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Özet: Bu çalışmada Hyalomma excavatum'un laboratuvar şartlarında farklı dönemlerine ait gelişme süreleri saptanarak koloni-

zasyonu gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar şartları altında, H. excavatum'un 3 konaklı hayat siklusunun ortalama 155 (98-212) günde 

tamamlandığı tespit edilmiştir. Hyalomma excavatum'un aç bir erişkin dişisinin tavşanda beslenmesi esnasında yaklaşık 0,81 (0,58-

1,11) gr kan emdiği ve ortalama 8.786 (5.917-12.372) adet yumurtladığı saptanmıştır. Hyalomma excavatum'un kolonizasyonunda, 

gerbillerin (Meriones unguiculatus) özellikle doymuş larva ve aç nimf üretimi için kullanılması uygun bulunmuştur. Bunun yanında 

aç erişkinlerin üretilmesinde ve aç erişkinlerden larva elde edilmesinde sırasıyla danaların ve tavşanların uygun konaklar olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Hyalomma excavatum, kolonizasyon, laboratuvar, üretme. 

The breeding and colonization of Hyalomma excavatum in laboratory conditions 

Summary: In this study, colonization and developmental period of different stages of Hyalomma excavatum was determined 

under laboratory conditions. Three-host life-cycle of H. excavatum was found to be completed in 155 (98-212) days under laboratory 

conditions. It was determined that a single unfed adult female H. excavatum suck 0,81 (0,58-1,11) gr blood during the feeding and 

layed an avarage of 8.786 (5.917-12.372) eggs. For the colonization of H. excavatum, gerbils (Meriones unguiculatus) were found to 

be reasonably suitable host for generating engorded larvae and unfed nymph. As well as calf and rabbit were observed to be suitable 

hosts for the generation of adult unfed ticks and larvae from these adult ticks, respectively. 
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Giriş 

Keneler, vektörlük yapan arthropodlar içinde sivri-

sineklerden sonra, en önemli arakonaklardır (10,27). 

Yeryüzünde mevcut tüm kene türlerinin yaklaşık 

%10’unun, patojen-kene-omurgalı konak döngüsünde rol 

oynadığı bilinmektedir (17,21). Kenelerin naklettiği 200 

kadar patojen arasında protozoon, virus, bakteri, riketsia 

ve helmint türleri yer almaktadır (18,26). Bu hastalıkların 

naklinde rol oynayan bazı kene soylarına (Ixodes,             

Haemaphysalis, Dermacentor, Boophilus, Hyalomma, 

Rhiphicephalus, Ornithodorus) ait türler Türkiye’de 

yaygın olarak evcil hayvanlarda görülmektedir 

(4,5,9,20). Türkiye’de sığırlar üzerinde Hyalomma soyu-

na bağlı H. anatolicum, H. scupense (syn H.detritum), H. 

excavatum, H. marginatum, H. dromedarii gibi türler 

görülmekte ve bunlar başta tropikal theileriosise neden 

olan Theileria annulata ile Theileria lestoquardi, T. equi, 

Babesia occultans, Rickettsia aeschlimannii ve Kırım 

Kongo Kanamalı Ateşi Virusu gibi patojenlere vektörlük 

yapabilmektedir (1,6,7,8,19,25,28).  

Kene ve kene kaynaklı hastalıkların kontrolü için 

tüm dünyada yıllık 13,9 ila 18,7 milyar dolar harcandığı 

tahmin edilmekte ve bu konuda birçok çalışma yapılmak-

tadır (12). Kene ve kenelerin taşıdıkları hastalıklar ile 

ilgili çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili 

kene türlerinin uygun koşullar altında kolonizasyonları-

nın yapılması büyük önem taşımaktadır. Kene türlerinin 

laboratuvar şartlarında üretilmesi ve yeni nesiller alınarak 

koloni oluşturulması, kene ile bulaşan etkenlerin hem 

kene de ve hem de konaktaki gelişimi ile patogenezleri-

nin ortaya konarak hastalıklara karşı nasıl önlem alınabi-

leceği konusunda fikir oluşturması ve aynı zamanda 

kenelerin biyolojik özelliklerinin belirlenebilmesi açısın-

dan önem arz etmektedir.  

