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ÖZET: Bu çalışmada, Hyalomma anatolicum anatolicum’un erkekleri caesium-137 kaynaklı Gamma radyasyon ile 10 Gy’lik dozda 
ışınlanmıştır. Dişi keneler üç gruba ayrılarak ilk grupta ışınlanmış ve ışınlanmamış erkeklerle bir arada, ikinci grupta sadece ışınlanmış 
erkeklerle üçüncü grupta ise ışınlanmamış erkek kenelerle bir arada tavşan kulağına bırakılmışlardır. Oluşturulan bu kene gruplarında, 
erkeklerle birlikte beslenen dişilerde tutunmadan doyup düşene dek geçen süre, doyum ağırlığı, doyup düşmesinden yumurtlamaya baş-
lamasına kadar geçen süre, yumurta sayısı ve yumurtadan çıkan larva sayısı gibi biyolojik parametreler kaydedilmiştir. Yapılan istatiksel 
analizler sonucunda sadece irradiye erkeklerle çiftleşen dişi kenelerde ortalama yumurtlamaya başlama süresinin diğer iki gruptan belir-
gin derecede az (22,77 gün) olduğu tespit edilmiş ve gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak önemli olduğu (P<0,05) anlaşılmış-
tır. Yumurtadan çıkan larva sayıları değerlendirildiğinde de yine gruplar arasında önemli bir fark olduğu (P<0,05), buna göre normal 
erkelerle çiftleşen dişi kenelerde ortalama larva sayısının (2519,30) diğer gruplardan belirgin derecede fazla olduğu görülmüştür. Sonuç 
olarak, bu çalışma ile 10 Gy dozla ışınlanan erkeklerin bir arada bulundukları normal erkeklerle rekabet edemediğini ve dişilerin beslen-
melerini dolayısıyla döl verimlerini etkilemediklerini görmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Hyalomma anatolicum anatolicum, Gamma radyasyon 

Comparison of the Ability to Fertilize Females by Hyalomma anatolicum anatolicum Males Irradiated with 
Gamma Radiation from Caesium 137 with Non-Irradiated Males 

SUMMARY: In this study, Hyalomma anatolicum anatolicum male ticks were subjected to gamma radiation with a dose of 10 Gy 
emitted by a gamma-ray source of Caesium 137. Female ticks were divided into 3 groups and placed in rabbit ears to feed. In the first 
group, the females fed with normal and irradiated males, in the second group females fed only with irradiated males and in last group 
females fed with normal males. Biological parameters such as the feeding period, weights, period of time from dropping until egg-laying 
began, the number of eggs and the number of larva hatching from eggs were recorded. With the results of statistical analysis it was found 
that the average egg laying period of females in the second group was clearly less (22.77 days) than other groups and the difference 
between these groups was statistically important (P<0.05). After evaluation of numbers of larva, also there was a statistically important 
difference between the groups and the average number of larva was clearly higher (2519.30) in third group than other groups. In 
conclusion, in this study it was found that irradiated males could not compete with normal males in mating with females and because of 
this they couldn’t affect the feeding and reproductivity of females. 
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          GĐRĐŞ

Keneler, memeliler ve kuşlar başta olmak üzere tüm omurgalı 
canlılardan kan emerek beslenen zorunlu ektoparazitlerdir (34, 
36). Keneler, kanla beslenen diğer artropodlara kıyasla çok 
çeşitli enfeksiyöz etkenleri nakledebilmekte ve vektör olarak 
dünya çapında insan ve hayvan sağlığı açısından sivrisinekler-
den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kenelerin naklettiği 
patojen etkenler arasında çok sayıda protozoon, virus, bakteri 
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ve helmint bulunmaktadır (17, 20, 22, 30, 36). Hastalık etken-
lerini nakletmelerinin yanı sıra beslenme sürecinde konağa 
aktardıkları protein içerikli tükürük salgılarından dolayı ölüm 
ile sonuçlanabilen şiddetli toksikasyonlara, irritasyonlara ve 
allerjilere yol açabilmektedirler (30). Konak üzerinde çok 
sayıda olduklarında kan kaybına ve hayvanlarda oluşan strese 
bağlı verim azalmasına da neden olabilen kenelerin ısırığı ile 
oluşan yaralarda ikincil enfeksiyonların şekillenmesi ve buna 
bağlı komplikasyonlar gelişmesi de söz konusu olabilmektedir 
(20, 34, 36). 

