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LABORArtJVARDA HYALOMMA ANATOLlCUM E. ':CAVATUM (KOCH, 1844)
KOLONİsİNt~ ELDE EDİLMESİ VE MUHAFAZASIl

Bayram Ali Yukarı2

Rc!Scarch on the establishment and maİııtcııa:ıce of a labomtory Hyahmmı
anatolic:ıın c",cavatum c31)ay.

Sum~nary: The tota! life C)'c!eof H. a. excavatym ticks unda labera-
tar] conditir:ııs is ı29 .5 :BO-ı7:-f: drrys on two hosts and 136.5 (83 -190)
dri)'s on three Iw.sls.

A sing!e female i-!. a. excaudıım eııgcrged O. 47 (O. 21--0. 87) g of blood
from a rabbi! and laid 501-8 (23 j:) -93(7) eggs when placed in an incubata.
i aruae !wtelied (i'om eggs lııid dlırin;; the Ont 10,;) (6-16) dr!J's hut not from
cggs Imrlueed af ter t/ii:, pericd. It u__as noted that 66.5 % of the lari/ae hatched.

Adult H. a. excavat,mı ticks obtained without mixing of the eggs from £lif.
ferent females, had an anorna!)' rate of 77 . 5 % whereas with mixing, the ano-
ma!)) rate was 74. %. Fift;'-nine perceııt of the engorged n]mp!ıs obtained
wit!lOut mixing and 45 % of engorged n)'mphs obtained with mixing did not
moult.

The viabilil)! and activil)! of healthy unfed adults and ticks with diffcrent
degrees of anomalies kept in an inCllbatcr (16 oC, 90 % relative humidily)
were examiııed for a ]eti1'. Af ter the first three months, 74 % of the healtll)'
male and 93 % of of the healthy female fJopulation remail1ed alive and active.
However of the IlTIfedadults with mwmalies, onf;y 9 % of the male and 24 %
of the female population remained alive and active. Af ter this period, unfed
!ıealthy tick adults were found to remain alice and active for 10 months in the
same incubatar, whereas all the ticks with anomalies died. In a low temparature
incubator, whereas all tlze ticks with mwmalies died. In a low temperatiire
inCllbator, health)' ımfed larvae and healtfı.y wifed n]mphs retain(Jd their viabilil)!
for 5 and 4 mont!ıs resjJcctivelj'.

i Aynı başlıklı doktora tezinin özetidir.
2 Dr. Araş. Gör. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı,

<\nkara.
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In order to obtain engorged nymphs for the colonization of H. a. excavatum
ticks in was found that the rabbi! was mOfe suitable than the guinea-pig or
gerbil for feeding larvae, hOlı'ever the gerbil was found to be more useful that
either of the other two hosts for the production of fed larvae (unfed nymphs).
GuineJ-pigs were not found to be of any USein the production of any life-form
of these ticks.

Özet: Hyalomma a. excavatum'un laboratuvarda toplam hqJlat siklusu,
iki konakta 129. 5 (80-179) gün, üç konakta ise 136.5 (83-190) gün devam
etmiştir.

Bir dişi H. a. excavatıım tavşandan 0.47 (0.21 -0.87) gr kan emmiştir
Ve inkübatö'rde 5018 (2313-9367) yıımurtayumurtlamıştır. İlk 10.5 (6-16)
günde yumurtlanan yumurtalardan larva çıkmış, daha sonra yumurtlananlar-
dan larva çıkmamıştır. Yumurtalardan larva çıkma oranının % 66.5 olduğu
tespit edilmiştir.

Hyalomına a. excavatum'un farklı bireylerine ait karıştırılmamış yumur-
talardan çıkan larvalardan oluşmuş olgun kenelerde anomali oranı % 77.5,
karı,rtırılmış yumurtalardan çıkan bircy!erden meydana gelen olgun kenelerde ise
an:Jmali oranı % 74 olmuştur. Karıştırılmamış yumurtalardan üreyen doymuş
nimfterin % 59'u, karıştırılmış yumurtalardan meydana ge/en doymuş nimfterin
ise % 4.5'i gömlek değiştirmemiştir.

Hyalomma a. excav!1tum'un koloni.:aryonuııda, doymuş nimf üretmek için
larvaların beslenmesinde tavşanların, kobay ve gerbillere göre daha uygun olduğu,
ancak doymuş larva ve aç nimfüretmek için gerbillerin diğer iki konak'a göre
daha uygun oldu/tu) kobayların ise üretimde bu türün hiç bir safhası için
uygun olmadığı saptanmıştır.

Girİş

Türkiye'de ilk defa Oytun (18) tarafından 1947 yılında bildiri-
len H. a. excavatum, daha sonra çeşitli araştırıcılar (7,8,9,13,16,17,24)
tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde tespit edilmiştir.

Bu kene türünün biyol~jLsiçeşitli araştırıcılar tarafından incelen-
miş ve bunlarm büyük bir kısmı (6, ıo, 15) bu kenenin üç konutlu ol-
duğunu, bir kısım araştırıcı (1,2 i) ise laboratuvarda H. a. excavatum'un
iki konutlu özellik gösterdiğini bildirmislerdir. Diğer bazı araştırıcı-
lar (5,7, ll) ise bu kenenin nl)rmal olarak üç konutlu olduğunu, ancak
bazı h<:ıJlcrde iki konutlu olarak davranabileceğini belirtmişlerdil'.
Beermann (2), bu kenenin aç larvalarınm gerbillerde beslenmesi
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kaydıyla üç konutlu, buna karşılık tavşanlarda iki konutIu özellik
gösterdiğini saptamıştır. Dumanlı (7), dişi kenelerin doyup düşmesin-
den sonra, erkeklerin uzun süre konak üzerinde kaldığını ve bunların
130 (80-180) günde doyup konak hayvanları terkettiğini ileri sür-
müştür.

Reehav ve Oppenheim (20), bu kenenin doymuş di~ilerinin ağır-
lıklarının 300-11 LO mg. arasında olduğunu saptamışlardır. Kumar
ve Ruprah (15), laboratuvarda H. a. excavatum'ul1 en fazla 4322 adet
yumurta yumurtladığını, buna karşılık Becker (1) ise, yumurta sayı-
sının 23-7000 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir.

