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ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, İzmir’den 15 Türk rahvan ve 15 İngiliz ve Arap atlarının arka bağırsağında bulunana Paraisotricha cinsine dahil 
2 endokommensal siliyat, P. colpoidea ve P. minuta’nın sitolojik özelliklerini tespit etmek, türlerin morfolojik karakterlerini orijinal tanım ve 
literatürde mevcut tanımlarla karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tartışmaktır.
Yöntemler: İki endokommensal siliyatın sitolojik özellikleri piridinli gümüş karbonat ve gümüş nitrat empregnasyon teknikleriyle ışık mikros-
kobu düzeyinde çalışılmıştır.  
Bulgular: Atlarımızdan ölçülen örnekler sitolojik özellikler, morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından orijinal tanımlamalarda 
verilenlere benzer bulunmuştur.  
Sonuç: Türlerin biyometrik verilerinin değerlendirilmesinde konak hayvanların beslenme alışkanlıklarının ve coğrafi varyasyonlarının önemli 
olduğu sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 28-32) 
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ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to determine the cytological features of 2 endocommensal ciliates, P. colpoidea and P. minuta belong-
ing to genus Paraisotricha found in the hindgut of 15 Turk rahvan and 15 English and Arabic horses from Izmir, compare the morphological 
characters of species with their original descriptions and previous reports and discuss the similarities and differences.  
Methods: The cytological features of two endocommensal ciliates were investigated with  the pyridinated silver carbonate impregnation 
and  silver nitrate impregnation techniques at  the level of light microscopy.
Results: Specimens from our horses were found to be similar to the original descriptions on the basis of cytological features, morphological 
characters and biometric data. 
Conclusion: We have concluded that the geographical variation and  feeding habits of the host animals are important for evaluating the 
biometric data of species. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 28-32)
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GİRİŞ

Atgillerin bir üyesi olan atlar monogastrik canlılardır, sindirim 
sistemleri ağız, farinks, özofagus, mide, ince bağırsak, arka (kalın) 
bağırsak ve anüsten oluşur (1, 2). Arka bağırsak diğer bir ifadeyle 
kalın bağırsak çekum, kalın kolon, ince kolon ve rektumdan olu-
şur anüsle son bulur (3). Atlarda mikrobiyal sindirim arka bağır-
sakta gerçekleşir. Mikrobiyal populasyonu bakteriler, protozoon-
lar, anaerobik funguslar oluşturur (2, 4). Arka bağırsaktaki proto-
zoonlar kamçılılar ve siliyatlar olmak üzere 2 gruba ayrılır. 
Kamçılılar çok azdır ve genellikle suda eriyebilen besinleri kulla-
nır. Silli protozoonlar ise populasyonun büyük bir kısmını meyda-
na getirir (5, 6).

Atların arka bağırsak siliyatları ilk kez Gruby ve Delafond tarafın-
dan 1843 yılında tespit edilmiştir. Daha sonra atgillerin arka 
bağırsağında yaşayan siliyat faunası pek çok araştırmacı tarafın-
dan araştırılmış olup, bu faunanın dışkı örneklerinde de mevcut 
olduğu tespit edilmiştir (7-20). Arka bağırsakta selüloz ve nişasta-
nın sindiriminde rol oynarlar (5). Herhangi bir kistik safhası bulun-
mayan, kommensal olan bu siliyatların konaklarına oral enfeksi-
yonla yerleştiği belirlenmiştir (21).

P. colpoidea ilk kez 1890 yılında Fiorentini tarafından, P. minuta 
ise ilk kez 1930 yılında Hsiung tarafından atlardan tespit edilmiş-
tir. Bu çalışmanın amacı ülkemiz atlarının Equus caballus, 1758 
arka bağırsağında bulunan bu iki türün sitolojik yapılarını ışık 
mikroskobu düzeyinde araştırmak, ayrıca taksonomik ve morfolo-
jik durumlarını belirterek ilk deskripsiyonları arasındaki farklılıkları 
tespit etmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Dışkı örnekleri 15 Türk rahvan atından (Tire-Bayındır-Kiraz/İzmir) 
ve 15 İngiliz ve Arap kökenli yarış atından (Şirinyer/İzmir) 
28.01.2007-11.04.2008 tarihleri arasında alınmıştır. Örnekler sili-
yatların bozulmasını engellemek için hemen %10’luk formalinle 
tespit edilmiştir. Laboratuara getirildikten sonra sigmanın ağ 
gözü sayısı 50 ve açıklığı 562.5 µm olan hücre ayrıştırma eleğin-
den geçirilerek süzülmüştür. Daha sonra elde edilen depo örnek-
lerden küçük cam tüplere ölçekli pipet yardımıyla bir miktar alı-
narak üzerlerine geçici incelemeler için boya olarak iş gören MFS 
(Metil Formalin Salin) solüsyonu ilave edilmiştir (14, 15, 22, 23).