Metastigmata dizisinde yer alan Ixodidae ve Argasidae kene 
ailelerinde toplam 823 kene türü kaydedilmiş olup bunlardan 
özellikle Ixodidae ailesinde bulunan türler vektör olarak büyük 
bir öneme sahiptirler (20). Doğal şartların artropodlar açısın-
dan oldukça uygun olduğu ülkemizde, Ixodidae ailesinde yer 
alan 8 soydan Anocenter ve Amblyomma hariç, Hyalomma, 

Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes ve 
Dermacentor soylarına ait bazı türler yaygın olarak bulunmak-
tadır (10, 22, 26, 27). 

Ixodidae ailesindeki keneler, yaşamlarının önemli bir kısmını 
konak dışında serbest olarak geçirmektedir. Konak üzerinde 
bulundukları süre toplam hayat döngülerinin ancak % 10’u 
kadardır. Uygun olmayan koşullarda inaktif bir şekilde bekle-
yen keneler, uygun şartlar oluştuğunda aktifleşmekte ve tekrar 
konak aramaya başlamaktadırlar (35, 36). Biyolojileri yumur-
ta, larva, nimf ve ergin şeklinde olup, yaşamlarının yumurta-
dan sonraki tüm aktif dönemlerinde (larva, nimf ve ergin) kan 
emerek beslenmek zorundadırlar. Gömlek değiştirebilmek, 
yumurtlayabilmek ve sperm üretebilmek için beslenmek duru-
munda olan ixodid keneler türe göre 1, 2 veya 3 konak özelliği 
göstermekte, günler hatta haftalar alan bir sürede konak üzerin-
de beslenmekte ve erginler bu sırada çiftleşmektedirler (25, 37). 
Çiftleşen erkek belli bir süre sonra ölürken, dişi kene de doy-
duktan sonra konağı terk ederek, uygun, kuytu bir ortamda yu-
murtladıktan sonra ölmekte ve biyoloji yumurtadan itibaren 
larva, nimf ve ergin şeklinde tekrar etmektedir. Beslenme duru-
muna ve türe göre değişmekle birlikte keneler ortalama 300 ile 
15.000 arasında yumurta bırakabilmektedirler (20, 30). 

Medikal açıdan büyük öneme sahip olan artropodlarla müca-

delede etkili bir sonuca ulaşmak amacı ile pek çok yeni alter-
natif yöntem denenmektedir. Đlgili yöntemlerden biride, uygu-
lama kolaylığı, çevreye karşı zararlı etkisinin bulunmaması ve 
direnç gelişimi gibi bir dezavantajının olmamasından dolayı 
öne çıkan artropodların ışınlamak suretiyle üreme yetilerinin 
baskılanması stratejisidir. Bu yöntem sineklerde (1, 2, 6, 14, 
18, 19, 28, 39), protozoonlarda (24, 29, 38), helmintlerde (23) 
ve diğer bazı hastalık etkenleri üzerinde (32) denenmiş ve 
oldukça önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yine kenelerde de 
değişik gelişme dönemleri radyasyona maruz bırakılarak, pa-
razitin normal biyolojik akışı üzerine olan etkisi araştırılmış ve 
uygulamanın diğer parazitlerde olduğu gibi bu artropodlarda 
da etkili olabileceği görülmüştür (13, 21, 31, 33). 

Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan Ixodidae türleri içinden, 
Anadolu’da yaygın olarak görülen ve birçok hastalıkla birlik-
te, özellikle sığır yetiştiriciliğinde ciddi kayıplara sebep olan 
tropikal theileriosis etkeni Theileria annulata’nın naklinde ilk 
sırada rol alan ve Türkiye dışındaki bazı ülkelerde Kırım-
Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının vektörü de olabilen 
Hyalomma anatolicum anatolicum’un erkekleri (ışınlamada 
erkekler, neslin devamlılığında oynadığı rol başta olmak üzere, 
laboratuvarda yetiştirme ve üzerinde işlem yapma kolaylığı ile 
sahada da kontrollü uygulama yatkınlığından dolayı, kenenin 
diğer gelişme şekillerine tercih edilmiştir) 10 Gray’lik radyas-
yon dozu ile ışınlanarak; hem çiftleştirildikleri dişilerin döl ve-
rimlerinde meydana gelen değişikliklerin, hem de ışınlanmamış 
erkek kenelerle aynı ortamda bulunduklarında dişi keneleri döl-
lemedeki rekabet derecelerinin saptanması amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Keneler: Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Entomoloji Laboratuvarı’nda sürekli üretilen ve 
laboratuvar ortamına adapte edilmiş olan H. a. anatolicum 

keneleri kullanılmıştır. 

Deney Hayvanları: Kenelerin beslenmesinde ve üretiminde 
konak olarak 5 adet 4 aylık Yeni Zelanda tavşanından yararla-
nılmıştır. 

Radyasyon Kaynağı: Kenelerin ışınlanmasında Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu’na ait Caesium-137 kaynaklı gamma 
radyasyon (Gy)’dan yararlanılmıştır. 

Yöntem: Daha önce yapmış olduğumuz çalışma sonucuna 
göre, H. a. anatolicum mücadelesinde gerek erkeklerin aktivi-
te göstergesi olan dişilerin beslenme süreleri, gerekse dişilerin 
döl verimliliği ve sahada kontrollü uygulama yatkınlığı bakı-
mından, erkek kenelerin ışınlanmasında uygulanabilir doz 
grupları içinde 10 Gy’lik radyasyon dozunun en uygun ışınla-
ma dozu olduğu belirlenmiş ve bu nedenle bu çalışmada da 70 
erkek kene bu dozda ışına maruz bırakılmıştır. Ayrıca dişilerle 
çiftleşme rekabeti için aynı ortamda bulunması gerekli 70 
ışınlanmamış erkek ve döl verimi takibi için de 80 dişi kene, 
bu çalışma için hazır tutulmuştur.  

Bu kenelerin 5 tavşanın her birinin kulaklarına yerleştirilme 
esasları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre ilk iki tavşanın 
birer kulaklarına ışınlanmış ve ışınlanmamış 10’ar erkekle, 
ışınlanmamış 8’er dişi, diğer kulaklarına da kontrol grubu 
oluşturmak amacı ile ışınlanmış 10’ar erkek ve ışınlanmamış 
8’er dişi kene yerleştirilmiştir. Üçüncü ve dördüncü tavşanın 
birer kulaklarına yine ışınlanmış ve ışınlanmamış 10’ar erkek-
le, ışınlanmamış 8’er dişi, diğer kulaklarına da kontrol grubu 
oluşturmak amacı ile ışınlanmamış 10’ar erkek ve ışınlanma-
mış 8’er dişi kene konmuştur. Beşinci tavşanın ise bir kulağına 
ışınlanmış 10 erkekle, ışınlanmamış 8 dişi, diğer kulağına da 
kontrol grubu oluşturmak amacı ile ışınlanmamış 10 erkek ile 
8 dişi tekniğine uygun olarak yerleştirilmiştir. 
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Tablo 1. H. a. anatolicum’un ışınlanmış ve ışınlanmamış erkekleri ile 
ışınlanmamış dişilerinin tavşan kulaklarına kontrollü yerleştirilme 

esasları 

Tavşan No Sağ Kulak Sol Kulak 

1 
8 ♀ 

10 ♂ (Đ) + 10 ♂ (N) 
8 ♀ + 10 ♂ (Đ) 

2 
8 ♀ 

10 ♂ (Đ) + 10 ♂ (N) 
8 ♀ + 10 ♂ (Đ) 