Laboratuvarda H. a. excavatum'un biyolojisi çeşitli araştırıcılar
(1,2,5,7, i0,11,15) tarafından incelenmiş fakat bu türün gelişme dönem-
lerinin (larva, nimf ve olgun) sürekli olarak laboratuvarda bulundu-
rulması anlamına gelen kolonizasyonu ile ilgili bir çalışmaya bugüne
kadar raslanılamamıştır. Ancak bazı araştırıcılar (25, 26) Hyalomma
a. anatolicum'un kolonizasyonunu ayrıntılı bir şekilde incelemişler ve
bu !ürün kolonizasyonunda uygulanan genel kuralların Hyalomma
soyuna bağlı diğer türlerde de uygulanabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Bu araştırıcılardan Walker ve ark. (25) kolonizasyonun sürekliliği
için kenelerin beslenmesinde gerbiI, tavşan ve buzağılardan yararlan-
mışlardır. Aynı araştırıcılar (25), H. a. anatolicum'un idealolarak
beslenebilmesi için, tavş,mların bir kulağında 200, vücudunda 1000,
gerbilin vücudunda 2000, buzağının bir kulağı veya vücudunda 2000
larvanın beslenebileceğini bildirmişlerdir. Keza tavşanın bir kulağın-
da 200, vücudunda 1000, buzağının bir kulağı veya vücudunda 1000
nimfin beslenebileeeğini ileri sürmüşlerdir. Olgun keneler için ise, bu
sayıları, tavşanın vücudunda 30 dişi ve 60 erkek, buzağının bir kulağı
veya vücudunda 20 dişi ve 40 erkek olarak belirtmişlerdir.

Walker ve ark. (25), kenclerin beslenmesinde konak hayvan olarak
yetişkin gerbillerin, 3-4 aylık Yeni Zelanda ve Chinehilla ırkı tav-
şanların, 2 ile 4 aylık Bos taurus ırkı buzağıların kullanılmasıili öner-
mişlerdir. Aynı araştırıcılar (25), doyup düşen dişi H. a. anatolicum
kenelerinin 23-28 oc ısı ve % 85 nisbi nem de inkübatörde tutulduk-
larını, yumurtIamalarını takiben farklı dişilere ait yumurtaların he-
lirli sayılarda karıştırLlarak porsiyonlandığını, yumurtadan çıkan
larvaların uzun süre muhafazası için 18°C ısı ve % 85 nisbi nem'e
ayarlı inkübatörlerin kullanıldığını bildirmişlerdir. Kolonizasyonda
doymuş larva ve bunu takiben aç nimf elde etmek amacıyla gerbillerin
en uygun konak olduğu bildirilmiştir (25,26). Walker ve ark. (25),
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kolonizasyon <,.macıyla olgunbrın üretıminde, H. a. anatolicum'un iki
konutlu davranış göstermesi sebebiyle töspn1<ı.rın uygun konak ol-
duğunu, aç nimflerin de tavşan ve steril buzağılarda (kene enfestas-
yonuna maruz kalmamış) beslenebileceğini bildirmişlerdir.

Bu çalışmada, Thcileria annulata'nın vektörü I-I.-l'a/ommaanatalicum
excavatum'un kolonisinin elde edilmesi, yaşam şartluının belirlenmesi
ve laboratuvarda muhafazası için uygun yöntemin saptanması amaç-
lanmıştır.

Materyal ve Metot

Hyalomma a. excauatum'un deneysel olarak biyolojisini iıırT1cmeh.
ve bunu takiben laboratuvarda bu kenenin koloni~ini elde ederek
uzun süre muhafaza etmek için gerekli optimal şartları belirlemek a-
macıyla, 13 adet 4- aylık Yeni Zcl;',nda v\~anı, .; ",det yetişkin ko-
bay ve 2 adet yetişkin gerbil konak haYV2.11olar,'.l kullanılmıştır.

Kene üretimi ıçın sahadan (İzmİr y0r':;'1 ~dcn) toplanan
H. a. excavatıım'un önce laboratuvara adapt;',:,:'onl' :;,ğlanmıştır. Bu a-
maçla laboratuvarda 4, adet doymuş dişi kı fl': yuın~ınlatıldıktan sonra,
yumurtadan'yumurtaya olmak üzere iki ne,il ycı.i~tirilmiş daha sonra
biyolojik özellikleri incelenmiştir. Bunun için h'nk h'~Y"an 01".1';] k
tavşanlardan yararlanılmı~ ve bıı kenenin değişik b( lişme dönemleri
tavşanların kulaklarında beslenmişkrdir.

Deney - 1
Hyalomma a. excaı:atum'un biyolojisini in,r1(Il11k "" 1;o,1\aüretimi

amacıyla 1 adet tavşanın her 2 kubğıın ~~O(Th-k \T 20 di~i olmak
üzere toplam 40 adet aç olgun, diğer bir t,t'Vy.nın her bir kulağın,,- 250
adet olmak üzere toplam 500 aç 1".rv ?, \C ür;:' n'~ü bir tav~::.nın her iki
kulağına da toplam 160 adet aç nİmf bır;"kılTllIŞ\'C ca'ı~ı. ,unı'.ı geliş-
me dönemleri takip ediJmi~tir. Ayrıea d'lfln1:) C\i5ikı'nekrdI'Jı 8'inin
üıkübatörde (28°C iSi % 85 N. nı ın) gi.,j"ük yumurta verimleri ile
bu yumurtalardan larva çıkma or;'nJarı iz1rnmi5tir.

Deney - 2
H)alvmma a. excav"tum'un yetiştirilen jCIll'l'a,sYtıııbnnd:ı, akraba

yakınlığına bağlıolarak meydan,'. gelen t!t-jeııer,ı,syonları tespit
etmek amacıyla, yukarda belirtilen kenelerden doyup düşen 15 di5i
kenenin yumurtla.masını takiben 7'sinin yumurtaları, herbirinden bir
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miktar alınmak suretiyle, birbirleriyle karıştırılmıştır. Geri kalan 8'-
inin yumurtaları ise birbirleriyle karıştırılmadan inkübasyona terk-
edilmiştir. Daha sonra her iki gruba ait yumurtalardan çıkan larva-
lar, her bir tavşana 500 adet olmak üzere, ikişer tavşanda beslenerek
takipeden gelişme dönemleri incelenmiştir.

