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Türkiye’de Da l Gösteren Evcil Keçilerin
(Capra hircus L.) * kembesinde Ya ayan Polyplastron
multivesiculatum (Ciliophora: Protista) Hakk nda
Samiye RASTGELD*, Bayram GÖÇMEN
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dal Bornova, *zmir
ÖZET: Yurdumuzda besin kayna olarak yayg n bir ekilde kullan lan evcil keçilerin (Capra hircus L.) i kembesinde ya ayan
Polyplastron multivesiculatum’un taksonomik ve morfolojik durumu ara t r lm t r. Çal mada keçilerimizden ölçülen örnekler
morfolojik karakterler ve biyometrik veriler (ölçüm ve oranlar) bak m ndan orijinal tan mlamalarda verilenlere benzer bulunmu tur.
Anahtar kelimeler: Keçi, Polyplastron multivesiculatum, i kembe, protozoa.

Polyplastron multivesiculatum in the Rumen of Domesticated Goats (Capra hircus L.) from Turkey
SUMMARY: Polyplastron multivesiculatum was investigated taxonomically and morphologically in the rumen of domesticated
goats (Capra hircus L.) which are used as important sources of food in our country. Specimens were found to be similar to the
original descriptions on the basis of morphological characters and biometric data (measurements and rates).
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GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çal mada taksonomik ve morfolojik durumu incelenen
Polyplastron multivesiculatum Entodiniomorphida tak m na
dahil olup, bu gruba dahil siliyatlar gerek tür say s gerekse bu
türlere ait populasyon yo unlu u aç s ndan i kembe siliyat
faunas n n büyük bölümünü olu turmaktad r. Bu tak m 9 aile
içermekte (17), ancak bunlardan sadece ikisi (Entodiniidae ve
Ophryoscolecidae) i kembede bulunmaktad r.

* kembe içeri i örnekleri Adana (Kadirli ve Ceyhan) ve
Ianl urfa illerindeki salhanelerde kesilen 8 evcil keçiden
(Capra hircus L.) elde edilmi tir. * kembe içeri i
örneklemeleri genellikle ak am beslenme saatinden yakla k
2-3 saat önce ve keçinin kesilmesinin hemen ard ndan
gerçekle tirilmi tir.