Bu çalışma da, Türkiye'nin tüm coğrafik bölgelerin-

de tespit edilen H. excavatum'un laboratuvar şartlarında 

gelişme dönemlerine ait bazı biyolojik özelliklerinin 

belirlenmesi, kolonizasyonunun sağlanması ve laboratu-

var ortamında muhafaza edilmesi için gerekli optimal 

şartlarının ortaya konması amaçlanmıştır. 
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Materyal ve Metot 

Bu çalışma için Adnan Menderes Üniversitesi Hay-

van Deneyleri Yerel Etik Kurulundan Etik Kurul Onayı 

alınmıştır.  

Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı ve Deney Hayvanla-

rı Ünitesinde yürütülmüştür. Çalışmada daha önceki 

araştırıcıların (24,29,30,31) tarif ettiği gereç ve yöntem-

lerden yararlanılmıştır. Hyalomma excavatum'un deney-

sel olarak biyolojisini incelemek ve bunu takiben labora-

tuvarda kolonisini elde ederek uzun süre muhafaza etmek 

için gerekli optimal şartları belirlemek amacıyla deney 

hayvanı olarak yetişkin gerbil, altı aylık tavşan ve üç 

aylık dana kullanılmıştır. Çalışma için ayrıca iki adet 

soğutmalı inkübatör, stereo mikroskop ve diğer malze-

melerden (makas, tıraş bıçağı, ipek flaster, tel süzgeç, 

kulak torbası [kaput bezinden tavşan için; 10x4,5x15 cm 

ve dana için; 18x30x40 cm ebatlarında]) yararlanılmıştır.  

Kene üretimi için Aydın yöresindeki sığırlardan 

toplanan iki adet doymuş H. excavatum'un önce labora-

tuvara adaptasyonu amacıyla keneler yumurtlatılmış ve 

yumurtadan yumurtaya iki nesil yetiştirilmiştir. Bunun 

için konak hayvanı olarak tavşandan yararlanılmıştır. 

Kolonizasyona üçüncü nesil H. excavatum'un aç 

erişkinleri ile başlanmıştır. Aç erişkin keneler kulak 

torbaları içerisinde tavşanda, aç larvalar gerbil vücudun-

da, aç nimfler ise kulak torbaları içerisinde danada bes-

lenmiştir. Tavşanda kene beslenmesi esnasında bir tav-

şandan faydalanılmış ve tavşanın her bir kulağına 10 dişi 

15 erkek olmak üzere 25 adet aç erişkin kene konulmuş-

tur. Larvaların beslenmesi için 10 adet yetişkin gerbil 

kullanılmıştır. Gerbiller, bireysel kafeslerde tutulmuş ve 

bu kafesler su dolu havuzda muhafaza edilmişlerdir. Her 

bir gerbil vücuduna yaklaşık 2.000 adet iki aylık yaştaki 

aç larvalar dökülmüştür. Aç nimflerin beslenmesi için ise 

dananın her bir kulağına (kulak torbaları içerisinde) yak-

laşık 1.400 er adet kene konulmuştur. 

Hyalomma excavatum'un deney hayvanlarının ku-

laklarında beslenerek doyup düşen larva, nimf ve erişkin-

lerinin gün içinde kısa aralıklarla toplanmasına özen 

gösterilmiştir. Tam doymuş olarak gerbili terkeden larva-

lar süzgeç yardımı ile sudan toplanmış, kurutma kağıdı 

üzerinde kurutulduktan sonra 200 adetlik gruplar halinde 

ağzı pamukla kapatılan steril şişeler içerisine alınarak, 

gömlek değiştirmek üzere 27°C (±1°C) ısı ve %85 (±%5) 

nisbi nem içeren inkübatöre yerleştirilmişlerdir. Aynı 

şekilde dana kulağından toplanan doymuş nimfler göm-

lek değiştirmeleri, tavşan kulağından toplanan erişkin 

dişiler ise yumurtlamaları için ağzı pamukla kapatılan 

steril şişeler içerisinde 27°C (±1°C) ısı ve %85 (±%5) 

nisbi nem ortamı sağlanan inkübatöre yerleştirilmişlerdir. 