Kcn::lerin beslenmesi, tay~anların kulağına takılmış kaput be-
z:nden yapılan kulak torbalarının ic,~ine,kenelerin konulmasıyla ger-
çekleştirilmiştir. Doyup düşen farklı gelişme dönemlerindeki keneler,
mantar üremesini engellemek amacıyla, içinde l( iO.OOO'likmertiolet
damlatılmış kurutma kağıdı bulunan, steril şişekrc alınmıştır. Her
şişeye yakla~ık 300 doymuş larva, 50 doymuş nimf ve birer adet doy-
muş dişi kene konulduktan sonra şişelerin ağızları pamukla kapatıl-
mıştır. Daha sonra yumurtlayacak dişi keneler ilc gömlek değiştirecek
doymuş larva ve nimfler, 28 cC ısı ve % 85 nisbi neme ayarlı inküba-
töre konulmuşlardır. Aç lar,,?., aç nimf ve aç olgun ~afhasındaki kene-
ler ise, 16°C ısı ve % 90 nisbi nem'e ayarlı inkübatöre alınmışlardır.

Laboratuvarda H. a. excavatum'un (özellikle larvalarının) beslen-
mesinde tavşanlar dışında 4 adet yetişkin kobay dd kullanılmıştır.
Kobaylar tek tek tcl kafcslerde tutulmuşlardır. Ayrı ayrı kobaylar
üzerine aktif haldeki larv?, nimf ve olgun keneler beslenmeleri ama-
cıyla dökülmüştür. Dah;ı sonra kafeslerle birlikte kobaylar büyük
bir plastik torbaya alınmışlardır. Kon1.k hayvanın ve kenelerin hava
alması için, plastik torbe.nın kafesin üst yüzeyini kaplayan kısmı kesi-
lerek çıkarılmış, yerine flasterle kaput bezi yapıştırılmıştır. Plastik
torbanın £1.ğzl fla~terle sıkıca kapatılmıştır.

Laboratuvarda H. a. excavatum'un larvalarının beslenmesinde
2 adet yetişkin gerbil de kullanılmıştır. Gerbiller uyrı ayrı büyük
bir behergla~ (13. 5)~19 cm) içine konmuş ve sonra gerbilleri taşıyan
beherkr, içerisinde su bulunan küvcte (4x lOx15 cm) yerleştirilmiş-
lerdir. Larva beslemek amacıyla her gerbil üzerine yaklaşık i000 aç
larva dökülmüştür.

Larva üretimi için, bir tavşanın her iki kulağına 20 erkek ve 20
dişi a.ktif aç olgun H. a. excavatum konularak gelişmeleri izlenmiştir.
Aynı amaçla bir adet kobayın vücuduna LOerkek ve LOdişi kene kon-
muştur.

Nimf üretimi için, H. a. excavatum'un larvaları tavşan, kobay ve
gerbillere (beslenmeleri amacıyla) konulmuştur. Bunun için larva-
lar iki tavşan'n kulaklarında (her kulağa yaklaşık 500 larva konmak
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suretiyle) beslenmişlerdir. Bu larvaların doyup düşmesi günlük olarak
izlenmiş ve doyup düşen larvalar, gömlek değiştirmeleri için inküba-
törc (28 oc ısı ve % 85 N. nem) alınmışlardır. Doyduklan halde ko-
nak'ı terketmeyen lan'alar, uygun bir pens yardımıyla konak'tan
dikkatlice alınmış, gömlek değiştirmeleri için şişelerin içinde aynı in-
kübatöre konulmuşlardır. Aynı amaçla bu kenenin larvalarından bir
kısmı iki yetişkin kobayın vücuduna dökülmüştür. Yıne aynı amaca
yönelik olarak yaklaşık 2000 kadar larva 2 yetişkin gerbilin vücuduna
dökülerek beslenmeleri izlenmiştir.

Hyalomma a. excavatum'un olgunlarını elde etmek amacıyla, aç
larvalartavşanların kulaklarına konduktan sonra, doyduklan halde
konak'ı terketmeyenlerden bir kısmı uygun bir pens yardımıyla top-
lanmıştır. Bundan sonra konak üzerinde kalanlarm doymuş nimf ola-
rak konak hayvanı terketmeleri beklenmiş, sonre. doyup dü~en bu
nimfler şişelere alınarak aç olgun elde etmek am;>."lyla gömlek değiş-
tirmeleri için inkübatöre (28°C ısı ve % 85 N. nem) konmuşlardır.

Kobaylarda H. a. excavatum'un aç nimfleri, l:cslenmek 've olgun-
larını elde etmek amacıyla, i kobayın vücudun"'. konmuş ve bunlar-
dan olgun keneler elde edilmeye çalışılmıştır.

Elde edilen koloniyi uzun süre muhafaza etmek ve H. a. excavatum'
un aç haldeki larva, ,nimf ve olgularının düşük mda yaşam süre-
lerini belirl~mek amacıyla 16° C ısı ve % 90 nisbi nem'e ayarlamm
inkübatör kullanılmıştır. Burada çeşitli gelişme dönemindeki keneler,
cam fanus içinde tutulmuşlar ye zaman ZCl.manhav;:ı.le.nd{rılmışlardır.

Bulgular

Hyalomrna a. excavatum'un Biyolcji~i ile İlgili Bulgu1<:.r

Materyal' ve metot bölümünde belirtildiği gibi, bir tavF.nın her
iki kulağına konmuş olan toplam "'rO olgun (20 erkek ve 20 dişi)
H. a. excavatum'dan 15 dişi (% 75), ortabme. 17 (9-.25) günde, doyarak
tavşanı terketmişlerdir. Kan emıneye devam eden 17 (% 85) c.det erkek
kene ıse kendiliğinden tavşani terketmemiş, 25'inci gi.'nde cl ile koparıl-
mak suretiyle kulaktan alınmışbrdır. Geriye kalan 3 erkek (% i5) ve
5 dişi (% 25) kene kan emmeyip ijlmüşlerdir. Gerek inkübatörde
(28°C ısı ve % 85 N. nem), gerekse tavşanda H. a. o.caVGtum'un geliş-
mesine ait bulgular Tablo-l de gösterilmiştir. Bu tablodan da anla-
şılacağı gibi, tavşanlarda aynı zamanda beslenmeye başlayan



