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Kıbrıs Evcil Atlarının Bağırsak Siliyatlarından Bir Tür
Hemiprorodon gymnoposthium
(Ciliophora: Buetschliidae)
Gözde GÜRELLİ, Bayram GÖÇMEN
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, Bornova‐İzmir

ÖZET: Kıbrıs evcil atlarının Equus caballus Linnaeus, 1758 arka bağırsağında yaşayan Hemiprorodon gymnoposthium (Strelkow,
1939)’un taksonomik ve morfolojik durumu araştırılmıştır. Hemiprorodon gymnoposthium, incelenmiş olan toplam 5 attan dör‐
dünde görülmüştür (%80,0). Çalışmamız, türün Kıbrıs atgillerinin bağırsağında bulunduğuna ilişkin ilk kayıt olması yanı sıra,
dünyadan da ikinci kayıttır. Çalışmamızda Kıbrıs atlarından ölçülen örnekler morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakı‐
mından orijinal tanımlamada verilenlere benzer bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Hemiprorodon gymnoposthium, arka bağırsak, at, Kıbrıs.

The Occurence of The Hindgut Ciliate Hemiprorodon Gymnoposthium (Ciliophora: Buetschliidae) From
Domestic Horses in Cyprus.
SUMMARY: Hemiprorodon gymnoposthium was investigated in the intestine of horses, found in Cyprus. It was found in four of
fifth horses examined and thus had a frequency of appearence of 80%. This study reports for the first time the presence of
Hemiprorodon gymnoposthium in the intestine of Equids in Cyprus. In addition, it is the second report from the world. Specimens
were found to be similar to the original description on the basis of morphological characters and biometric data.
Key Words: Hemiprorodon gymnoposthium, hindgut, horse, Cyprus.

GİRİŞ
Evcil atların bağırsak siliyatları ilk kez Gruby ve Delafond
tarafından 1843 yılında tespit edilmiştir. Daha sonra atgil‐
lerin arka bağırsağında yaşayan siliyat faunası pek çok
araştırmacı tarafından araştırılmış olup (1, 3, 4, 6, 7, 15,
18, 19, 20, 21, 23), bu faunanın dışkı örneklerinde de mev‐
cut olduğu tespit edilmiştir (5, 8‐10, 12, 13, 22).
Kommensal olan bu siliyatların konaklarına oral enfeksi‐
yonla yerleştiği belirlenmiştir (11).
H. gymnoposthium ilk kez 1939 yılında Strelkow tarafından
Rusya’daki atlardan rapor edilmiştir. Fakat daha sonra
gerçekleştirilen çalışmalarda bu türün mevcudiyetiyle ilgili
herhangibir kayıt bulunmamıştır (1, 8‐11, 12, 13, 14, 15,
18, 23). Dünyanın çeşitli bölgelerinde atgillerin farklı tür‐
leri üzerine araştırmalar olmasına rağmen Kıbrıs evcil
atının bağırsak siliyatları üzerine yapılmış herhangi bir
araştırma yoktur.
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Bu çalışmanın amacı Kıbrıs evcil atlarının Equus caballus
Linnaeus, 1758 arka bağırsağında bulunan H.
gymnoposthium’un taksonomik ve morfolojik durumunu
ortaya koymak ve ilk deskripsiyonu arasındaki farklılıkları
karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Dışkı örnekleri Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs)’daki çeşitli at çiftlik‐
lerindeki 5 evcil attan Aralık 2007 ve Haziran 2008 tarihleri
arasında alınmıştır. Örnekler siliyatların bozulmasını engel‐
lemek için hemen %10’luk formalinle tespit edilmiştir. La‐
boratuara getirildikten sonra sigmanın ağ gözü sayısı 50 ve
açıklığı 562.5 μm olan hücre ayrıştırma eleğinden geçirile‐
rek süzülmüştür. Daha sonra elde edilen depo örneklerden
küçük cam tüplere ölçekli pipet yardımıyla bir miktar alına‐
rak üzerlerine geçici incelemeler için boya olarak iş gören
MFS (Metil Formalin Salin) solüsyonu ilave edilmiştir (17).
Siliyatların orientasyonu için Dogiel (2)’den yararlanılmış‐
tır. Bu orientasyon sisteminde, öncelikle hücrenin
anterior‐posterior yönelimi saptanır. Sitoproktun (hücre
anüsü) bulunduğu taraf daima posterior olarak algılanır ve
karşı tarafı anteriordur. Nukleus apareyine en yakın vücut
kısmı dorsal olarak belirlenir ve karşı tarafı hücrenin
ventralidir. Sağ ve sol taraflar ise organizmanın dorsal
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tarafının gözlemcinin sırt tarafıyla aynı doğrultuda olduğu
düşünülerek saptanır.
Işık mikroskobunda incelemeler ve fotoğraf çekimi için
Olympus BX51‐Altra 20 Soft Imaging System kullanılmıştır.
Örneklere ait ilgili ölçümler BBT Mikrometrik Oküler ve Ob‐
jektifi kullanılarak mikrometre (μm) cinsinden alınmıştır.
Siliyatlar immersion yağı yardımıyla 100x büyütmede ince‐
lenmiştir. Sınıflandırma ve tür tayini, Strelkow (20) ve
Lynn (16)’e dayandırılarak verilmiştir. Morfolojik karak‐
terlerle ilgili istatistiksel verilerin elde edilmesinde SPSS
(Vers. 10.0) istatistik programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Vücut asimetriktir. Anterior uca doğru daralır. Posterior uç
geniş ve yuvarlanmıştır. Sitostom vücudun anterior ucuna
yerleşir ve bir tarafa doğru yönelir. Sitostom çevresinde
anterior sil zonu bulunur. Uzun boyuna sil sıraları şeklinde
posterior uç hariç tüm vücudu kaplar. Denge duyu organeli
olarak görev yapan konkresyon vakuolü vücudun anterior
ucuna yakın yerleşir. Makronukleus eliptik şekillidir ve her
iki ucu yuvarlanmıştır. Pozisyonu sitoplazmada belli değil‐
dir. Mikronukleus makronukleusa bitişiktir. Kontraktil
vakuol vücudun arka yarımındadır. Sitoprokt vücudun
arka ucuna yerleşmiştir (Şekil 1 ve 2).
Hemiprorodon gymnoposthium, incelenmiş olan toplam 5
attan dördünde görülmüştür. Görülme sıklığı %80’dir. H.
gymnoposthium’a ait Kıbrıs atlarında saptanan morfometrik
değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 2’de ise H. gymno
posthium’un vücut ölçümleri ilk tarifiyle karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. H. gymnoposthium’a ait ölçüm değerleri ve bu karakterlere
ilişkin biyometrik veriler (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).
Hemiprorodon gymnoposthium (n= 25)
Karakterler

