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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

   Keneler  

 Kan emici vektörler arasında çok geniş konak 
yelpazesine sahip  ektoparazitler 
 

 Konak; Sürüngen, kanatlı, memeli hayvanlar ve 
insan 
 

 Kutup bölgeleri hariç diğer bölgelerde yaygın 
olarak bulunurlar 
 

 Çeşitli virus, bakteri ve protozoonlara hem 
rezervuar konaklık hem de vektörlük yaparlar 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Akarların genel özelliklerine sahiptirler 
 
Akarcıklardan:  
Daha büyük olmaları 
Hipostomlarında diş veya diken bulunması 
Solunum deliklerinin 3. ya da 4. çift bacağın 
arkasında olmasıyla ayrılırlar. 
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   Keneler  
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

İnsana zarar veriş şekilleri; 

Kan emerek,  

Vektörlük yaparak, 

Kene felci ve alerjiye neden olarak 
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   Keneler  



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Erişkin: 2-20 mm 
 
Kan emdiklerinde 2-3 
katına ulaşabilir. 

 
Renk: saman sarısından, 
koyu kırmızı-kahverengi, kan 
emince renk koyulaşır. 
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 Sert Keneler (Ixodidae) 
 

 
 Yumuşak Keneler (Argasidae) 

03.03.2016 8 

   Keneler 
Morfolojilerine göre  
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Sırttan bakınca Kapitulum Görülür  Görülmez 

Sırtlarında kalkan (skutum)  Var Yok 

Bacakların ucunda yastık 
(puvillus) 

Var Yok 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Hayat döngüsü: Yumurta – larva – nimf – erişkin 
 
Yumurta hariç bütün dönemlerinde hem erkek,  
 hem de dişi ektoparazittir,  
 
Kan emerek beslenirler  
Kan emme dönemleri dışında konağın barınağında 
yaşarlar 
Dişiler daha fazla kan emerler 
2-3 yıl yaşarlar, açlığa uzun süre dayanıklıdırlar 
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   Keneler  
Hayat Döngüsü  
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

 Dişi sert kene bir seferde binlerce 
yumurta yumurtlayıp ölür,  

 Dişi yumuşak kene hayatı boyunca 
birkaç kez 20-25 yumurta yumurtlar. 
 

 Konak barınağında zemine bırakılan 
yumurta içinde uygun çevre 
koşullarında larva oluşur. 
 

 Larva, kan emer ve 1-2 haftada nimf 
dönemine dönüşür. 
 

 Sert kenelerde sadece bir nimf dönemi 
varken  

 Yumuşak kenelerde birden fazladır. 
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   Keneler  
Hayat Döngüsü  



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Nimfler gömlek değiştirip 
erişkinleri oluşturur. 
 

 Erişkinler kan emer ve 
sonrasında çiftleşirler. 
 

 Erkek kene çiftleşmeden 
sonra ölür. 
 

 Dişi kene ise tekrar kan 
emer ve sonrasında 
yumurtlar. 
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   Keneler  
Hayat Döngüsü  
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Keneler kan emerken 
kapitulumlarını deriye 
sokarlar 

 
Vücuda yapışmış kene 
buradan zorla çekilip 
çıkartılmaya çalışılırsa 
doku harabiyetine yol 
açar. 

 
Ayrıca kapitulumun 
kopup deri içinde 
kalması riski de vardır  
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

 Kan emerken bazı maddeler 
salgılarlar. (Antikoagülan gibi..) 

 
 Bu maddelere karşı insanlar farklı 

tepkiler gösterebilirler: 
 Kan emilen yerde acı, yanma, kaşıntı 

hissi, kızarıp şişme 
Halsizlik 
Mide bulantısı 
 Kusma, ishal 
 Bayılma 
 Ateş 
Özellikle yüzde ödem görülebilir. 
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   Keneler  



SOPHISTICATED 

CREATIVE 

Erythema Chronicum Migrans 

ABSTRACT 

MODERN 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Beyin ve omuriliğe yakın yerlerden kan emmede sık 
Çocuklarda daha sık 
Kenenin tükürüğündeki madde; sinir impulsunun 

terminal nöronlara geçişini önler 
 

Felç bacaktan başlar 2-3 günde boyuna ulaşır,  
Ateş: 40 C, 
Kene çıkarılırsa semptomlar geçebilir, 
Kene çıkarılmazsa solunum durması ile ölüm. 
 