LABORATUVARDA HYALOMMA ANATOLICUM EXCCAVATUM. 105

Tablo i. Hyalomma a. ex'avatıım'un larva, nimf ve olgunlarının tavşanlarda gelişme süreleri

Parametreler

Aç olgun dişilerin beslenme süresi
Doymuş dişilerin yumurtlama öncesi süresi
Doymuş dişilerin yumurtlama süresi
Yumurtalardan larva çıkma süresi
Larvaların aktivite kazanma süresi
Larvaların doyma süresi
Doymuş larvaların gömlek değiştirme süresi
Aç nimflerin aktivite kazanma süresi
Aç nimflerin doyşa süresi
Larvaların doymuş nimf oluncaya kadar beslenme süresi
Doymuş nimflerin gömlek değiştirme süresi
Aç olgunların aktivite kazanma süresi

Süreler (gün)

17 (9-25)
14 (2-26)
17 (10-24)
31 (24-38)
7 (5-9)
5 (3-7)
7 (3-11)
3.5 ( 2-5)
7 (5-9)
15.5 (10-21)
22 (16-28)
G (4-8)

H. a. excavatum larvalarından bir kısmı iki, bir kısmı ise üç kenutlu
davranış göstererek gelişmelerini sürdürmüşlerdir.

Hyalomma a. excavatum'un iki konakda geliştiği hayat siklllSunun,
ortalama 129.5 (80- i79) gün, üç konakda geliştiği zaman 136.5 (83-
190) gün olduğu görülmüştür.

Yumurta verimini ve bunun beslenmeyle ilişkisini belirlemek için
inkübatöre (28°C ısı ve % 85 N. nem) konan 8 doymuş dişi
H. a. excavatum'un günlük yumurta verİm i Tablo 2 de, bu yumurta-
lardan çıkan larvaların nisbeti Şekill'de, yumurta verimi ve yu-
murtalardan larva çıkma oranının emilen kan miktarı ile ilişkisi
Tablo 3'de gösterilmiştir.

Bunların yanında H. a. excavatum'un aç olgun erkek ve dişileriyle
yumurta, larva ve nimflerinin saptanan ağırlıkları aşağıda belirtil-
miştir. Buna göre 100 adet aç olgun erkek 0.55 gr, 100 adet aç olgun
dişi 0.75 gr olarak bulunmuştur. Dişilerin ortalama doyup düşme
süresi olan 17 gün boyunca kan emmi~ fakat konak'ı terketmemiş er-
kek kenelerin ortalama ağırlığının sadece 0.2 mg arttığı tespit edilmiş-
tir. Halbuki 17 gün sonunda dişi kenenin ağırlığı ortalama 0.47 gr
artmıştır. Dişilerdeki ağırlık artışı, erkeklerdeki ağırlık artışının 2350
katıdır. Hyalomma a.excavatum'a ait 1000 adet yumurta 0.077 gr, 100
adet doymuş larva 0.056 gr, 100 adet doymuş nimf 1.625 gr olarak
saptarımıştır.

Farklı dişilere ait karıştırılmış ve karıştırıImamış uyumurtaIardan
çıkan 2'inei kuşak larvalardan elde edilen olgun H. a. excavatum ile
ilgili bulgular Tablo 4 ve 5 'te verilmİ~tir.
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Tablo 2. Doymuş dişi H. a. excau,ılllll'U!l değişik günlerdeki yu n:ıru veriminia s.ıyıul tlurıı:nhn

Dişi kenderin yumurı.ı bıraktıkları günler ve yumurta sayısıarı'"

i 2 3 4 ı .5 i 6 i 7 i 8 9 LO i i 12 13 14 LS 16 i 17 i Hl i i~i 1u i :ll i 1L i LJ foplam i
293 -857866-825 1075'994-739- 742 821 Cı62-449- 308 241- 162 117 6051'30' 23.--2.----1- .... 9367.
474 1056 872 714 1143 1033 385 519 194 410 236 160 132 126 63 56 70 H 16 32 ii 7 i (, 8259
947 734 1055 774 930 974 690 497 496 305 179 99 50 39 ';'4 20 9 9 '7851
415 45,> 126 415 428 377 2(,0 241 179 128 67 1)0 OH 3G I!l 20 14 14 5 7 i 3GIO
334 621 560 674 444 339 322 220 1'i0 108 159 76 (,9 38 39 31 16 22 4222

I 124 :14(i 239 392 302 2+9 120 9'1 75 78 49 32 '27 15 7 9 4 lO i rı i 2373

1

30() 392 437 28(, 285 240 122 85 913 51 hi 141 24 li 5 17 G i i \' 2384
394 446 -50; 319 145 IllCı 104 Ge 40 43 22 13 'i 8 3 4 i 3 3 i :.1313

Ort.'1lama !--:tı;;- -6381-62ÜT;';oı 5941549-f:}II-I'3öST256 1223TI47 [95-ı-74- - 54-1-37' 27 1-21l'17-l-;;'1 -;- '1-1-11-1 -50';-
• 28°('; ISI ve % 3i nisbi tlemde~j ink:ib:ıt0rde
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Şekil i. Hy:ı!omnıa a. ewıı,'alııın'un yumurı:ılarından larva r;ıkma oranları

Tablo 3. !-/.va!o:nmıı tl. e.\'Ca:'tl/ıım doymuş di,ileriııin kan emme miktarları ile
yumurthına ve yumurtabrjan larva çıkma or.ınh •.• aramıdaki ilişki

I
Dişi keııe i DaylTIu' diŞi-I Toplam yu- Yumurtalarda" YumurralarJan
sayısı nin ağırlığı (gr) murla sayısı larv.! çıkma sürc- hl'\",ı çıkına ıır:ını

si (gün) (%)
_ .. ' . ,_ .__ -._--"'-_0

1 0.83 93G7 lO G2
i O,HO H2~9 14 82
i 0.1;.1 7851 9 58
ı O.~O 3510 13 69
i 0.38 4222 16 75
1 0.2.1 23m 8 1;1
i 0.22 238+ 8 70
i 0.21 23lJ i; 52

Ortalam:ı 0 ..,3. ):H3 10.5 6G.')

