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Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene
Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı
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ÖZET: Bu çalışmada, bir yıl süresince Zara yöresindeki sığır, koyun ve keçilerin kene enfestasyonu yönünden muayene edilmesi, bu
bölgede kene türlerinin epizootiyolojisinin belirlenmesi ve enfeste hayvanların sağaltımının araştırılması amaçlandı. Zara yöresinde muayene edilen 240 sığırdan 71’inde (%29,6), 275 koyundan 66’sında (%24) ve 252 keçiden 50’sinde (%19,9) kene enfestasyonunun varlığı tespit edildi. Kene enfestasyonu bulunan sığırlarda; Haemaphysalis parva (%33,8), Dermacentor marginatus (%2,8), Boophilus
annulatus (%21,1), Haemaphysalis concinna (%15,5), Hyalomma marginatum (%19,7), Rhipicephalus bursa (%7) türleri, koyunlarda;
Dermacentor niveus (%18,2), Dermacentor marginatus (%31,8), Haemaphysalis parva (%13,6), Haemaphysalis concinna (%4,5),
Hylomma marginatum (%4,5) ve Rhipicephalus bursa (%27,3) türleri, keçilerde; Dermacentor niveus (% 4), Dermacentor marginatus
(%12), Haemaphysalis parva (% 40), Haemaphysalis concinna (%2), Boophilus annulatum (%4), Hyalomma marginatum (%6) ve
Rhipicephalus bursa (%32) türleri tespit edildi. Enfeste olduğu tespit edilen hayvanlara 200 µg/kg dozda subkutan ivermectin uygulaması yapıldı. Ivermectin uygulamasının etkili olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, Zara bölgesinde sığır, koyun ve keçi barınaklarında kene
enfestasyonunun olduğu, kene türlerinin mevsimlere göre farklılıklar gösterdiği ve ivermectinin sağaltımda etkili olduğu tespit edildi.
Anahtar Sözcükler: Sığır, Koyun, Keçi, Kene, Sağaltım.