3 
8 ♀ 

10 ♂ (Đ) + 10 ♂ (N) 
8 ♀ +10 ♂ (N) 

4 
8 ♀ 

10 ♂ (Đ) + 10 ♂ (N) 
8 ♀  + 10♂ (N) 

5 8 ♀ + 10 ♂ (Đ) 8 ♀ + 10 ♂ (N) 

Đ. Đrradiye, ışınlanmış; N: normal, ışınlanmamış 

Yukarıda Tablo 1’de tavşanların kulaklarına yerleştirilen ke-
nelerin ışınlanmış ve ışınlanmamış erkekler arasındaki dişileri 
dölleme rekabetinin karşılaştırmasını daha kolay yapabilmek 
ve bunu istatistiksel olarak değerlendirmek için farklı bir yak-
laşımla 3 grup oluşturulmuştur. Bunlardan Grup 1’de ışınlan-
mış ve ışınlanmamış erkekler ile ışınlanmamış dişiler, yani 
erkeklerin rekabet grubu (Tablo 1’de ilk 4 tavşanın sağ kulak-
larına konan toplam 40 ışınlanmış ve 40 ışınlanmamış erkek 
ile 32 dişi), Grup 2’de ışınlanmış erkekler ile ışınlanmamış 
dişiler (Tablo 1’de 5 No’lu tavşanın sağ ve 1, 2 No’lu tavşanın 
sol kulaklarına konan 30 ışınlanmış erkek ile 24 dişi), kontrol 
grubu olan Grup 3’de ise ışınlanmamış erkekler ile ışınlan-
mamış dişiler (Tablo 1’de 3, 4 ve 5 No’lu tavşanların sol ku-
laklarına konan 30 ışınlanmamış erkek ile 24 dişi) birlikte 
bulunmaktadır. 

Bütün kenelerin beslenmeleri, çiftleşmeleri, doymaları ve 
konaktan düşmeleri günlük olarak takip edilmiştir. Doyup 
düşen keneler günlük olarak toplanmış ve hangi kulaktan düş-
tüğü, düşme tarihi, doyum ağırlığı kaydedilerek yumurtlatmak 
amacıyla 28 °C’lik etüve konmuştur. Son doymuş dişi kenenin 
düşmesini takiben tavşanların her iki kulağında kalan canlı 
erkek keneler de toplanmıştır. Tavşanların kulaklarına kona-
cak kene sayısının belirlenmesinde, özellikle bir tavşanda en 
iyi şekilde beslenebilecek kene miktarı ile birlikte sonuçların 
matematiksel ve istatistiksel olarak sağlıklı karşılaştırılabilme-
si esası da dikkate alınmıştır. Ayrıca erkek sayısı, dişi sayısın-
dan fazla tutularak, dişilerin uygun şekilde çiftleşip döllenmesi 
garanti altına alınmıştır. 

Kenelerin beslenmesi amacıyla kullanılan tavşanların kulakla-
rının dip kısımları keneler konmadan bir gün önce elektrikli 
tıraş makinesi ile temizlenmiş ve hazırlanan özel torbalar (15 
cm boyunda, alt ucu 4, 5 cm, üst ucu 10 cm, konik tarzda, 
kaput bezinden) flaster yardımı ile kulaklara dip kısımlarından 
yapıştırılmıştır. Bir gün sonra kulak torbasının durumu ile 
kulakta ödem oluşup oluşmadığı kontrol edilmiş ve uygun 
olduğunda keneler yerleştirilmiştir. Her ne kadar konak olarak 
yararlanılan tavşanların bir örnek olmasına dikkat edilmişse 
de, kene konmadan önce, olası bireysel direnci baskılamak 

amacı ile hayvanlara dexamethason (Deksavet %0,4) enjeksi-
yonu yapılmıştır. Hayvanlar laboratuar ortamında kafesler 
içinde tutulmuş, günlük olarak yem ve suları verilmiş, kafes 
temizliği yapılmıştır. 