Ortala.na 28"C ısı ve % ni niıbi Ile;nd~ki inki.ib ıtörde

Ayrıca düşük dercceliinkübatörc (I 6 cC ısı ve % 90 N. nem) konan
her iki gruba ait (anomalili ve anomalisiz) aç olgun kentlerden afi')-
malisiz erkeklerin % 74'ünün, dişilerin % 93'ünün 3 ay sürcyle canlı
ve a.ktif oldukları tespit edilmi~tir. Buna karşılık bu süre zarfında
anomalili aç olgunların erkeklerinin ancak % 9'unun, dişilerinin %
24'ünün canlı ve aktif oldukları, geriye kalanların öldükleri a.nlaşıl-
mıştır.
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Tablo 4. Hyalomma a. cxeavalum'un f..ırklı dişilerine ait brıştırılmamış yumurtal~rından elde edilen aç
olgun kenelerde anom:ıli durumları.

Doyup Gömlek Gömlek Anomali gö- Ano:nali gü-Konulan düşen değiştirmfOYcn değiştiren
Tavşan sayısı aç nimf nimf doymuş nimf doymuş nimf rülmeyen aç rülen aç 01-

sayısı sayısı sayısı sayısı olgun kene sa. gun kene sa.

E D E D
------ ---- ----"- "-"------ --------- --- --- ---- ---

i 500 110 G9 41 (17 E, 24 D) Lo 4 7 20
i 500 183 103 80 (42 E, 38 D) 7 6 35 32

Toplam i 1000 293 172 121 (59 E, 62 D) 17 LO i 42 52
% 29 59 41 29 16 i 71 84

E: ErkfOk D: Dişi

Tablo:). Ilyalvmma a. exeavalum'un farklı dişiıcrine aİt karıştırılmış yumurtahrmdan elde edilen aç olgun
kenelerde anomaF durumları.

i Anomali AnomaliDoyup Gömlek Gömlek görülmeyen görülenKonulan düşen değiştirmeyen değiştiren
Tavşan s~yısı aç nimf nimf doymuş nimf doymuş nimf aç olgun aç olgun

sayısı sayısı sayısı sayısı kene sayısı kene sayısı

E D E D
,------ ----------- --- -- --- --

i 500 160 99 Gl (24 E, 37 D) 7 3 17 34
i 500 147 40 107 (50 E, 57 D) 18 14

i
32 43

Toplam 1000 307 139 16a (74 E, 94 D) 25 17 49 77
o' 31 15 5i 34 IB 66 82..o

E: Erkek D: Dişi

H.}'a!omma a. excavatum'un Kolonizasyonu ile İlgili Bulgular

Larva üretimi için bir tavşanın her iki kulağına konan aç olgun
H. a. excavatum'dan doyarak konak'ı terkeden dişi kenelerden 8'i in-
kübatöre konmuştur. Bu kenelerden, kene başına, ortalama 5048
adet yumurta ve bu yumurtalardan da ortalama 3357 adet aç larva
elde edilmiştir.

:\'imf üretimi için kanştırılmı~ 3'üncüjenerasyon yumurtalardan
çıkıp iki tavşanın kulaklarına konmuş iOOO'eradet aç larvadan sıra-
siyle 380 (% 38) ve 312 (%31) tanesi doyup kendiliğinden tavşanları
terketmiştir. Düşmeyen larvalar, aç nimf elde etmek amacıyla 5'inci
günde özel bir pensIc dikkatlice çekilerek tavşanların birinden toplan-
mıştır. Gerek kendiliğinden düşen ve gerekse pı:mIc toplanan doymuş
lan'aların tamamma yakını inkübatörde ortab.ma 7 (3--1i) günde
gömlek değiştirerek aç nimf olmuşlar ve ortalama 3.5 (2-5) günde
aktivite kazanmışlardıf. Aynı amaçla gerbiller üzerinde beslenen
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H. a. excavatum'un larvalarının doyarak 4'üncii günde gerbili terket-
meye başladıkları, 10'u11cugünde tamamen terkettikleri görülmüştü~.
Bu larvalar inkübatörde 5'inci günde gömlek değiştirmeye başla-
mışlar, 12'inci güne kadar (birkaçı hariç) tamamen gömlek değiş-
tirerek aktivite kazanmışlardır.

Olgun kene üretimi için H. a. e.tcavatum'un tavşanlarda iki konutlu
davranış göstermesinden yararlanılmıştır. Burada tavşanlara kon:ı.n
larvalar doyduktan sonra 6'1Ocıgünden itibaren tavşan üzerindegöm-
kk değiştirerek aç nimf olmuşlar, sonra ortalama 15.5 (10-21) günde
kanla beslenip doymuş nimf olarak konak'ı terketmişlerdir. Nimf
üretmek amacıyla bir tavşan'ınher iki kulağına konulan 1000 aç
larvadan 474 (% 1.7.4)'ü konak'ı doymuş nimf olarak terketmiş ve
inkübatörde ortalama 22 (16-28) günde, 132 (% 14.4) erkek ve 165
(% 55.6) dişi (toplam 297) aç olgun i!. a. excavatum elde edilmiştir.
Bu keneler ortalama 6 (4-8) günde aktivite kazanmışlardır.

Bu arada larva, nimf ve olgun üretimi amacıyla kobaylara konan
H. a. excavatum'un aç olgun, larva ve nİmfleri konak'a tutunmayıp
bir süre sonra ölmüşlerdir.