Determination of Tick Species and Treatment of Cows, Sheep and Goats in the Sivas-Zara Region
SUMMARY: The purpose of this study was to examine tick infestation in cattle, sheep and goats in the Zara–Sivas region for one year
and to determine the epizootiology of the tick species as well as to investigate treatment of the infested animals. Tick infestation was
detected in 71 (29.6%) out of 240 cattle, 66 (24.0%) out of 275 sheep and 50 (19.9%) out of 252 goats in the Zara region. It has been
shown that the tick infestation on cattle included Haemaphysalis parva (33.8%), Dermacentor marginatus (2.8%), Boophilus annulatus
(21.1%), Haemaphysalis concinna (15.5%), Hyalomma marginatum (19.7%) and Rhipicephalus bursa (7%). Those on sheep included
Dermacentor niveus (18.2%), Dermacentor marginatus (31.8%), Haemaphysalis parva (13.6%), Haemaphysalis concinna (4.5%), Hyalomma marginatum (4.5%) and Rhipicephalus bursa (27.3%). Those on goats included Dermacentor niveus (4%), Dermacentor marginatus (12%), Haemaphysalis parva (40%), Haemaphysalis concinna (2%), Boophilus annulatum (4%), Hyalomma marginatum (6%)
and Rhipicephalus bursa (32%). Ivermectin was administered to the infested animals in a dose of 200 µg/kg subcutaneously. The administration of the ivermectin was effective. As a result, it has been shown that the tick infestation is present in cattle, sheep and goats in
Zara region, the tick species differ according to the season and administration of ivermectin was an effective treatment.
Key Words: Cattle, sheep, goat, tick, treatment.
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ektoparazitlerdir. Türkiye, iklimi, yüzey şekli ve bitki örtüsü
bakımından, kenelerin biyolojik aktivitelerini sürdürmeleri
için uygun koşullara sahip bir ülkedir (4, 5, 6, 11).
Kenelerin ısı ve nem gibi iklim faktörleri ile sıkı ilişkileri
vardır. Kuraklığın hüküm sürdüğü ve rutubetin az olduğu yerlerde dişi kenelerin toprağa bıraktıkları yumurtaların çoğu
kurur ve bunlardan larva çıkmaz; sonuçta bu bölgelerde kene
populasyonu azalır. Doymuş larva ve nimfler gömlek değiştirmek amacıyla konakçılarını terk edip toprağa düştükleri
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zaman eğer ortam kuru ise ölebilirler. Bölgesel iklim değişiklikleri enfeste hayvanlar üzerindeki kene populasyonunu da
etkiler (6, 9, 11, 12)
Sivas-Zara yöresinde kara iklimi hakimdir. Bu bölgede yazları
kurak ve sıcak, kışları karlı ve soğuk geçer ve nem oranı düşüktür. Bu çalışmada bir yıl süresince Zara yöresindeki hayvanların kene enfestasyonu yönünden muayene edilmesi, bu
bölgede kene türlerinin epizootiyolojisinin belirlenmesi ve
enfeste hayvanların sağaltımının araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araştırma, Ekim 1999 ve Eylül 2000 ayları arasında ZaraSivas ve çevre köylerinde bulunan 240 sığır, 275 koyun ve
252 keçide yapıldı.
Hayvanlar bir yıl süreyle her ay periyodik olarak kene
enfestasyonu yönünden muayene edildi. Muayene edilen hayvanların tür, yaş ve cinsiyetleri ile hayvanlar üzerinden alınan
kene sayıları kaydedildi. Hayvanlar üzerinden bir veya iki adet
kene örneği alındı.
Enfeste hayvanlar üzerinden toplanan keneler % 70’lik etil
alkol içeren, numaralanmış şişelere alınarak laboratuvara getirildi. Kenelerin üzerleri %70’lik etil alkolden fırçalanarak
temizlendi ve saydamlaştırmadan muayeneleri mikroskopta
alttan ve üstten aydınlatılarak gerçekleştirildi. Ayrıca cam
macunu üzerine yerleştirilerek incelendi (7). Muayene için
hazırlanan keneler steromikroskop altında incelenerek Merdivenci (1969)’ye göre tür tayinleri yapıldı.
Enfeste olduğu tespit edilen hayvanlara 200 µg/kg dozda
subkutan ivermectin (Ivomec, Topkim®) uygulaması yapıldı
(2, 8, 10). Enfeste hayvanların sağaltıma yanıtı baseline ile
karşılaştırılarak değerlendirildi.
BULGULAR
Zara ve çevre köylerinde muayene edilen 240 sığırdan 71’inde
(%29,6), 275 koyundan 66’sında (%24) ve 252 keçiden
50’sinde (%19,9) kene enfestasyonunun varlığı tespit edildi.
Kene enfestasyonu bulunan sığırlarda mevsimlere göre değişik
türlerin varlığı dikkati çekti. Haemaphysalis parva (%33,8) ve
Dermacentor marginatus (%2,8) sonbahar, Boophilus
annulatus (%21,1) kış, Haemaphysalis concinna (%15,5) ilkbahar, Hyalomma marginatum (%19,7) ve Rhipicephalus
bursa (%7) türleri yaz aylarında tespit edildi. Zara yöresinde
muayene edilen sığırlarda sırasıyla Haemaphysalis parva,
Boophilus annulatus ve Hyalomma marginatum türü kenelerin
yaygın olduğu anlaşıldı (Tablo 1). Ayrıca bir hayvanda
Boophilus annulatus ve Haemaphysalis parva’nın, bir hayvanda Haemaphysalis concinna ve Boophilus annulatus’un,
üçünde Haemaphysalis parva ve Haemaphysalis concinna’nın
ve
birinde
Haemaphysalis
parva
ve
Hyalomma
marginatum’un birlikte miks enfestasyon oluşturduğu tespit
edildi.
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Tablo 1. Sivas-Zara yöresinde sığırlarda belirlenen kene enfestasyonu
Kene türleri
Haemaphysalis parva

Enfeste
hayvan
24

Yüzde
(%)

Mevsim

33,8 Sonbahar

Dermacentor marginatus

2

Boophilus annulatus

15

21,1 Kış

2,8 Sonbahar

Haemaphysalis concinna

11

15,5 İlkbahar

Hyalomma marginatum

14

19,7 Yaz

Rhipicephalus bursa

5

7,0 Yaz

Tablo 2. Sivas-Zara yöresinde koyunlarda belirlenen kene enfestasyonu
Kene türleri

Enfeste
hayvan

Yüzde
(%)