Doyup düşen dişi keneler, ağızları pamuk ile kapatılmış, içeri-
sinde mantar üremesini önlemek amacı ile 1/10.000’lik 
mertiolat emdirilmiş kağıt şeritler bulunan ve numaralandırıl-
mış steril şişelere tek tek konarak yumurtlamaları için 28 °C 
ısı ve %85 nispi neme ayarlı inkubatöre yerleştirilmiştir. Top-
lam yumurta sayılarının güvenli ve bir örnek olarak belirlene-
bilmesi için, bütün şişelerde yumurta sayım işlemleri larva 
çıkmadan hemen önce, yumurtlamanın 19. gününde gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda ışınlanan erkek 
kenelerle ışınlanmayan erkeklerin, dişi ile çiftleşmek için re-
kabet durumu ve eğer rekabet varsa bunun sonucu çiftleştikleri 
dişi kenelerin döl verimleri ile bağlantılı olduğu için, her üç tip 
(irradiye ve normal erkek, ışınlanmamış dişi; ışınlanmamış 
dişi ve erkek; ışınlanmış erkek ve ışınlanmamış dişi) kene 
grubunun konduğu kulaklardan doyup düşen dişi kenelerin 
beslenme süreleri, doyum ağırlıkları, yumurtlama süreleri, 
yumurta sayıları ve çıkan larva sayıları kaydedilerek, rakamsal 
takipleri titizlikle yapılmıştır.  

Đstatistiksel Analiz:  Gruplar arasında farklılığın önem kont-
rolünde Tek Yönlü Varyans Analizi ve Duncan Test istatistiği 
kullanılmıştır. Đstatistik analizler SPSS 14.01 (Lisans No: 
9869264) paket programı ile yapılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma sonunda, 3 gruptan 1. grupta ışınlanmış ve ışınlan-

mamış erkeklerle birlikte bulunan 32 dişi keneden 23’ü 
(%71,8), 2. grupta sadece ışınlanmış erkeklerle birlikte yer 
alan 24 dişi keneden 13’ü (%54,1), 3. grupta ise ışınlanmamış 
erkeklerle birlikte bulunan 24 dişi keneden 19’u (% 79,1) do-
yarak konaklarını terk etmişler, gruplardaki diğer dişi keneler 
ise beslenmelerini tamamlayamayıp ölmüşlerdir. Bütün grup-
lardan doyup düşen dişi kenelere ait yaşam döngüsü ile ilgili 
bazı parametrelerin değerleri ve bu değerlerin istatistiksel 
analizi Tablo 2’de verilmiştir. Bu tabloya göre (Tablo 2), ke-
nelerin tavşan kulağına tutunup doyup düşmelerine kadar ge-
çen doyma süreleri, doyum ağırlıkları ile yumurta sayıları 
bakımından gruplar arasında istatistiki açıdan önemli bir far-
kın olmadığı (P>0,05) belirlenmiştir. Sadece irradiye erkekler-
le çiftleşen dişi kenelerde ortalama yumurtlamaya başlama 
süresinin diğer iki gruptan belirgin derecede az (22,77 gün) 
olduğu tespit edilmiş ve gruplar arasındaki bu farkın istatistik-
sel olarak önemli olduğu (P<0,05) anlaşılmıştır. Yumurtadan 
çıkan larva sayıları değerlendirildiğinde de yine gruplar ara-
sında önemli bir fark olduğu (P<0,05), buna göre normal erke-
lerle çiftleşen dişi kenelerde ortalama larva sayısının (2519,30 
adet) diğer gruplardan belirgin derecede fazla olduğu görül-
müştür.  
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TARTIŞMA 

Günümüzde önemini hala koruyan birçok viral, protozoer, 
bakteriyel hastalıkların en önemli vektörlerinden olan sivrisi-
nek ve kene gibi artropodlarla mücadele önemli bir çalışma 
alanıdır. Genel olarak, artropod mücadelesinde ilk etapta kim-
yasal uygulamalar tercih edilmiş ve edilmekte olup 
artropodların kısa zamanda bunlara karşı direnç geliştirmeleri 
nedeniyle hem mücadelede istenen sonuç elde edilememiş 
hem de kontrolsüz kimyasal kullanımıyla insan, hayvan sağlı-
ğı ve çevre tehdit altında bırakılmıştır. 20. yüzyıla gelindiğin-
de çevre ve insan sağlığı konularında bilinçlenmenin artması-
na bağlı olarak mücadele programlarında artık ilk sıraları kül-
türel, mekanik ve biyolojik mücadele programları almış 
artropodlarla mücadelede de bu programlar üzerindeki çalış-
malar artmıştır (3, 4, 12). 