P. multivesiculatum ilk kez Dogiel ve Federowa (10) taraf ndan
Rusya’da tan mlanm t r. * kembe d nda ba ka bir bölgede
bulundu una ili kin kay t bulunmamaktad r. *lk olarak
Rusya’da tan mlanmas ndan sonra, Japonya (22), Çin (18),
Kanada (21), Alaska (6), KKTC (27) ve ülkemizde (15)
bulundu u ancak Yeni Zelanda (5), Brezilya (9), Hindistan (24,
2) ve *skoçya’da (12) bulunmad rapor edilmi tir. Ruminant
memelilerin i kembesinde ya ayan siliyat protozoonlar
hakk nda de i ik ülkelerde ve belli merkezlerde de i ik
aç lardan birçok çal ma yürütülmekle birlikte farkl k talardaki
ve de i ik konak türlerindeki i kembe siliyat faunalar n n
belirlenmesi çal malar hala arzu edilen düzeye ula mam t r.
Bu çal mam zda, ülkemiz evcil keçilerinin (Capra hircus L.)
i kembesinde bulunan P. multivesiculatum’un taksonomik ve
morfolojik durumunu ortaya koymak, bulunu u ve konaklar
aras ndaki benzerlik ve farkl l klar hakk nda bilgi vermek
amaçlanmaktad r.
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* kembe içeri inin temini ve laboratuvara ta nmas Göçmen
(14) taraf ndan belirtilen yöntemle gerçekle tirilmi tir. Süzülmü olan içerik, MFS (=Metil Formalin Salin) ile boyanarak
incelenmi tir.
Karakterler aras ndaki fark n derecesini daha kolay belirlemek
amac yla Mayr’ n (25) ortaya koydu u Farkl l k Katsay s
(Coefficient of Difference=CD) de erleri hesaplanm t r.
Buna göre CDL1.28 oldu u zaman iki populasyonun ölçülen
karakter aç s ndan farkl oldu u kabul edilir. Bu durumda söz
konusu iki populasyona ait bireylerin %90’ n n veya daha
fazlas n n birbirine benzemedi i anla l r (25).
Organizma ve yap lar n n orientasyon terminolojisi, siliyatlar n tamam için öngörülen klasik anlay (10, 17) ile uygunluk
göstermektedir.
BULGULAR
Polyplastron multivesiculatum (Dogiel und Fedorowa, 1925)
Metadinium tauricum’dan sonra en büyük Ophryoscolecid
türü olup, be iskelet pla ndan, sa yüzeyin alt nda bulunan
ikisi uzundur ve birbirine paralel olarak uzanmaktad r (Iekil
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1). Di er üçü sol yüzde konumlan r ve hayvan tokken çok zor
görülebilirler. Oldukça küçük olan bu üç plaktan birisi dorsal,
di eri ventral kenara yak n, öteki de ortada yer almaktad r.
Dokuz adet kontraktil vakuolden alt s dorsal yüzey ile
makronukleus aras nda uzunlamas na s ra halinde dizilmektedir.
Geriye kalan üçünden biri ventral yüzeyin anterior ucuna yak n,
di er ikisi ise sa yüzeyin alt nda konumlanm t r. Polyplastron
multivesiculatum, incelenmi olan toplam 8 keçiden ikisinde
görülmü tür (Görülme s kl =%25). 6 ve 8 numaral keçilerden
s ras yla %0.10 ve %0.39 bulunma oran yla belirlenmi tir. P.
multivesiculatum’a ait keçilerimizde saptanan morfometrik
de erler Tablo 1’de verilmi tir. Tablo 2’de ise Polyplastron
multivesiculatum’un vücut ölçümleri çe itli konak ve lokalitelerde
ya ayan örneklerle kar la t r lm t r.
Tablo 1. Keçilerimizde saptanm olan P. multivesiculatum’a ait
ölçüm ve oranlar ile bu karakterlere ili kin biyometrik veriler
(U=Hücre Uzunlu u, G=Hücre Geni li i, MaU=Makronukleus
uzunlu u, MaG=Makronukleus geni li i, n=Örnek say s ,
Ekstr.=Ekstrem de erler, Ort.=Aritmetik ortalama, SD=Standart
sapma, SE=Standart hata).
Polyplastron multivesiculatum
(n=50)

Karakterler
Ekstr.

Ort.

SD

SE

[U]

114.20-179.40

150.28

15.69

2.22

[G]

69.90-121.20

88.67

9.90

1.40

[MaU]

67.60-116.50

95.52

15.12

2.25

[MaG]

9.30-23.30

16.14

3.23

0.49

[U/G]