Mevsim

Dermacentor niveus

12

18,2 Sonbahar

Dermacentor marginatus

21

31,8 Sonbahar

Haemaphysalis parva

9

13,6 Kış

Haemaphysalis concinna

3

4,5 İlkbahar

Hyalomma marginatum

3

4,5 Yaz

Rhipicephalus bursa

18

27,3 Yaz

Tablo 3. Sivas-Zara yöresinde keçilerde kene enfestasyonu
Kene türleri

Enfeste
hayvan

Yüzde
(%)

Mevsim

Dermacentor niveus

2

4,0 Sonbahar

Dermacentor marginatus

6

12,0 Sonbahar

Haemaphysalis parva

20

40,0 Kış

Haemaphysalis concinna

1

2,0 Kış

Boophilus annulatum

2

4,0 İlkbahar

Hyalomma marginatum

3

6,0 Yaz

Rhipicephalus bursa

16

32,0 Yaz

Kene enfestasyonu yönünden muayene edilen koyunlarda da
mevsimlere göre farklı türler saptandı. Dermacentor niveus (%
18,2) ve Dermacentor marginatus (%31,8) sonbahar,
Haemaphysalis parva (%13,6) kış, Haemaphysalis concinna
(%4,5) ilkbahar ve Hyalomma marginatum (%4,5) ve
Rhipicephalus bursa (%27,3) türleri yaz aylarında tespit edildi. Muayene edilen koyunlarda sırasıyla Dermacentor
marginatus, Rhipicephalus ve Dermacentor niveus’un yaygın
olduğu anlaşıldı (Tablo 2). Ayrıca beş hayvanda Dermacentor
niveus ve Dermacentor marginatus, birinde Dermacentor
marginatus ve Haemaphysalis parva, ikisinde Haemaphysalis
parva ve Haemaphysalis concinna, ve birinde Hyalomma
marginatum ve Rhipicephalus bursa türlerinin birlikte
enfestasyon oluşturduğu belirlendi.
Kene enfestasyonu yönünden muayene edilen keçilerde de
mevsimlere göre değişiklikler saptandı. Dermacentor niveus
(%4) ve Dermacentor marginatus (%12) sonbahar,
Haemaphysalis parva (%40) ve Haemaphysalis concinna (%
2), kış, Boophilus annulatum (%4) ilkbahar ve Hyalomma
marginatum (%6) ve Rhipicephalus bursa (%32) türleri yaz