Temizleme ve yıkama işlemleri, dana kulağında beslenen 

ve doyup düşen nimfler ile tavşan kulağında beslenen ve 

doyup düşen erginlere de yukarıda belirtildiği şekilde 

uygulanmıştır. Dişilerin yumurtlamasının bitimini taki-

ben her bir dişinin yumurtalarından 100'er tanesi sayıla-

rak, ağırlıkları belirlenmiş ve her bir şişede ortalama 

2.000 yumurta olacak şekilde porsiyonlanmıştır. Doymuş 

dişilerin ağırlıkları ile yumurta sayıları arasındaki ilişki-

nin ortaya konması amacıyla, elde edilen veriler SPSS 

(15.0 versiyon) programına göre istatistiksel olarak de-

ğerlendirilmiş ve analizler için Sperman's (Spearman'ın 

sıralama korelasyon katsayısı) testi uygulanmıştır. Göm-

lek değiştirip kitinizayonu tamamlayan ve aktifleşen her 

gelişme dönemindeki aç keneler, uzun süreli muhafaza 

amacıyla 12°C (±1°C) ısı ve %85 (±%5) nisbi nem sağ-

layan inkübatörde tutulmuşlardır. Daha sonra şişeler 

kendi etrafında elle döndürülerek larvaların birbirine 

yapışması engellenmiş, bu uygulama 3-5 günde bir tek-

rarlanmıştır.  

 

Bulgular 

Aç Larvaların Beslenmesi: Aç nimf elde etmek 

amacı ile gerbil (10 adet) vücuduna dökülen aç larvalar 

(2.000 larva/gerbil) ortalama beş (4-6) günde gerbili 

terkedip, suya düşmüşlerdir. Suya düşen doymuş larvalar 

dördüncü günden itibaren hergün (günde iki kez, sabah-

akşam) süzgeç yardımı ile toplanmışlar, altıncı gün so-

nunda toplam 8.900 (%44) adet doymuş larva elde edil-

miştir. Steril ve ağzı pamuklu şişelere 200'erli gruplar 

halinde porsiyonlanan ve 27°C ısı ve %85 nisbi nem 

ortamındaki inkübatöre alınan doymuş larvalar üçüncü 

günden itibaren gömlek değiştirmeye başlamışlar ve 11. 

güne kadar tamamen (bir kaçı hariç) gömlek değiştirmiş-

lerdir. Gömlek değişimini tamamlayan keneler, bu deği-

şimi takiben ortalama dördüncü günde aktivite kazanmış-

lardır.  

Aç Nimflerin Beslenmesi: Hyalomma excavatum'un 

aç erişkinlerini elde etmek amacı ile dana kulağında 

beslenen aç nimfler ortalama 8,5 (6-11) günde doyarak 

kulağı terketmişlerdir. Kulak torbasından 1.968 adet 

(%70) doymuş nimf alınmıştır. Elde edilen doymuş nimf-

ler steril ve ağzı pamuklu şişelere 50'şerli gruplar halinde 

porsiyonlanmış ve 27°C ısı ve %85 nisbi nem ortamın-

daki inkübatöre alınarak gömlek değiştirmeleri sağlan-

mıştır. Doymuş nimflerin 13. günden itibaren gömlek 

değiştirmeye başladıkları, 25. günde gömlek değiştirme-

nin tamamlanarak, ortalama sekiz günde aktivite kazan-

dıkları belirlenmiştir. 1.968 adet doymuş nimften 1.787 

tanesi (%90) gömlek değiştirerek aç erişkin (982 dişi ve 

805 erkek) olmuşlardır. Hyalomma excavatum'un tavşan 

ve dana kulağı ile gerbil vücudundaki beslenme süreleri 

ile inkübatördeki gelişmeleri Tablo 1'de verilmiştir. 