Şekil 1. Hemiprorodon gymnoposthium (MFS uygulanmış bir örnek,
anterior-posterior yönelimli). MA: makronukleus, MI: mikronukleus,
KSV: konkresyon vakuolü, SP: sitoprokt. 2. Hemiprorodon
gymnoposthium (MFS uygulanmış bir örnek, anterior-posterior
yönelimli). S: sitostom, ASZ: anterior sil zonu

Ekstr.

Ort.

SD

SE

[U]

47.50-75.00

57.37

6.56

1.46

[G]

30..00-47.50

38.50

4.47

1.00

TARTIŞMA

[MaU]

7.50-25.00

14.25

5.07

1.13

[MaG]

7.50-17.50

12.12

3.27

0.73

Hemiprorodon gymnoposthium’un Kıbrıs atlarında bulun‐
duğu ilk kez bu çalışmayla tespit edilmiştir. Ayrıca araş‐
tırmamız bu türün atlarda bulunuşuna dair dünyadan ikin‐
ci kayıttır. Çalışmada Kıbrıs atlarından ölçülen örnekler,
morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından
orijinal tanımlamada verilene benzer bulunmuştur. Sadece
bir miktar uzunluk farkı Kıbrıs atları ve Rusya’daki atlar
arasında tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu farkın coğrafi var‐
yasyon ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabileceği
sonucuna varılmıştır. Kıbrıs evcil atlarının arka bağırsa‐
ğında bulunan H. gymnoposthium yüksek bir görülme sıklı‐
ğına sahiptir. Bu türün Kıbrıs atlarının arka bağırsağında
yüksek bir görülme sıklığına sahip olması, incelenen Kıbrıs

Tablo 2: H. gymnoposthium’nın vücut ölçümleri ile ilgili bulguların
diğer örnekle karşılaştırılması.
Kaynak

Ülke

Konak

[U]

[G]
37.80±0.69
(25.0048.00)
38.50±4.47
(30.0047.50)

Strelkow,
1939

Rusya

At

51.28±0.87
(38.0064.00)

Şimdiki
çalışma,
2010

Kıbrıs

At

57.37± 6.56
(47.5075.00)
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evcil atlarının arka bağırsağının bu türün gelişimi için ol‐
dukça elverişli bir ortam olduğunu işaret eder. Bununla
beraber, gözlenen yüksek görülme sıklığının coğrafi ne‐
denlerden mi yoksa beslenme farklılıklarındanmı (besin
rejimi, besin kalitesi vs.) kaynaklandığının anlaşılması için,
daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
H. gymnoposthium Kıbrıs atlarında yüksek bir görülme
sıklığına sahip olmasına rağmen, yakın zamanda araştırı‐
lan Kıbrıs yaban eşeklerinden ise tespit edilememiştir (5).
Türün ilk defa Rusya’da tespitinin yapılmasından sonra,
dünyanın herhangi bir bölgesinden tespit edilememesi ve
bu çalışmayla Kıbrıs atlarından tespit edilmesi, bunun ya‐
nında Kıbrıs yaban eşeklerinden tespit edilememesi dü‐
şündürücüdür. Kıbrıs ve Rusya’daki atgillerin çeşitli türle‐
ri arasında yapılacak daha fazla çalışmalarla bu türün dağı‐
lışı hakkında daha fazla bilgiye sahip olunabilecektir.
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