Siliyat örneklerinin sil sıraları ile hücre içi yapılarının daha iyi anla-
şılabilmesi için 2 ayrı gümüş empregnasyon tekniği kullanılmıştır. 
Örneklere gümüş empregnasyon tekniği olarak, piridinli gümüş-
leme ve gümüş nitrat uygulanmıştır (20, 24, 25).

Siliyatların orientasyonu için Dogiel’den yararlanılmıştır (26). Bu 
orientasyon sisteminde, öncelikle hücrenin anterior-posterior 
yönelimi saptanır. Sitoproktun bulunduğu taraf daima posterior 
olarak algılanır ve karşı tarafı anteriordur. Sitostomun bulunduğu 
taraf ventral karşı taraf dorsal veya nukleus apareyine en yakın 
vücut kısmı dorsal olarak belirlenir. Sağ ve sol taraflar ise organiz-
manın dorsal tarafının gözlemcinin sırt tarafıyla aynı doğrultuda 
olduğu düşünülerek saptanır.

Işık mikroskobunda incelemeler ve fotoğraf çekimi için Olympus 
CX31-Altra 20 Soft Imaging System kullanılmıştır. Örneklere ait 
ilgili ölçümler BBT Mikrometrik oküler ve Objektifi kullanılarak 
mikrometre (µm) cinsinden alınmıştır. Sınıflandırma ve tür tayini 
Wolska (27), Strelkow (13), Kornilova (11) ve Lynn (28)’e dayandı-
rılarak verilmiştir. Morfolojik karakterlerle ilgili istatistiksel verile-
rin elde edilmesinde SPSS (Vers. 10.0) istatistik programı kullanıl-
mıştır.

BULGULAR

Paraisotricha colpoidea Fiorentini, 1890
P. colpoidea’da vücut ovaldir. Arka (posterior) uç yuvarlağımsı, ön 
(anterior) uç ise daralmıştır. Fakat, şekil daimi değildir. Yuvarlağımsı 
ya da daha fazla uzamış şekilli olan örnekler mevcuttur. Vücut 
uzunluğu 82.8±20.2 (52.5-130.0) µm, genişliği 55.4±6.9 (45.0-
75.0) µm’dir (Tablo 1). Vücudun en geniş yeri yaklaşık olarak 
ortasıdır. Uzamış ve kısalmış formlar arasında morfolojik farklılık-
lar yoktur. Büyük konkresyon vakuolü anteriorda terminal pozis-
yona yerleşmiştir. Kontraktil vakuol vücudun arka ucundadır. 
Makronukleus elipsoidal şekillidir, uzunluğu 21.9±5.7 (10.0-32.5) 
µm, genişliği 18.5±6.7 (10.0-32.5) µm’dir (Tablo 2). Pozisyonu 
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Tablo 1. P. colpoidea’ya ait ölçüm değerleri ve bu karakterlere 
ilişkin biyometrik veriler 

  P. colpoidea (n=30)

  Karakterler

 Ekstr. Ort. SD SE

[U] 52.5-130.0 82.8 20.2 3.7

[G] 45.0-75.0 55.4 6.9 1.3

[MaU] 10.0-32.5 21.9 5.7 1.0

[MaG] 10.0-32.5 18.5 6.7 1.2

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

Kaynak Ülke [U] [G]

(8) Fransa a65.0-110.0 a40.0-90.0

(15) ABD 82.7±7.9 (70.0-100.0) 48.6±4.6 (42.0-60.0)

(23) Rusya ile Orta Asya 68.2±1.1 (56.0-88.0) 49.4±0.7 (40.0-56.0)

(30) Japonya 81.0±8.5 (70.0-90.0) 47.5±3.7 (40.0-55.0)