Sivas Zara’da kene türleri

aylarında tespit edildi. Muayene edilen keçilerde sırasıyla
Haemaphysalis parva ve Rhipicephalus türü kenelerin yaygın
olduğu anlaşıldı (Tablo 3). Ayrıca bir hayvanda Dermacentor
niveus ve Dermacentor marginatus, birinde Haemaphysalis
parva ve Boophilus annulatum, üçünde Dermacentor
marginatus ve Haemaphysalis parva ve ikisinde
Haemaphysalis parva ve Haemaphysalis concinna’nın birlikte
enfestasyon oluşturduğu tespit edildi.
Kene enfestasyonu tespit edilen 71 sığırdan 11’i (%15,5) bir
yaşından küçük, 44’ü (%62) bir ile beş yaş arasında ve 16’sı
(%22,5) beş yaşından büyük; 66 koyundan 19’u (% 8,8) bir
yaşından küçük, 38’i (%57,6) bir ile beş yaş arasında ve 9’u
(%13,6) beş yaşından büyük; 50 keçiden 3’ü (%6) bir yaşından küçük, 42’si (%84) bir ile beş yaş arasında ve 5’i (%10)
beş yaşından büyük olarak tespit edildi.
Antiparaziter uygulamasından önce hayvanların tedirgin ve
tüylerinin kabarık olduğu, kenelerin bulunduğu bölgeleri kuyruklarıyla veya herhangi bir yere sürterek kaşıma eylemi içinde oldukları tespit edildi. Subkutan ivermectin uygulamasının
ikinci gününden itibaren kenelerin hayvanların üzerinden düştüğü ve bir ay süresince yeni bir kene enfestasyonunun şekillenmediği gözlemlendi (%100). Antiparaziter uygulamasından
sonraki günlerde hayvanların tedirgin hareketlerinin ortadan
kalktığı, tüylerin normal görünüme döndüğü ve göreceli olarak kilo aldıkları tespit edildi.
TARTIŞMA
Bitki örtüsü, arazi yapısı, ısı, yağış ve nem bakımından karasal
iklimin hakim olduğu bölgelerde tropik ve nemli bölgelere
göre daha az kene enfestasyonu ile karşılaşılmaktadır. Mevsimlere göre hayvanlarda farklı kene populasyonu bulunmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar bölgelere göre kene
enfestasyonun ve türlerinin değişiklikler gösterdiğini ortaya
koymuştur. Ilıman iklime sahip nemli bölgelerde hayvanlar
üzerinde fazla miktarda kene bulunabilmekte ve kenelerin
vektör olarak rol oynadığı Babesiosis ve Theilariosis gibi hastalıklarla daha sık karşılaşılmaktadır (1, 3, 6). Bununla birlikte
nem oranı düşük olan bölgelerde de kene enfestasyonu ile
karşılaşılabilmekte ve bunların aktardığı hastalıklara da bu
bölgelerde rastlanabilmektedir (5, 9, 12). Nitekim bu araştırmada karasal iklimin hakim olduğu Zara (Sivas) yöresinde
sığır, koyun ve keçilerde kene enfestasyonunun varlığı ve kene
türlerinin hayvan türlerine ve mevsimlere göre dağılımı ortaya
konulmuştur.
Muayene edilen 240 sığırdan 71’inde (%29,6), 275 koyundan
66’sında (%24) ve 252 keçiden 50’sinde (%19,9) kene
enfestasyonunun varlığı tespit edildi. Güler ve ark. (1993),
Malatya ve çevresinde yaptıkları çalışmada sığırların
%29,9’unda, koyunların %29,1’inde ve keçilerin % 21,5’inde
kene enfestasyonunun varlığını tespit etmişlerdir. Fakat mevsimlere göre dağılımını bildirmemişlerdir. Sayın ve Dumanlı
(1992), Elazığ bölgesinde yaptıkları çalışmalarında Hyalomma

türlerine yazın ve sonbaharda, Rhipicephalus türlerine ilkbahar
ve yaz aylarında ve Haemaphysalis türlerine sonbahar ve kış
aylarında daha fazla karşılaşıldığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada Rhipicephalus ve Hyalomma türlerinin yaz aylarında,
Dermacentor ve Haemaphysalis’in ise sonbahar ve kış aylarında var olduğu tespit edildi. Rhipicephalus ve Hyalomma
türlerinin yağışı az ve vejetasyondan fakir yerlerde daha yaygın oldukları sonucuna varıldı. Dermacentor ve
Haemaphysalis türlerinin ise daha nemli aylarda bulundukları
ve vejetasyondan zengin dönemlerde ortaya çıktığı tespit edildi. Dermacentor marginatus sığır populasyonlarında %2,3
oranında, koyunlarda %31,8 oranında ve keçilerde %12 oranında enfestasyon oluşturduğu belirlendi. Diğer etkenler de
göz önünde bulundurulduğunda hayvan türleri ile kene
enfestasyonu arasında farklılıkların varlığı dikkati çekti (Tablo
1, 2, 3). Dermacentor niveus’un koyun ve keçilerde,
Boophilus annulatus’un sığır ve keçide ve diğer tespit edilen
kenelerin sığır, koyun ve keçilerde enfestasyon oluşturduğu
anlaşıldı. Ornithodorus ve Ixodes türü keneler bulunmamıştır.
Araştırmacılar subkutan ivermectin enjeksiyonunun sığırlar
üzerindeki kene enfestayonunu temizleyeceğini bildirmektedirler (2, 8, 10). Bu araştırmada enfeste hayvanlara uygulanan
subkutan ivermectin’nin faydalı olduğu, hayvanlar üzerinde
var olan kenelerin temizlenmesini sağladığı gibi bir ay süresince de yeni kenelerin gelmelerini engellediği anlaşıldı.
Sonuç olarak, Zara bölgesinde bir yıl sürecince incelenen sığır, koyun ve keçi barınaklarında kene enfestasyonunun olduğu, kene türlerinin mevsimlere göre farklılıklar gösterdiği ve
sağaltımda bütün türler üzerinde ivermectin’in etkili olduğu
tespit edildi.
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