Diğer taraftan elde edilen H. a. excavatum kolonisinin düşük dere-
celi inkübatörde (16°C ısı ve % 90 N. nem) muhafazası esnasında;'
aç larvaların 5 ay, aç nimflerin 4 ay, aç olgunların da 10 ay kadar
canh ve aktif kaldıkları, daha sonra aktivitelerinin azaldığı ve 1-2
ay içinde tamamının öldüğü belirlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Hyalomma a. excavatum'un biyolojisi çeşitli araştırıcıLır (1-6,10,
11,15,21), tarafından incelenmiştir. Bazı araştırıcılar (6,10~15) bu
kenenin üç konutlu davranış gösterdiğini bildirmesine karşılık,
Becker (1) ve Schüler (21), laboratuvarda H. a. excavatum'uniki konut-
lu özelliğe sahip olduğunu saptamışlardır. Daubney ve Said (5), bu
türün sığırlarda üç, Dumanh (7), koyun ve danalarda üç, tavşanlarda
iki konutlu davrandığını bildirmişlerdir. Schüler (21), laboratuvarda
bu kenenin sığır ve tavşanlarda iki konutlu davranış gösterdiğini sap-
tamıştır. Beermann (2), aç larvaların gerbillerde beslenmesi kaydıyla
üç, tavşanlarda beslendiği takdirde iki konutlu özelliğe 5ahip olduğunu
ileri sürmü~tür. Bu araşt.ırmayla H. a. excavatum'un, bazı araştırıcı':'
ların (2,7, ll) bildirdiği gibi, beslendiği kOl1'l.khayvana göre farklı ge-
lişme özelliği gösteridiği ortaya konmuştur. Tavşanlarda bir. kısmı
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üç, büyük çoğunluğu iki konudu davranış göstermiştir. Beermann
(2)'m bulgularına uygun olarak Iarvaları, gerbillerde beslendiği za-
man tamamen üç konudu davranış göstermi5lerdir. Honzakova
(ll) 'nın bulgularının aksine kobaylarda bu kenenin larvaları bcslene-
memiştır.

H.yalomma a. excavatum'un larva, nimf ve olgunlarının beslenme,
gömlek değiştirme, olgun dişinin yumurtlama, yumurtalardan larva
çıkma süreleri bir kısım araştırıcı (I ,2,7,10, 11,14) tarafından incelen-
miştir. Bu araştırıcılardan Becker (I), H. a. excavatum'un dişilerinin
yumurtlama öncesi süresinin 5 gün olarak bildirmesine karşılık bu
çalışmayla bu sürenin ikı güne kadar düşebileceği saptanmıştır. Keza
yumurtlama öncesi süresinin mart ayında 73, kasım ayında 126 güne
kadar uzayabileceği ileri sürüldüğü halde (2), bu çalışmada aynı
süre 26 gün olarak belirlenmiştir. Bu türün yumurtlama süresi de
çeşitli araştırıcılar (2, 7,10,11) tarafından farklı olarak bildirilmiştir.
Beermann (2), bu süreyi 4-5 gün olarak, Hadani ve ark. (10), 23-35
gün olarak tespit etmişlerdir. Bu araştırmada yumurtlama süresi
10-24 gün olarak saptanmıştır. Dumanh (7) tarafından en erken 28
gün olarak belirlenmiş olan yumurtadan larva çıkma süresi, bu çalış-
mada 24 gün olarak bulunmuştur. Yine en geç 52 gün içinde yumurta-
lardan larvaların çıktığı Honzakova (ll) tarafından bildirildiği halde,
bu araştırmada yumurtalardan larvaların çıkışının 38 gün sürdüğü
belirlenmiştir. Diğer taraftan bu çalışmayla 5-9 gün olarak belirlenen
aç Iarva1arın aktivite kazanma süresi, Dumanlı (7) ve Bohrmann(4)
tarafından 2-12 gün olarak saptanmıştır. Larvaların beslenme süresi
ise, bu araştırmada 3-7 gün olarak bulunmuştur. Bu süre çeşitli araş-
tırıcılar (1,2,4,7,10,11,14) tar".fından 2-18 gün olarak bildirilmiştir.
Larvadan nimfe doyma süresini Becker (1), 12-19 gün, Bcermann
(2), i7-28 gün olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmada aynı süre, bu
araştırıcılarin belirlediği sınırlar (10-21 gün) da bulunmuştur. Doy-
muş larvaların gömlek değiştirme süresi, Dumanlı (7), tarafından
2-5 gün, Bohrmann (4) tarafından 5-24 gün bulunmuştur. Bu araş-
tırmada aynı sürenin 3-11 gün arasında değiştiği belirlenmiştir.
Bazı araştırıcılar (4,12) aç nimflerin aktivite kazanma süresinin 3-9
gün arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada aktivite ka-
zanma süresi 2-5 gün olarak saptanmıştır. Hyalomma a. excavatum'un
aç nimf1erinin beslenme süresi bu çalışmada 5-9 gün olarak saptanmış
ve bu sürenin literatürlerdeki (2,7,10,11,12,14) verilere uygun olduğu
görülmüştür. Doymuş nimflerin gömlek değiştirme süresi, bu çalış-
mada 16-28 gün olarak saptandığı halde, Hoogstraal (12), bu sürenin
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11-35 gün, Honzakova (ll), 34-38 gün olduğunu bildirmişlerdir. Aç
olgunların aktivite kazanma süresi bu çalışmayla 4-8 gün olarak be-
lirlenmiştir. Dişilerin doyma süresini Dumanlı (7), 5-8 gün, Hadani
ve ark. (10), 7-18 güııı olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada dişilerin
beslenme süresi 9-24 gün olarak belirlenmiştir.

Hyalomma a. excavatum'un toplam hayat siklusu doğal şartlarda
90-197 gün (3,10,12,14,15), laboratuvar şartlarında 97~298 gün
(1,2,7,14) olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada H. a. excavatum'l1';n labo-
ratuvarda toplam hayat siklusu iki konutlu halde 8C-179 gün, üç
konutlu halde 83--190 gün olarak tespit edilmiştir. Dumanlı (7), bu
kene türünün laboratuvarda iki, bazen üç nesil verebileceğini, aneak
doğada yılda bir nesil verdiğini bildirmiştir. Bu araştırmayla
H. a. excavatı,ın'un laboratuvarda yılda iki nesil meydana getirdiği tespit
edilmiştir. Bu durumda bu çalışmadaki bulgular, Dumanlı'nın (7)
bulguları ile uygunluk göstermektedir.