Aç Erişkinlerin Beslenmesi: Tavşan kulağına konu-

lan toplam 20 dişinin tümü ortalama 9,5 (7-12) günde 

doyarak kulak torbasının içine düşmüşlerdir. Kan emme-

ye devam eden erkekler, son dişinin düştüğü gün el ile 

toplanarak kulaktan uzaklaştırılmışlardır. Doymuş dişi-

lerdeki yumurtlama veriminin konak ve beslenme ile 

ilişkisini ortaya koymak için tavşan kulağından alınan 20 
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doymuş dişiden 11 tanesi rastgele seçilmiştir. Doymuş 

dişilerin ağırlıkları ile yumurta sayıları arasındaki ilişkiyi 

incelemek için uygulanan istatistiksel analizlerde kore-

lasyan katsayısının pozitif yönlü +1 değerine (r=0,925) 

çok yakın olduğu belirlenmiştir (Tablo 2 ve Grafik 1).  

 

Tablo 1. Laboratuvar şartları altında gerbil, tavşan ve dana 

üzerinde beslenen Hyalomma excavatum'un gelişme dönemleri 

(gün). 

Table 1. Developmental periods of Hyalomma excavatum fed 

on gerbil, rabbit and calf under laboratory conditions (days). 

Parametreler Süreler (gün) 

Aç erişkin dişilerin beslenme süresi*  9,5 (7-12) 

Doymuş dişilerin yumurtlama öncesi süresi 31,5 (7-56) 

Doymuş dişilerin yumurtlama süresi  22,5 (19-26) 

Yumurtalardan larva çıkma süresi  31 (26-36) 

Larvaların aktivite kazanma süresi 9 (5-13) 

Larvaların doyma süresi**  5 (4-6) 

Doymuş larvaların gömlek değiştirme süresi 7 (3-11) 

Aç nimflerin aktivite kazanma süresi  4 (3-5) 

Aç nimflerin doyma süresi*** 8,5 (6-11) 

Larvaların doymuş nimf oluncaya kadar  

beslenme süresi  

18 (15-21) 

Doymuş nimflerin gömlek değiştirme süresi 19 (13-25) 

Aç erişkinlerin aktivite kazanma süresi  8 (5-11) 

*: Tavşan kulağında beslendi,  

**: Gerbil üzerinde beslendi,  

***: Dana kulağında beslendi 
 

 

Tablo 2. Hyalomma excavatum'un doymuş dişilerinin ağırlıkları 

ile yumurtlama oranı arasındaki ilişkiler [�̅�± s (Xmin-Xmax)]. 

Table 2. The correlation between laying rates and weight of 

engorged female Hyalomma excavatum [�̅�± s (Xmin-Xmax)]. 

Kene 

sayısı (n) 

Kene 

ağırlığı 

Yumurta 

sayısı 

Korelasyon (r) 

11 0,83± 0,16 

(0,6 – 1,11) 

8786,3 ± 1808,8 

(5917,0 – 12372,0) 

r=0,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Doymuş dişilerinin ağırlıkları ile yumurtlama oranı 

arasındaki ilişkiler 

Chart 1. The relationships between weights and laying rates of 

engorged females 

Hyalomma excavatum'un laboratuvar şartlarında üç 

konakta tamamlanan hayat siklusu ortalama 155 (98-212) 

gün sürmüştür (Tablo 1). Bunun yanında H. excavatum'un 

aç erişkin erkek ve dişileri ile yumurta ve larva ağırlıkla-

rının belirlenmesi için yapılan incelemelerde; 1.000 adet 

yumurta ağırlığının: 0,048gr, 100 adet aç erişkin erkeğin: 

0,72 gr, 100 adet aç dişinin: 1,04 gr olduğu ve kan emen 

her dişi kenenin kan emme süresi boyunca ortalama 

ağırlığının 0,81 gr arttığı belirlenmiştir. Bu veriler, dişile-

rin doyduktan sonra, aç erişkin halindeki ağırlıklarının 

ortalama 78 kat fazlasına ulaşabildiklerini göstermiştir. 

