ve Caudatus) farkl› konak türler aras›ndaki
farkl›laflmas›n›n ne denli yüksek oldu¤unu göstermesi
aç›s›ndan önemlidir.

S›¤›rlar›m›zda Ophryoscolex purkynjei (Sensu stricto
Purkynjei serisi)’nin Epidinium cinsi ile birlikte bulunma
e¤ilimi oldukça yüksektir (% 85.71, 7 s›¤›r›n 6’s›nda),
halbuki Epidinium’un bu seri formalar› ile birlikte
bulunma e¤ilimi daha düflüktür (%42.86, 14 s›¤›r›n
6’s›nda). Ophryoscolex cinsine dahil siliyatlar aras›nda en
yüksek görülme s›kl›¤› %23.33’lik bir oran ile O. p. f.
purkynjei n. f. ve O. p. f. bifidobicinctus n. f. taraf›ndan
paylafl›l›rken, O. p. f. bifidoquadricinctus n. f. en düflük
görülme s›kl›¤›na (%10.00) sahip siliyat olarak
belirlenmifltir (Tablo 2).

Araflt›mam›z›n konusunu oluflturan bu cinse ait
siliyatlar önceden Torun (29) taraf›ndan koyunlar›m›zdan
rapor edilenlerle birlikte, di¤er ülkelerden kaydedilenlerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ülkemizin Ophryoscolex içerisinde
s›n›fland›r›lan siliyatlar bak›m›ndan bat›dan (A.B.D.) (19,
46) Uzak Do¤u (Çin-Japonya) (35, 40, 41, 55)’ya do¤ru
ara durumda oldu¤u (1 tür ve 5 forma) saptanm›flt›r.

Çal›flmada elde edilen bulgular ve bu konuda önceden
yay›nlanm›fl tan›mlamalar dikkate al›narak Ophryoscolex
cinsine dahil (flüpheli tür O. inermis hariç) siliyatlar için
afla¤›daki tayin anahtar› önerilmifltir:

1. Vücüt yüzeyi alt› antimere bölünmüfltür; primer ›fl›n
halkas›nda befl adet ›fl›n bulunur; kontraktil vakuol
say›s› ön s›rada on, arka s›rada befl adet olacak
flekilde toplam 15’dir (Ophryoscolex
buissoni).......................................................... 2

—-  .Yedi antimere bölünmüfltür; primer ›fl›n halkas›nda
alt› adet ›fl›n bulunur, kontraktil vakuol say›s› daha
azd›r ............................................................... 3

2. ‹kincil ›fl›nlar›n oluflturdu¤u halka say›s› tektir,
sadece primer halka bulunur, buradaki ›fl›nlar
ço¤unlukla bifurkat nadiren basittir; vücut
uzunlu¤unun yaklafl›k 1/3’i kadar uzunlu¤a sahip
olan preanal ›fl›n nadiren basit (simplicispinosus
aberasyonu) ço¤unlukla mahmuzlu tiptedir (fiekil 2
D) ................................................ O. b. f.
unicinctus

—- . Halka say›s› ikidir, primer halka ›fl›nlar› ço¤unlukla
bifurkat, nadiren basittir; vücut uzunlu¤unun
yaklafl›k 1/3’i kadar uzunlu¤a sahip olan preanal ›fl›n

daima mahmuzlu tiptedir .......................O. b. f.
bicinctus 

3. Kontraktil vakuol say›s› befl ön ve befl arka s›rada
olacak flekilde toplam on adettir
......................................................... O. spinosus

—- . Vakuol say›s› daha azd›r: dört ön ve befl arka s›rada
olacak flekilde toplam 9’dur (O. purkynjei)............4

4. Preanal ›fl›n bifurkatt›r (fiekil 2 A-C), kol veya
çatallar eflit uzunlukta yahut biri di¤erinden en fazla
yar›s› kadar k›sad›r, en uzun kolun uzunlu¤u vücut
uzunlu¤unun en çok 1/5’i kadard›r (Purkynjei serisi)
....................................................................... 5

—- . Preanal ›fl›n mahmuzlu tiptedir  (fiekil 2 D): esas
›fl›n›n kaidesinde oldukça küçük bir ç›k›nt› yahut
mahmuz fleklinde bir ›fl›n bulunur, uzunlu¤u hiçbir
zaman esas ›fl›n›n uzunlu¤unun 1/4’ine ulaflmaz;
esas ›fl›n›n uzunlu¤u  vücut uzunlu¤unun yaklafl›k
1/3’i kadar yahut daha uzundur (Caudatus serisi)
....................................................................... 6

5. Primer ›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar ço¤unlukla trifurkat,
nadiren kuadrifurkat veya bifurkatt›r, ›fl›n halkas›
say›s› üç (O. p. f. purkynjei n. f.) veya dört (O. p. f.
bifidoquadricinctus n. f.)’tür 

—- . Primer ›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar ço¤unlukla bifurkat,
nadiren basit veya trifurkatt›r, ›fl›n halkas› say›s›
ikidir............................ O. p. f. bifidobicinctus n. f. 

6. Primer ›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar ço¤unlukla trifurkat,
nadiren kuadrifurkat veya bifurkatt›r, ›fl›n halkas›
say›s› üç (O. p. f.tricoronatus) veya dört (O. p. f.
quadricoronatus)’tür. 

—- . Primer ›fl›n halkas›ndaki ›fl›nlar çounlukla bifurkat,
nadiren basit veya trifurkatt›r, ›fl›n halkas› say›s›
ikidir ...................................... O. p. f. bicoronatus

Yukar›da verilen tayin anahtar› bir bak›ma çal›flmay›
özetledi¤inden, uluslararas› kullan›m de¤erini art›rmak
amac›yla ayr›ca afla¤›da ‹ngilizce olarak da sunulmufltur:

A Taxonomical Key for the Identification of the
Ciliates Belonging to the Genus Ophryoscolex:

1. Body surface divided into six antimeres; five spines
present at the primary circlet of spines; a total of 15
contractile vacuoles present, ten in the anterior and
five in the posterior row (Ophryoscolex buissoni)
....................................................................... 2
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