(33) Rusya ile Orta Asya a47.0-88.0 a24.0-56.0

(35) Rusya ile Orta Asya a47.0-84.0 a24.0-53.0

Şimdiki Çalışma Türkiye 82.8±20.2 (52.0-130.0) 55.4±6.9 (45.0-75.0)
aOrt. ve SD verilmemiş

Tablo 2. P. colpoidea’nın vücut ölçümleri ile ilgili bulguların diğer örneklerle karşılaştırılması



hücrede değişkendir. Mikronukleus makronukleusa bitişiktir ve 
bir tarafında ortada bulunur. Sitostom ventrale, konkresyon vaku-
olünün arkasına yerleşmiştir. Sitostomdan sonra uzun bir vestibu-
lum gelir. Vestibulum huni şekillidir, vücudun ortasına veya daha 
derine kadar uzanır. Vestibulumda siller bulunur. Konkresyon 
vakuolü ve sitostom çevresindeki siller, vücudun diğer bölgesin-

deki sillerden daha uzundur. Tüm vücut hafif spiral, boyuna 33-43 
arasında değişen sil sıralarıyla kaplıdır. Sil sıraları posterior kutup-
tan orijinlenir, hafif spiral şekilde ön uca doğru uzanır ve sitostom 
çevresinde son bulur. Sitoprokt vücudun arka ucundadır, bir anal 
tüp ile kontraktil vakuole bağlanır. Sitoplazmada besin granülleri 
mevcutur (Şekil 1). 

P. colpoidea incelenmiş olan 30 atın 5’inde gözlemlenmiştir. 
Görülme sıklığı %16.7’dır. 15 Türk rahvan atının 1’inde, 15 yarış 
atının 4’ünde tespit edilmiştir. Türk rahvan atlarında görülme 
sıklığı %6.7, yarış atlarında görülme sıklığı %26.7’dir. Türk rahvan 
atlarında ve yarış atlarında bulunma oranı, %0.2, %1.4, tüm atlar-
da bulunma oranı %0.8’dir.

P. colpoidea’ya ait ülkemiz atlarında saptanan morfometrik 
değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 2’de P. colpoidea’nın vücut 
ölçümleri ilk tarifleriyle karşılaştırılmıştır.

Paraisotricha minuta Hsiung, 1930
P. minuta’da vücut ovaldir. Fakat şekil daimi değildir. Yuvarlağımsı 
yada daha fazla uzamış şekilli olan örnekler mevcuttur. Vücut 
uzunluğu 48.0±6.0 (37.5-60.0) µm, genişliği 32.3±5.0 (17.5-45.0) 
µm’dir (Tablo 1). Uzamış ve kısalmış formlar arasında morfolojik 
farklılıklar yoktur. Makronukleus oval şekillidir, uzunluğu 17.0±2.8 
(7.5-17.5) µm, genişliği 12.5±2.7 (7.5-17.5) µm’dir (Tablo 2). 
Pozisyonu hücrede değişkendir. Mikronukleus makronukleusa 
bitişiktir ve bir tarafında ya ortada ya da uca yakın bulunur. 
Konkresyon vakuolü, vücudun ön ucunda, terminal pozisyona 
yerleşmiştir. Sitostom ventrale, konkresyon vakuolünün arkasına 
yerleşmiştir. Sitostomdan sonra uzun bir vestibulum gelir. 
Vestibulum huni şekillidir, vücudun ortasına veya daha derine 
kadar uzanır. Vestibulumda siller bulunur. Tüm vücut hafif spiral 
şekilde sayısı 17-23 arasında değişen boyuna sil sıralarıyla kaplı-
dır. Sil sıraları arka (posterior) kutuptan orijinlenir, hafif spiral 
şekilde ön uca doğru uzanır ve sitostom çevresinde son bulur. 
Konkresyon vakuolü ve sitostom çevresindeki siller, vücudun 
diğer bölgesindeki sillerden daha uzundur. Kontraktil vakuol 
vücudun arka kutbundadır. Sitoprokt vücudun arka ucundadır ve 
bir anal tüp ile kontraktil vakuole bağlanır (Şekil 2).