Rechav ve Oppenheim (20), doymuş H. excavatum (H. a. excavatum)
dişilerinin 300 mg ile 1110 mg arasında ağırlığa sahip oldukları-
r.l, Dumanlı (7), doymuş dişi ağırlığının 305 mg ile 660 mg arasında
değiştiğini bildirmişlerdir. Snow ve Arthur (23) dişi kenclerin kan
emme miktarı ile yumurta sayısının doğru orantılı olduğunu ileri sür-
müşlerdir. Bu araştırıcı/ar (23), 127 mg tartılan dişi kenenin 706 adet;
279 mg tartılan dişinin ise 2634. yumurta yumurtladığını saptamışlar-
dır. Bu araştırmayla H. a. excavatum'un doymuş dişilerinin ağırlığının
210 mg ile 880 mg arasında değiştiği, 210 mg ağırlığındaki kenenin
2313 adet 880 mg ağırlığındaki kenenin 9367 yumurta yumurtladığı
belirlenmiştir. Bu çalışmadakı bulguların Snow ve Arthur (23) 'un
bulguları ile uygunluk gösterdiği anlaşılmıştır. Becker (1), doğal şart-
larda bu kenenin doymuş dişilerinin en az 23, en fazla 7000 yumurta
yumurtIadık1arını, Kumar ve Rubrah (15), bu sayının laboratuvarda
4322 olduğunu, Dumanh (7), laboratuvarda bu kenenın dişilerinin en
az 2968, en fazla 8267 ve ortalama 5727 yumurta yumurtladığını sap-
tamışlardır. Bu araştırmayla H. a. excavatum'un doymuş dişilerinin en
az 2313. en fazla 9367, ortalama 5048 yumurta yumurtladığı tespit
edilmiştir. Böylece bu araştırmayla bir dişi H. a. excavatum'un 9367
yumurta yumurtlayabileceği ilk defa belirlenmiştir.

Hyalomma a. excavatum'un kolonizasyonu ile ilgili özellikler bulun-
mamakla birlikte, bir çok araştırıcı (1,2,4,7, 11,15,20), bu türün la-
boratuvarda yetiştirilmesi konusunda araştırma yapmışlardır. Patrik
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ve Hair (19), laboratuvarda lxodidae ailesine bağlı bazı kene türleri-
nin beslenmesi ve üretim teknikleri konusunda bilgiler vermişlerdir.
Bu ara5tırıcıların yayınlarında belirtilen beslenme ve üretim teknikleri
ile ilgili genel kuralların H.yalomma soyundaki türlerin beslenme ve üre-
timine de uygulanabileceği bildirilmiştir (25). Walker ve ark. (25),
H. a. anatolicum'un kolonizasyonu ilc ilgili ayrıntılı bilgi vermişlerdir.
Bu araştırıcılar (25) H. a. anatolicum'un üzerinde yaptıkları çalışma-
da beslenmesi gereken kene sayılarının, tavşanların vücudunda 60
erkek, 30 dişi olması gerektiğini bildirmişlerdir. Diğer bir kısım araş-
tırıcı (15, 25, 26), olgun keneleI'in beslenmesi esnasında erkek ve dişi
sayısının eşit olması gerektiğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada da
larva üretimi için olgunların beslenmesi amacıyla tavşanların ku-
laklarından yararlanılmıştır. Bu amaçla her bir tavşanın kulağına eşit
sayıda erkek ve dişi (10 erkek, 10 dişi) H. a. excavatum konmuştur.
Beslenmeleri için tavşanlara konan dişi kenelerin % 75'inin doyarak
konak'ı terkettiği, inkübatörde bir dişinin ortalama 504-8 yumurta
yumurtladığı, bu yumurtalardan da ortalama % 66.5 oranında larva
çıktığı, larvaların düşük der~celi inkübatörde aç halde 5 ay kadar canlı
ve aktifolarak kaldığı, 6'ıncı aydan sonra bazılarvaların öldüğü, S'inci
aydan sonra canlı larva kalmadığı belirlenmiştir. Walker ve ark. (25),
H. a. anatolicum'un, doymuş larva ve aç nimflerinin üretiminde konak
hayvan olarak gerbillerin, doymuş nimf üretiminide ise tavşanların
uygun konak olduklarını bildirmişlerdir. Snow (22) H. a. anatolicum
larvalarının beslenmesinde kobayların da kullanılabileceğini Hon-
zakova (ll) H. a. excavatum\m olgunlarının kübaylarda beslendiğini
bildirmelerine karşılık, bu araştırmada, bu kenenin hiç bir safhasının
kobaylarda beslenmediği belirlenmiştir. Ayrıca tavşanların kulakların-
da beslenen H. a. excavatum'un larvalarının ortalama % 45 oranında,
gerbillerde beslenen larvalarınise ortalama % 100 oranında doymuş
larva halinde konak'ı terkettiği saptanmıştır. Bu nedenle doymuş
larva ve aç nimf elde edilmesinde gerbillerin, tavşanlara göre daha
uygun bir konak olduğu sonucuna varılmıştır. Buna karşılık aç larva-
dan aç olgun elde edilmesi için H. a. excavatum'un larvalarının doymuş
nimf haline kadar beslenmesinde tavşanların, gerbillere göre, daha
uygun konak olduğu tespit edilmiştir.

Walker ve ark. (25) 'mn önerileri doğrultusunda H. a. excavatum'un
kolonizasyonunun sürekliliği için, her yetiştirilen jenerasyonda, dü-
şük dereceli inkübatörde 30.000 aç larva, 10.000 aç nimf ve 1500
aç olgun bulundurulmuştur.
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Sonuç olarak bu çalışmada:

1- H.yalomma a. excavatum'un laboratuvarda yılda ancak iki nesil
verebileceği,

2- Larva ve olgun üretiminde tavşanların, aç nimf üretiminde
gerbillerin daha uygun konak olduğu, buna karşılık kobaylarm ise
bu türün bütün gelişme dönemleri için uygun bir konuk olmadığı,

3- Kolonizasyonda sağlıklı kene nesilleri elde etmek için, yine
sağlıklı olarak yetiştirilen farklı dişilere ait yumurtaların birbiriyle
karıştırılması gerektiği,

4- Kolonizasyonun sürekliliği için, her yetiştirilen jenerasyonda
bu türün 30.000 aç larvasının,I 0.000 aç nimfinİn ve 1500 aç olgunun-
nun her zaman düşük dereceli inkübatörde bulundurulması, ayrıca
bu inkübatörde (16 oC ısı ve % 90 ı.isbi nem) aç larvaların 5 ay, aç
nimflerin 4 ay, aç olgunların ise LO ay'dan fazla bırakılmaması gerek-
tiği sonucuna varılmıştır.

Kaynaklar

1. Becker, H. (1972). Untersuı:hungen über die Beei~flussung der Lebensryklen von Rhipicephalus
bursa (Canestrini u. Fanzago, 1877), Hyalomma anatolicum excavatum (Koch, 18.H) und
Boophilus annulatus (Soy, 1821) durch unterschiedliche Te?ıparature. Berlin, Frci Univ. Diss.