% 3-12 mortalite 
 

 Kene Felci 
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      Kene vektörlüğü 

Bazı fizyolojik-ekolojik özellikleri vektörlük 
yönünden büyük bir potansiyel kazandırmıştır: 
 
1. Uzun ömürlü olmaları (yumuşak kenelerin 

2-3 yıl) 
2. Uzun süre açlığa dayanabilme (1 yıl)  
3. Yalnız kan emerek beslenme 
4. Her gelişim evresinde hem erkek hem de 

dişinin kan emmesi 
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      Kene vektörlüğü 

5. Konak yelpaze genişliği (balıklar hariç, hemen 
her canlı) 

6. Hızlı üreme gücüne sahip olma 
7. Konaklarının çoğunun yaban hayvanı olması 
8. Hastalık etkenini yumurta yoluyla aktarabilme 

(transovariyal=vertikal) 
 

 Birçok hastalık etkenine rezervuarlık yapma 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

 
 

Kene tifüsü (Rickettsia ricketsii ve R.conorii) 

Q humması (Coxiella burnetti) 

Dönek humma (Borrelia duttoni) 

Tularemi (Francisella tularensis) 

Bruselloz (Brucella türleri) 

Lyme hastalığı (Borrelia burgdorferi) 

Babesiyoz (Babesia türleri) 

Ensefalit etkeni çeşitli viruslar 

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (Nairovirus) 
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      Kene vektörlüğü 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

         

- Yazın kenelerin olabileceği yerlerde dolaşmama 

- Kene habitatlarındaki gezinmeden sonra kontrol 

- Açık renk elbiseden kaçınma 

- Pantolon paçaları, ayakkabılar ve yaka kapalı olmalı; uzun 

kollu gömlek, şapka 

- Kene bulunursa çekilmemeli 
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Yakalanma riskini azaltmak için; 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

En etkilisi akarisid kullanmak 
Repellent kullanımı 
Hayvan barınaklarına girdikten sonra kontrol 
Kan emen kene kopartılmamalı;  
Eter, kloroform, alkol ile kendiliğinden deriyi 
bırakması sağlanabilir fakat bulaştırıcılık 
olabilir!!!! 

 
Aşı çalışmaları devam etmekte 
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      Kenelerle Savaş  



Keneler ve Zehirli Artropodlar 
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      Kenenin Çıkarılışı 



Zehirli Artropodlar 

ve 

Artropod Zehirlenmesi 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 
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•Artropodların bazıları zehirleyerek zarar 
verirler. Bunlar arasında önemli olanlar: 
Keneler (Ixodidea) 

 
Akrepler (Scorpionidea) 
 
Örümcekler (Araneidea) 
 
Arılar (Hymenoptera) 
 
Çıyanlar (Mryapoda) 

 

      Zehirli Artropodlar 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Artropod zehiri içinde; sinir dokusuna , kas-
iskelet sistemine, deri ve kan dokusuna etkili 
olan enzimler, toksinler ve allerjen  maddeler 
vardır). 
 
Zehirlenme ve zehirlenme belirtileri; zehirin 
özelliğine ve insanın fizyolojik yapısına (allerjik 
bünyeli) ve bağışıklık sistemine bağlı olarak 
değişmektedir. 
 
Belirtiler lokal veya sistemik olabilir 

03.03.2016 25 

      Artropod Zehirlenmesi 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 
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Sokulan yerde yanma 

Şiddetli ağrı,  

Kızarıklık,  

Ödem morarma,  

Sokma izi, 

Uyuşukluk,  

Ufak yerel kanama ve  

Sertleşme görülür 

      Lokal Belirtiler 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Kişiye, sokulan yere ve zehirin cinsine göre 
değişiklikler gösterebilir 
 
Sistemik reaksiyonlar; tüm vücutta kızarıklık, 
kaşıntı ve yanma hissiyle kendini gösterir 
 
Anafilaktik tarzda bir allerji için nefes darlığı 
tehlike işaretidir 
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      Sistemik Belirtiler 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

LAP 

Siyanoz 

Kalp çarpıntısı 

40 Cº ye kadar yükselen ateş 

Koma  

Solunum felci 

Kalp durması sonucu ölüm görülür 
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      Sistemik Belirtiler 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Allerjik bünyeli kişilerde klinik tablo 
anaflaktik şok tarzında gelişebilir: 

•Nefes almada zorluk çekme 

•Çarpıntı 

•Bulantı, kusma 

•Baygınlık 

•Tansiyon düşüklüğü 

•Şuur kaybı ortaya çıkar 
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      Anaflaksi 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