1.37-2.11

1.70

0.17

0.02

MaU/ MaG

3.44-9.00

6.11

1.50

0.22

U/MaU

1.36-2.17

1.59

0.17

0.03

Bu çal mada keçilerden ölçülen Polyplastron multivesiculatum
örneklerinin vücut ve makronukleus boyutlar Göçmen ve ark.
(16) taraf ndan koyunlardan rapor edilen örneklerden %28 daha
küçük bulunmu tur (Tablo 2) (hücre uzunlu u ve geni li i
bak m ndan CD de erleri s ras yla 1.79 ve 2.02). Bu iki
populasyonun bu karakterler aç s ndan yüksek derecede
varyasyon gösterdi i görülmektedir. Çal mam zda U/G oran
1.70 olarak bulunmu tur. Bu orana bak ld nda Türkiye’deki
koyunlarda belirlenen örneklerin keçilerimizde ölçülen
örneklerden daha t knaz oldu u anla lmaktad r.
TARTI)MA
P. multivesiculatum, Göçmen ve ark. (14) taraf ndan
ülkemizdeki koyunlardan daha önce belirlenmi ancak keçilerde
bulundu u ilk kez bu çal mayla tespit edilmi tir. Çal mada
keçilerimizden ölçülen örnekler, morfolojik karakterler ve
biyometrik veriler (ölçüm ve oranlar) bak m ndan orijinal
tan mlamalarda verilenlere benzer bulunmu tur.
* kembe Entodiniomorphid siliyatlar nda boyutlar aç s ndan
görülen türler aras varyasyondan ba ka konak hayvana ve
dolay s yla kona n ya ad
co rafyaya ba l olarak tür içi
varyasyonlar da görülmektedir (17, 28). Bu çal mada
keçilerden elde edilen ölçümler ilk kaydedilene oranla
nispeten daha küçük bulunmu tur. Williams ve Coleman (28)
ve Grain (17), bu durumun kona n beslenme kalitesi ile ilgili
olabilece ini ve genelde yabani memelilerdeki siliyatlar n
evcil memelilerdekine oranla nanizm (cücelik)’e do ru bir
e ilim gösterdiklerini ifade etmi lerdir. Bu ayn zamanda
yaylada yabani besinlerle beslenen keçilerimizdeki siliyatlar n
boyutlar n n neden daha küçük oldu unu da aç klayabilir. Bu
çal mada ayr ca sadece numerik farkl l klara dayanarak
i kembe siliyatlar nda tür ay rd etmenin hatal olabilece i, bu
karakterlerde tesbit edilen geni ve önemli ölçüdeki varyasyon
nedeniyle kesin olarak ortaya konmu olur.
Bu ara t rmada ayn konak türün benzer beslenme ko ullar na
sahip farkl konaklarda bulunan P. multivesiculatum populasyonlar n n, çe itli morfometrik karakterler aç s ndan ayn
co rafi yerle ime sahip olmalar na ra men k smi veya büyük
de i iklikler gösterebilece i ortaya konmu tur. Bu durum P.
multivesiculatum’da gözlenen morfometrik varyasyonun sadece
konak tür veya co rafi yerle im farkl l ndan de il, ayn
zamanda konak hayvan n fizyolojisine (ya , kilo, cinsiyet, besin
tipi ve miktar ndaki farkl l klar, mikrobiyolojik faunal farkl l klar vs.) ba l bireysel farkl l klardan da kaynaklanabilece ini
göstermektedir.

)ekil 1. Polyplastron multivesiculatum (sa dan) [MFS ve Lugol
iyodin uygulanm bir örnek].

Dogiel (10) taraf ndan Rusya’daki s r ve koyunlardan elde
edilen örnekler uzunluk ve geni lik aç s ndan nispeten daha
yüksek de erlere sahip olmas na ra men çal mam zda
belirlenen örneklerle benzerlik göstermektedir. U/G oran her
iki çal mada da 1.70 olarak bulunmu tur. K br s’taki koyunlar
(27) ve Alaska Ren Geyiklerinin (6) i kembesinde ya ayan P.
multivesiculatum örnekleri de çal mam zda rapor edilen
örneklerden nispeten daha ufak olmas na kar n aralar ndaki
fark anlaml de ildir.

Rastgeldi S. ve Göçmen B.
Tablo 2. Polyplastron multivesiculatum’un vücut ölçümleri ile ilgili bulgular n di er konaklardaki örneklerle kar la t r lmas .
Kaynak

Ülke

Konak
r ve Koyun

[G]

[U/G]

161 (120-190)

95 (78-140)

1.70

Dogiel 1927

Rusya

S

Dehority 1974

Alaska

Ren Geyi i

156 (110-210)

103 (78-142)

1.51

Göçmen vd., 1999

Türkiye

Koyun

209 (177-247)

144 (106-187)

1.46

Talu, 1999

KKTC

Koyun

172 (133-205)

97 (74-123)

1.77

)imdiki çalFGma, 2002

Türkiye

Keçi

150 (114-179)

89 (70-121)

1.70

Koyun ve keçilerde ya ayan Polyplastron multivesiculatum
örnekleri aras nda görülen farkl l klar olas l kla konak tür
farkl l ndan, keçilerin daha ziyade otlanarak beslenmeleri ve
co rafi olarak farkl lokalitelerde (s ras yla *zmir ve Ianl urfa)
da l göstermelerinden kaynaklanm olabilece i dü ünülmektedir. Türkiye’nin güneydo usunda ya ayan evcil keçilerin i kembesinde P. multivesiculatum oldukça dü ük bir
görülme s kl
ve bulunma oran na sahiptir. Bu durum,
keçilerin i kembesinin P. multivesiculatum’un yerle mesi ve
ço almas için fazla elveri li olmad
dü üncesini akla
getirmektedir. Bu konuda kesin bir yarg ya varabilmek için
de i ik bölgelerden ve farkl konaklardan daha fazla say da
örne in incelenmesi ve Türkiye’de ya ayan tüm ruminant
türleri üzerinde ayr nt l i kembe faunas çal malar n n
yap lmas gerekmektedir.
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