33 p.

2. Beermann, P. (1987). Vbertragung von Rabesia avis durch Rhipicephalus turanicus und
Hyalomma anatolicum excavatum. Hannover, Ticrarzt\. Hochsch. Diss. i lG p.

3. Berdyev, A. (1974). On the cycLeof ~evelopment q{ Hyalomma anatolirum excavatum Kodı
(parasitiformes, Ixodidae) in Turkmenia. Med. Parasito\. i Parazitar Bolezni., 43 (1): 33-43.

4. Bohrmann, R. (198 I). Laboratoriums-und Felduntersuclıungen zur Identitiit und Biologie der
beiden Zecken Hyalomma anatolicum anatolicum (Koch, 1844) und Hjalomma anaıolictım
excavatum (Koch, 1844). Hanna,'cr, Tierarzt\. Hachsch. Di&•. 83 p.

5. Daubney, R., Sami Said, M. (19'i1). Egyptıanftver of caIlle, the transmission if Theileria
annulata (DzclıunkollJsky; Lukz, 1901) by Hyılomma analolicum excavatu'71 (Koch, l8.H).
Parasito\., 41: 249-260.

G. Delpy, L.P. (1946). Revision par des vois experi7!entales du genre Hyalomma C.L., Koch, IS.H
(Acarina, lxodoidea, lxodidae) Note preliminaire. Ann. Parasito\., 21 (5-6): 267-293.

7. Dumanlı, N. (1983). Elazıg ve yöresinde Hyalom'Tla excavatum (Koch, 1844)'un biyo-eko-
lojisi üzerinde araştırmalar. TOMTAK Doğa Bilim Derg., 7 (1): 23-31.

8. Göksu, K. (1959).Ankııra ve civarı sıgıdarında Tlıei!erwsis üzerinde sistemj~ araştırmalar.
Dok. Tez. A.O. Vet. Fak. Yay. 115: 73 s.



114 BAYRAM ALİ YUKARI

9. Göksu, K. (1963). Ba:ı Kllr!1d~ll1:Bilgesi illm'ni, sı~ır!'ırrıda m'IJllhade edilen Babesidae
(Sporozoa; Piroplasmida) en{cksiyonları ve kene eııfista<yonları. A.O. Vet. Fak. Derg., 15:
46-57.

10. Hadanı, A., CwUlieh, R., Reehav, Y. (1959). Some metlıııd.sfor the breediıı!; ofticks in
the labor!1tory. Rcfuah. Vet., 26 (3): 87-100.

i 1. Honzakova, E. (I 97 1). Development of some tick sp:cies wıder standard lalıoTlltory conditiOllS.
'Folia Parasito!., 18: 357-363.

12. Hoogstraal, H. (1956). A(rir.an lxod1idea. i Tich oftlıı S,darı. U.S. Naval l',.fedieal Rese-
arch Unit Cairo, Egypt. No. 3, pp. 338-534.

13. Karaer, Z. (I 983). Ankara ili ve cil'llrmda bilirman keıı~ !iirleri ile Hyalomma delritıım'ıın
. SellIIltze, 1919) bazı ekolojit ö:elli'cl~ri "zırinde arı/I'rıınlllf. Ti.JBt r.\K VII. Hilim Kong-
resi Tebliğleri, s. 37 i-378.

14. Khan, S.I. (I 97 I). Rursa civarı sı~ırlarında Thei!<ria ııınl/lat,ı',ı//! vektörleri üzerinde aTll~tır-
Illalar. Dok. Tez. Şenyuva Matbaası, Ankara. 44 s.

15. Kumar, N., Ruprab, N.S. (1973). Rcologica! stııdies 0'1 t'ı: tid Hyalomma anatolicum
excavalum ımder laboratory .onditions. Haryana Agric. Univ. J. Res., 3 (3): 151-160.

16. Kurtpınar, H. (1954). Türkiye Kemleri, G:i'lc:l MttiJt'm, Ankara. 9;j s.

17. Merdivenci, A. (I 96)). Türk0~: Keı:/eri U:eri,ı: .1rı:lır ,111 ır. Kululn.l; ",lltbnsı,

İstanbu!' 420 s.

18. Oy tu n, H.Ş. (1947). Keneler, zararları ve Slva/ çareleri. Y.Z.E. B;ısı:nevi, Ankara. 109 s.

19. Patriek, C.D., Hair, J.A. (1975). Laboratııry rearing pro~edl/m and eJl/ipmentfor multi-hosl
tieks . .1. Med. Ent., 12 (3): 389-390.

20. Rechav, Y., Oppenheim, J. (I 969). Feeding and fertilizing c"paeily in male tieks of ıhe
species Hyalamma exeavalum (Koch, 1844). RcfLla'ı. Vet., 26 (2): 71-74.

21. Sehüler, E. (1979). VatersllChuııgen zur Wirtigkeit uııd zur Uberlrtig~rrolle vırs~hiedener beim
Rind vorkommender Zeeken der Gattung Hyalamma. Hannover, Ticrarıt!. Hochsch. Diss. 46 p.

22. Snow, K.R. (1969). The life - history of fIyalamma aııalali,um a,ıalolieum Koch, 1844
(lxodoidea,lxodidae) under laboratory eontitions. Parasito!., 59: 105-122.

23. Snow, K.R., Arthur, D.R. (1966). Ovipasiıion irı Hy3lomma anatolieum anatolieum (Koch,
1844) (lxodoidea, lxodidae). 1'arasitoL., 56: 555-568.

24. Taşçı. S. (1989). Van bölgesinde sıgır ve koyı/ıılarda göriil,n keııe türleri ile bwıların laş/dıgı
kan paraziıleri (rrotozoon) arllSındaki il4kiler. A.O. Vet. Fak. Derg., 35 (I): 53-63.

25. Wa1ker, R., Fleteher, J.D., MeKeller, S.B., Beli, L.J., Brown, C.G.D. (1985).
The maintenanee and survival of Theilerin annulata in eolonies of Hyalomma analolieum
anatolieum. Ann. Trop. Med. Parasito!., 79 (2): i19-209.

26. Wa1ker, A.R. (1991). The laboratory eolonisatiQ,ı of ticks. Personel com:nunication.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