Ayrıca 12°C ısı ve %85 nisbi nem sağlayan inkübatörde 

H. excavatum'un aç larvaların dört ay, aç nimflerin altı 

ay, aç erişkinlerin ise sekiz ay kadar canlılıklarını ve 

aktivitilerini korudukları tespit edilmiştir. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Türkiye'de ilk defa Oytun (22) tarafından bildirilen 

Hyalomma excavatum, daha sonraki yıllarda çeşitli araş-

tırıcılar tarafından Türkiye'nin tüm bölgelerinde tespit 

edilmiştir (2,3,5,6,8,13-15,20,23). Bu kene türünün biyo-

ekolojisi üzerine farklı araştırıcılar tarafından çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirilmiş ve H. excavatum'un labora-

tuvar ortamında yaşam şartları belirlenmeye çalışılmıştır 

(11,16,19,24,30). Laboratuvarda H. excavatum'un biyolo-

jisi incelendiğinde, bu türün farklı gelişme dönemleri 

olan larva, nimf ve erişkinlerinin sürekli laboratuvar 

ortamında canlılıklarının korunması ve bulundurulması 

anlamına gelen kolonizasyonu ile ilgili Yukarı'nın çalış-

ması (30) haricinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamış-

tır. Söz konusu çalışmada, deney hayvanı olarak tavşan, 

kobay ve gerbilden yaralanılmıştır (30). 

Hyalomma excavatum'un laboratuvar ortamında 

tavşan kulağında beslendiği takdirde iki konaklı, küçük 

kemiriciler üzerinde beslendiği takdirde üç konaklı özel-

lik gösterdiği belirtilmiştir (11,24,30). Gerbil üzerinde 

beslenen H. excavatum'un aç larva formlarının gerbili 

dördüncü günde bırakmaya başladıkları, 10. günde orta-

lama %100 oranında terkettikleri bildirilmiştir (30). Ko-

nak olarak gerbilin yanı sıra tavşan, kuzu ve danaların da 

kullanıldığı diğer çalışmalarda doymuş larvaların ikinci 

günde gömlek değiştirmeye başladıkları, 15. güne kadar 

tamamen gömlek değiştirerek aktivite kazandıkları belir-

tilmektedir (11,16,30). Ortalama üç günde kitinizayonla-

rını tamamlayan aç nimflerin düşük dereceli inkübatörde 

dört ay kadar canlılıklarını devam ettirdikleri ileri sürül-

müştür (30). Bu araştırmada da H. excavatum'un gerbiller 

üzerinde beslendiği takdirde üç konaklı davranmasından 

yola çıkılarak, aç nimfler elde etmek amacı ile gerbil 

kullanılmış ve gerbil üzerine dökülen aç larvaların doy-

muş larva olarak gerbili terkettiği belirlenmiştir. Daha 

önceki çalışmanın (30) aksine larvaların gerbil üzerinde 

en fazla altı gün beslendikleri ve 11. günün sonunda 

tamamının gömlek değiştirdiği saptanmıştır (Tablo 1). 
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Larvaların gerbil üzerinde beslenme süresinin farklı 

olması, deneylerin gerçekleştirildiği laboratuarlardaki 

ortam ısısı ve nemi ile açıklanabilir. Bu çalışmada kene-

ler hayvanlar üzerinde ve kulağında beslenirken, ortam 

ısısı ve nemi stabil halde tutulmaya çalışılmış ve deney 

boyunca kenelerin doğal şartlar altındaki ekolojisinin 

taklit edilmesi amacı ile ortam sıcaklığının 25°C-30°C, 

nemin ise %55-60 civarında olması hedeflenmiştir. Ça-

lışmada gerbil üzerinde beslenen aç larvaların daha ön-

ceki çalışmaya (30) göre çok daha düşük (%44) oranda 

doyarak gerbili terkettikleri tespit edilmiştir. Gerbil vü-

cuduna beslenmesi için konulan aç larvaların yarısından 

fazlası (%54) beslenmemiş ve gerbile tutunamamıştır. 

Gerbil üzerine dökülen aç larva formlarının gerbile tutu-

namadan su havuzlarına düştüklerini gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte gerbil üzerine konulacak olan larva 

yaşlarının ilk dört aylık yaşta olanlar için tutunma ora-

nında ciddi bir fark oluşturmadığı, ancak beş aylık yaştan 

sonra tutunma oranlarının düştüğü gözlemlenmiştir. 