P. minuta incelenmiş olan 30 atın 3’ünde gözlemlenmiştir. 
Görülme sıklığı %10’dur. 15 Türk rahvan atının 1’inde, 15 yarış 
atının 2’sinde tespit edilmiştir. Türk rahvan atlarında görülme 
sıklığı %6.66, yarış atlarında görülme sıklığı %13.33’tür. Türk rah-
van atlarında ve yarış atlarında bulunma oranı, %0.10, %0.15, tüm 
atlarda bulunma oranı %0.12’dir.
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Tablo 3. P. colpoidea’ya ait ölçüm değerleri ve bu karakterlere 
ilişkin biyometrik veriler 

  P. minuta (n=30)
  Karakterler

 Ekstr. Ort. SD SE

[U] 37.5-60.0 48.0 6.0 1.1

[G] 17.5-45.0 32.3 5.0 0.9

[MaU] 7.5-17.5 13.0 2.8 0.5

[MaG] 7.5-17.5 12.5 2.7 0.5
n: örnek sayısı, U: Hücre uzunluğu, G: Hücre genişliği, MaU: Makronukleus 
uzunluğu, MaG: Makronukleus genişliği, Ekstr.: Ekstrem değerler,  
Ort.: Aritmetik ortalama, SD: Standart sapma, SE: Standart hata

Şekil 1. P. colpoidea (a)-(b) MFS uygulanmış örnekler, soldan, (c) 
Piridinli gümüşleme uygulanmış örnek, soldan,  (d)-(e) Gümüş 
nitrat uygulanmış örnekler, soldan. MA: makronukleus,  
MI: mikronukleus, KSV: konkresyon vakuolü, KV: kontraktil vakuol, 
S: sitostom, SS: sil sıraları, SP: sitoprokt, V: vestibulum

a

e

c

b

d



P. minuta’nın ait ülkemiz atlarında saptanan morfometrik değer-
leri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 2’de P. minuta’nın vücut ölçümle-
ri ilk tarifleriyle karşılaştırılmıştır.

TARTIŞMA

Çalışmada atlarımızdan ölçülen her iki türün örnekleri, sitolojik 
özellikler, morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından 
orijinal tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur. 
Atlarımızın arka bağırsağında bulunan P. colpoidea ve P. minuta 
düşük bir görülme sıklığına ve bulunma oranına sahiptir. Ayrıca 
Paraisotricha cinsinin bir diğer türü olan P. beckeri Hsiung, 1930 
ülkemiz atlarından tespit edilememiştir.

P. colpoidea örneklerinin uzunluk değeri, Hsiung (10) ve Ozeki 
(29)’nin sonuçlarıyla hemen hemen aynı diğer araştırmacıların, 
Wolska (27), Grain (9), Kornilova (11), Strüder-Kypke ve ark. (30) 
bulgularından ise daha uzundur. Vücut genişliği diğer bütün bul-
gulardan daha fazladır (9-11, 27, 29, 30). 

P. minuta’nın vücut uzunluğu Strelkow (13)’un raporuyla aynı, 
Hsiung (10)’un değerinden daha küçük, Ozeki (29) ve Kornilova 
(11)’nın sonuçlarından daha büyüktür. Wolska (27) ve Grain (9)’in 
kayıtlarında sadece ekst. değerleri vermiştir, tam bir karşılaştırma 
yapılamasada sonuçlarımızla hemen hemen benzerdir. Tespit etti-
ğimiz P. minuta örneklerinin vücut genişliği Hsiung (10)’la aynı, 
Ozeki (29)’nin sonucundan daha kısa, Strelkow (13), Wolska (27), 
Grain (9) ve Kornilova (11)’nın bulgularından daha fazladır.

Atlarımızın arka bağırsağında yaşayan P. colpoidea ve P. minuta 
örnekleri arasında görülen ölçüm farklılıklarının coğrafi varyasyon 
ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabileceği düşünülmek-
tedir. Bunun yanında P. colpoidea ve P. minuta’nın İzmir civarın-
daki atların arka bağırsağında düşük bir görülme sıklığına sahip 
olmasının nedenleri olarak ise beslenme farklılıkları, beslenme 
sıklıkları ve atların ırk farklılıları olabileceği sonucuna varılmıştır. 
Araştırmada çalışılan türlerin atlarımızda görülme sıklığıyla ilgili 
olarak, ülkemizin çeşitli bölgelerinden ve değişik at ırklarında 
örnekler alınarak, daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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