Artropodlarla alternatif mücadele stratejilerinden bir tanesi de 

radyasyon uygulamalarıdır ve özellikle meyve sinekleri üze-
rinde çalışılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir (6, 8, 
9, 39). Radyasyon uygulamalarına önem verilmesinin en 
önemli sebebi radyasyonun uygulandığı canlıda akut 
mortaliteye neden olmadan sadece kısırlığa ve olgunlaşmanın 
engellenmesine yol açmasıdır (8). 

Kenelere karşı da radyasyon uygulamaları ile mücadele esası-

na dayanan çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ixodid dişilerinin 
yaşam döngülerinde bir kere çiftleşiyor olmasından dolayı bu 
aileye yönelik ışın uygulamalarında erkekler üzerinde 
yoğunlaşılmıştır (6, 19, 39).  Konak üzerinde beslenmekte 
olan dişi kene çiftleşme sırasında erkekten aldığı ‘Male Fak-
tör’’ adlı bir proteinin etkisiyle son 12-24 saat kadar daha 

hızla kan emmekte ve daha sonra konaktan ayrılarak yumurt-
lamaya başlamaktadır. Yapılan çalışmalar erkekle çiftleşmenin 
dişinin kan emme kapasitesine olan bu önemli etkisini açığa 
çıkarmıştır (5, 30, 37). Bu sebeplerle de steril erkek kene üre-
terek dişinin ve dolayısıyla sonraki jenerasyonun hayat siklusu 
bozulmaya çalışılmaktadır. 

Değişik gelişme dönemlerindeki kenelerin beslenmesinin, 
üremesinin ya da gelişimini tamamlamasının engellenmesini 
amaçlayan bu çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edilmiş 
ancak günümüzde radyasyon uygulamaları hala rutin mücade-
le yöntemi olarak kimyasal uygulamalarının önüne geçeme-
miştir (7, 11, 13, 15, 16, 21, 31, 33). 

Erkek kenelere uygulanan radyasyon dozuna bağlı olarak 
irradiye erkeklerin dişilerle çiftleşmek için normal erkeklerle 
rekabet edip edemeyeceğine dair yapılan bir çalışmada 2000 
rad (20 Gy) radyasyon uygulanan nimflerden gelişen erkekle-
rin spermlerinin eksikliği nedeniyle normal erkeklerle rekabet 
edemediği, 16000 rad (16 Gy) radyasyon alan erkeklerin ise 
normal erkeklerle rekabet ettiği gözlemlenmiştir (7). 

Radyasyon uygulamasından beklenen, erkek kenelerdeki ha-
reket, beslenme, çiftleşme gibi yaşamsal parametreler üzerinde 
olumsuz etki oluşturmaması; sperm üretimini etkilemesi, böy-
lece dişi kene ile çiftleşen erkek kenenin düşük kalitedeki 
spermlerine bağlı olarak dişinin döl verimini olumsuz yönde 
etkilemesidir. Çalışma sonuçlarına bakıldığında, uygulanan 
radyasyon dozu erkeklerde hareket, çiftleşme, beslenme gibi 
canlılık kriterlerini olumsuz yönde etkilemezken, sperm üre-
timini etkilemiştir. Sperm üretimi tamamıyla ortadan kalkma-
mış ancak sperm kalitesinde meydana gelen değişikliklere 

Tablo 2. Gruplara göre dişi kenelerdeki verimlilik parametrelerinin istatistiksel analizi 