Bundan dolayı, aç nimf elde etmek için gerbil vücuduna 

dökülen aç larva sayıları belirlenirken, larvaların besle-

nemeden konağı terk etme oranları, aynı zamanda düşük 

dereceli inkübatörde dört aylık yaştan daha büyük larva-

ların kullanılmaması dikkate alınmalıdır.  

Daha önce yapılan çalışmalarda aç erişkin elde et-

mek amacı ile aç larva formlarının beslenmesi için tav-

şan, dana ve kuzulardan yararlanılmıştır (11,30). Bu 

konaklardan kan emen kenelerin bir kısmının iki konaklı, 

bir kısmının ise üç konaklı gibi davrandığı ifade edilmek-

tedir. Tavşan üzerine konulan 1.000 adet aç larvadan 

%47,4'ünün iki konaklı özellik göstererek konağı doymuş 

nimf olarak terkettiği bildirilmiştir (30). Üç konaklı özel-

lik göstererek kan emip doyan larvalardan elde edilen aç 

nimflerin beslenmesi için tekrar tavşan, dana ve kuzular-

dan faydalanıldığı belirtilmiştir. Tavşan kulağına konulan 

aç nimflerin beslenme süresinin 5-9 gün (30), kuzu ve 

danalarda beslenenlerin ise 5-8 gün olduğu bildirilmekte-

dir (11). Kuzu ve danalarda beslenip doyup düşen                

nimflerin 15-21 gün (11), tavşanlarda beslenen nimflerin 

ise 16-28 günde (30) gömlek değiştirdikleri, altı gün 

içinde aktivite kazandıkları ve elde edilen aç erişkin 

formlarının 16°C'lik inkübatörde 10 ay canlılıklarını 

korudukları ifade edilmektedir (30). Bu çalışmada, H. 

excavatum'un aç nimflerinin beslenmesi için danadan 

faydalanılmıştır. Aç nimflerin önceki çalışmalara (11, 30) 

nazaran daha uzun süre konak üzerinde kaldıkları tespit 

edilmiştir. Doymuş nimflerin gün bazında gömlek değiş-

tirme aralığı ile aç erişkinlerin aktivasyon süresinin daha 

uzun olduğu ortaya konmuştur (Tablo 1). Çalışmada 

dana kulağında beslenen aç nimflerin %70 oranında 

doyarak kulak torbasına düştükleri belirlenmiştir. Önceki 

çalışmada (30) aç erişkin elde etmek için tavşandan fay-

dalanılmış ve tavşan kulağına konulan 1.000 adet aç 

nimften sadece %31'inin doymuş nimf olarak konağı terk 

ettiği bildirilmiştir. Bu veriye dayanarak aç erişkin kene 

üretimi amacı için konak olarak danadan faydalanılması-

nın daha yararlı olacağı ortaya konmuştur.  