•Kenelerin hortumlarıyla insanın 

derisini delerek doku içerisine 

bıraktığı tükrük içerisindeki toksik 

madde ile insanı zehirlemesi ve felç 

oluşturması ile karakterize bir 

artropod zehirlenmesidir 
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    Kene zehirlenmesi (Tick paralysis) 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Uzun ayak şeklinde, uçlarında klaw bulunan 
pedipalpleri vardır 
 
Postabdomen dar ve eğilip bükülebilir 
(fleksibl) ve terminal segment (telson) 
sokmaya uyumlu şekilde modifiye olmuştur 
 
Zehirleri güçlü ve nörotoksiktir, kaudal 
segmentin bazal kısmındaki iki zehir 
bezinden salgılanır. 

03.03.2016 31 

    Akrepler 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

 Zehirli akrep türlerinin kuyruk 

ucundaki iğnesi (stinger) ile insan 

derisini delerek dokulara zehir 

akıtması sonucu oluşan, yerel ve 

sistemik belirtilerle karakterize 

zehirlenmedir 
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    Akrep zehirlenmesi (Scorpionizm) 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Başta bulunan ve iki eklemli olan keliserler 
(çene ayağı) tırnakla sonlanmıştır 
 
İçi boş olan bu tırnakların zehirli bezlerle 
ilişkisi vardır, zehiri bu suretle dışarı 
akıtmaktadır 
 
Pedipalpler; besin alma, kavrama ve 
parçalama görevi yaparlar 
 
Diğer 4 çift ayak yürümeyi sağlar 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 

 Bazı örümcek türlerinin 
şeliserleriyle insanın derisini 
delerek dokulara zehir 
akıtmaları sonucu oluşan 
yerel nekroz ve sistemik 
belirtilerle karakterize 
artropod  zehirlenmelesidir 
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Örümcek zehirlenmesi (Araneismus) 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

• Eşit iki çift zar kanatları vardır 
 

• Ağız yapıları ısırıcı veya yalayıcıdır, 
sokmaya elverişli değildir 
 

• Son karın halkası uzamış olup, bıçak 
şeklinde bir iğne ile silahlıdır 
 

• Zehirli olan bu iğneyi düşmanlarına 
karşı kullanırlar 
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Arılar 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 
03.03.2016 36 

Arı zehirlenmes (Hymenopterismus)) 

Bazı arı türlerinin karnının arka 

ucundaki iğnesi ile insanı sokması 

sonucu dokulara zehir akıtmasıyla 

oluşan yerel ve genel belirtilerle 

karakterize artropod zehirlenmesidir 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

 Dorso-ventral olarak yassılaşmıştır ve  halkalardan 
ibarettirler. 

 Işıktan kaçarlar, bu nedenle gündüzleri nadiren 
görülürler 

 Ağız deliğinin altında alt çene (mandibül) bulunur.      
başın arkasındaki halkada çeneayağı bulunur. Uçları 
sivri , sert kitinli ve deliklidir. Diplerinde zehirli salgı 
yapan birer salgı bezi vardır. Salgı borusu sivri 
uçlardaki delikten dışarı açılır. 

 Hayvan bu ayakları ile kavradığını sokarak zehirini 
akıtmaktadır. 
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Çıyanlar 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Bazı çıyan türleri şelişerleri (çene 
ayağı) ucundaki iğnelerini insan 
dersine sokarak dokulara zehir 
akıtmaları sonucu oluşan ve 
genellikle yerel, bazen genel 
belirtilerle karekterize bir artropod 
zehirlenmesidir   
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Çıyan zehirlenmesi (Skolopendrizm) 

 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

Kenelerin genel özellikleri nelerdir? 

Sert ve yumuşak kene ayırımı 

Keneler vektör olduğu hastalıklar 
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ÖZET) 

 



Keneler ve Zehirli Artropodlar 

KAYNAKLAR 

KAYNAK KİTAP   
Saygı’nın Temel Tıbbi Parazitoloji’si.  
Süleyman YAZAR, Salih KUK,  
Özlem MİMAN, Gülendame SAYGI  
Erciyes Üniversitesi Yayınları No:206. 
Kayseri, 2016. 
 
 
DERS NOTLARI 
http://parazitoloji.erciyes.edu.tr/ 
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Keneler ve Zehirli Artropodlar 
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Sağlıklı, Mutlu ve  
Başarılarla dolu  

Hekimlik yılları dilerim 

Prof. Dr. Salih KUK 
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