Parametre Gruplar N 
 

En az En fazla Önem düzeyi 

Grup 1 23 9,39±0,306a 7,00 12,00 

Grup 2 13 10,69±0,779a 8,00 16,00 
Doyma 
Süresi (gün) 

Grup 3 19 8,89±0,581a 6,00 15,00 

P>0,05 

Grup 1 23 0,47±0,038a 0,05 0,89 

Grup 2 13 0,48±0,045a 0,13 0,68 
Doyum  
ağırlığı (gr) 

Grup 3 19 0,48±0,047a 0,04 0,77 

P>0,05 

Grup 1 18 32,05±1,810a 9,00 45,00 

Grup 2 9 22,77±4,496b 8,00 41,00 
Yumurtlamaya 
başlama süresi 
(gün) 

Grup 3 13 34,38±1,041a 30,00 42,00 

P<0,05 

Grup 1 18 2955,00±291,271a 444,00 4761,00 

Grup 2 8 2627,37±480,443a 497,00 4851,00 
Yumurta sayısı 
(adet) 

Grup 3 13 3585,15±364,763a 760,00 4798,00 

P>0,05 

Grup 1 17 1923,23±257,525a 25,00 3575,00 

Grup 2 7 810,14±225,617b 255,00 2059,00 
Larva sayısı 
(adet) 

Grup 3 13 2519,30±400,512a 105,00 4180,00 

P<0,05 

a ;  b :Farklı harf taşıyan grup ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. P>0,05 : % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak 
önemli değil. P<0,05 : % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak önemli. : Ortalama± Standart hata 
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bağlı olarak dişilerde çeşitli biyolojik parametreler etkilenmiş-
tir. Yumurtlamaya başlama süreleri ele alındığında normal 
erkekle çiftleşen dişilerin ortalama 34,38 günde, irradiye ve 
normal erkeklerle bir arada bulunan dişilerin ortalama 32,05 
günde, sadece irradiye erkekle çiftleşen dişilerin ise ortalama 
22,77 günde yumurtlamaya başlamıştır. Yumurtadan çıkan 
larva sayılarına baktığımızda en az larva çıkımının ortalama 
810,14 adet ile sadece irradiye erkekle çiftleşen dişilerde gö-
rüldüğü, bunu ortalama 1923,23 adet ile irradiye ve normal 
erkeklerle beraber bulunan dişilerin izlediği, en çok larva 
çıkımının ise ortalama 2519,30 adetle normal erkekle çiftleşen 
dişilerde görüldüğü belirlenmiştir. Bu bulgular ele alındığında, 
Grup 1’in (normal ve irradiye erkekler) yumurtlamaya başla-
ma süresi ve çıkan larva sayısındaki değerleri Grup 2 (irradie) 
ve Grup 3’ün (normal) değerlerinin arasında yer almaktadır. 
Bu sonuçlara göre, 10 Gy dozla ışınlanan erkek kenelerde 
spermatogenezin gerçekleştiği ancak bu gelişimin normal 
erkek kenelerdekinden daha zayıf olduğu değerlendirmesi 
yapılabilir. Çalışmadaki ışınlanmış erkek kenelerin bir arada 
bulundukları normal erkeklerle rekabet edemediği ancak 
sperm kalitelerindeki düşüklüğe bağlı olarak çiftleştikleri dişi-
lerin döl verimlerini etkiledikleri görülmüştür.  

Sonuç olarak, her ne kadar bazı parametreler, irradie ve ışın-
lanmamış keneler arasında belli bir rekabetin olduğunu göste-
riyor olsa da, uygulamanın saha koşullarında veya pratikte 
kullanımı konusunda esas teşkil etmekte olan parametreler 
(özellikle larva verimi), sayısal eşitliğin söz konusu olduğu bir 
ortamda irradie erkek kenelerin ışınlanmamış olanlarla kayda 
değer bir rekabet gücünün olmadığını göstermiştir. Bu duru-
mun olası ileri deneme ve pratiğe döküm aşamalarında mutlak 
suretle göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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