Hyalomma excavatum'un biyo-ekolojisinin incelen-

diği bir çalışmada laboratuar şartları altında kuzu ve dana 

kulağında beslenen erişkin dişilerin 5-8 günde doydukla-

rı, ahır şartlarında beslenen dişilerin ise 7-10 günde ko-

naklarını terk ettikleri belirtilmiştir (11). Başka bir araş-

tırmada larva üretimi için tavşanın kulağına konan top-

lam 20 erkek ve 20 dişi aç erişkin H. excavatum dişisinin 

15 tanesinin 17 gün sonra doyarak konağı terkettikleri 

ifade edilmiştir (30). Aynı çalışmada, doyarak tavşanı 

terkeden dişi kenelerden, 8 tanesinin yumurta verimi ve 

larva çıkışının incelendiğinde kene başına ortalama 5.048 

adet yumurta alındığı ve ortalama 3.357 adet aç larva 

elde edildiği belirtilmiştir (30). Yine aynı çalışmada 

yumurtlama süresinin ortalama 20 gün olduğu, en az 

yumurtlayan dişinin 2.313 adet ve en fazla yumurtlayan 

dişinin 9.367 adet yumurtladığı tespit edilmiş, doymuş 

dişilerin ağirlıklarının sırasıyla 0,21 ve 0,88 gr olduğu 

bildirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda dişinin kan emme 

miktarı ile yumurta verimi arasında pozitif yönlü bir 

korelasyon bulunduğu ileri sürülmüştür (30). Bu larva-

lardan bir kısmının nimf ve erişkin kene elde etmek için 

kullanıldıkları bir kısmının ise 16°C ısı ve %85 nisbi nem 

sağlayan inkübatörde muhafaza edildikleri bildirilmiştir 

(30). Bununla birlikte bu aç larvaların düşük dereceli 

inkübatörde 5 ay kadar canlı ve aktif halde kaldıkları, bu 

süre sonunda aktivitelerinin azaldığı ve 6 aydan sonra da 

öldükleri ifade edilmiştir (30). Yaptığımız bu çalışmada 

larva elde etmek için bir tavşandan yararlanılmış ve tav-

şanın her bir kulağına daha önce farklı bir türde yapılan 

bir çalışma (29) dikkate alınarak 10 dişi 15 erkek olmak 

üzere 25 adet aç erişkin kene konulmuştur. Dişi kenelerin 

tamamının beslendiği ve 12 gün sonunda hepsinin doya-

rak konağı terk ettiği belirlenmiştir. Bu dişilerin yumurta 

verimleri ile doymuş ağırlıkları ve yumurtlama oranı 

arasındaki ilişkilerin özetlendiği istatistiki veriler Tablo 

2'de verilmiştir. Daha önce yapılan çalışmada da (30) 

bildirildiği gibi bu çalışmada da dişilerin kan emme mik-

tarı ile yumurta verimi arasında pozitif yönlü ve oldukça 

kuvvetli bir doğrusal ilişki ortaya konmuştur (Grafik 1). 

Larva çıkışlarının takibi sonucunda ise yumurtlamanın 

başladığı ilk gün ve yumurtlamanın bittiği gündeki yu-

murtalardan larva çıkmadığı tespit edilmiştir. Yumurta-

lardan çıkan aç larvaların düşük sıcaklıktaki inkübatör-

lerde (12°C ısı ve %85 nisbi nem ortamı sağlanmış) 4 ay 

kadar aktivitelerini korudukları belirlenmiştir. 

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda, laboratuvar 

şartlarında kenelerin üretilmesi ve kolonizasyonu için 

deney hayvanlarının bir kez kullanılmasının uygun ola-

cağı bildirilmiştir (29). Bu çalışmada da tavşan, gerbil ve 

dana olarak tercih edilen deney hayvanları, kenelerin 

beslenmesi için sadece bir kez kullanılmışlardır. Walker 

ve ark. (29) Theileria annulata'nın bir diğer vektörü olan 
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Hyalomma anatolicum'un kolonizasyonunun sürekliliği 

için 12°C ısı ve %85 nisbi nem sağlayan inkübatörde, her 

zaman 20.000 aç larva ve 1.000 aç erişkinin bulundurul-

ması gerekliliğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise              

Hyalomma excavatum'un üretilmesi ve kolonizasyonu-

nun sürekliliği için; kenelerin konağa tutunma ve besle-

nip doyarak konaktan ayrılma oranları göz önüne alına-

rak 12°C ısı ve %85 nisbi nem sağlayan inkübatörde 

50.000 aç larva, 5.000 adet aç nimf ve 1.500 adet aç 

erişkin hazır halde bulundurulmaktadır. 

Sonuç olarak; H. excavatum'un laboratuvar şartla-

rında üç konakta gelişen toplam hayat siklusunun ortala-

ma 155 (98-212) gün olduğu, aç nimf elde etmek için 

konak olarak gerbil kullanılmasının daha uygun olacağı, 

farklı gelişme formlarının 12°C ısı ve %85 nisbi nem 

sağlayan inkübatörde muhafaza edilebildiği ve muhafaza 

sürelerinin aç larvalarda 4 ay, aç nimflerde 6 ay ve aç 

erişkinlerde 8 ay kadar olduğu, doymuş dişi bir H. exca-

vatum'un laboratuvar şartlarında 12.372 adet yumurta 

yumurtlayabileceği belirlenniştir. 
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