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Summary: 1. The importance of ectoparasites is increasing gradually because they 

transmit dangerous disease agents to man and animals. 

2. Our opinion is that new insecticides and acaricides which have been developed 

by drug industries should be tested under field conditions and then applied according to 

the results obtained. 

3. At concentrations of 0.04 %, 0.03 %, 0.025 %, 0.02 %, 0.015 %, 0.01 %, Oxinot-

hiophos emulsions which conntain 50 % E. C. vere used in vivo as a dip, a spray and a pour 

on method and in vitro as an immersion. Ata concentration of 0.1 %, an emulsion of the com-

pound which contained 12,5 % E. C. was used in vivo as a dip and in vitro as an immersion. 

This new organic phosphorous chemical was tested on 2,192 sheep, 973 lambs, 689 goats 

and 125 kids infested with one or more species of parasites such as Rhipicephalus sanguineus, 

R. bursa, Ornithodorus lahorensis and Melophagus ovinus. 

4. At all concentrations both types of Oxinothiophos killed the above cited ectopara-

sites, but they could not prevent reinfestations because of not having residual effect. 

5. No ill effect of the compound on these domestic animals during the application was 

observed. 

Özet: 1. Ektoparazitlerin önemi, insan ve hayvanlara ta şı dıkları  tehlikeli hastal ık et-

kenleri dolay ı s ıyla günden güne artmaktad ır. 

2. İ laç endüstrisinin geli ş tirmekte olduğ u yeni inzektisit ve akarisitleri yurdumuz saha 

şartlar ı nda denemek ve al ı nan sonuçlara göre uygulamaya geçmenin en do ğ ru yol olaca ğı  
kan ıs ı ndayı z. 
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3. Oxinophiophos'un (% 50 E. C.) % 0.04, % 0.03, % 0.025, % 0.02, % 0.015 ve 
% 0.01 konsantrasyonlar ındaki emülsiyonları  baz ı  ektoparazitlere kar şı  in vivo banyo, püs-
kürtme, ve dökme; in vitro dald ırma, ayn ı  ilâc ın (% 12.5 E. C.) % 0.1 oran ındaki emül-
siyonu ise in vivo, banyo, in vitro, dald ırma ş ekillerinde kullan ılmış tı r. Bu akarisit, Rhipi-
cephalus sanguineus, R. bursa, Ornithodorus lahorensis ve Melophagus ovinus gibi ektoprazitlerin bir 
ya da bir kaç ıyla enfeste bulunan 2196 koyun, 973 kuzu, 689 keçi ve 125 o ğ lak üzerinde de-
nenmiş tir. 

4. Oxinothiophos, sözü edilen konsantrasyonlardan en dü şük oran ında bile, her iki 

tipi de, adı  geçen ektoparazitleri oldukça k ısa zamanda öldürmekte fakat kal ıc ı  tesiri bulun-
madığı ndan yeni enfestasyonlara engel olamamaktad ır. 

5. Uygulama sırasında ilkin evcil hayvanlar üzerinde herhangi zararl ı  bir etkisi gö-

rülmemiş tir. 

Giriş  

Tropik ve subtropik iklime sahip ülkelerde hayvanc ılığı n gelişme-
sini engelleyen faktörler aras ında öteki parazitler yan ında ektoparazit-
lerin de çok önemli yeri vard ır. Bunlar yalnız kan emmekle, deride 
lezyonlar, iç organlarda ve ciltte myiasis meydana getirmekle kalmaz, 
aynı  zamanda öldürücü hastal ık etkenlerini de insan ve evcil hayvan-
lara ta şı rlar. Bu durum göz önünde bulundurularak dünyan ın çeş itli 
ülkelerinde geli ş tirilen profilaktik ve terapötik eradikasyon metotlar ını  
izleyerek yurt ko şullar ında denemek, al ınan sonuçları  bilim alemine, 
hayvanc ılık kurumlarına ve özel sektöre ula ş tırmak, Kürsümüzün 
yükümlü bulunduğu görevler aras ı ndad ır. 

Ektoparazitlerle savaş ta mekanik, biyolojik ve geli ş me ortam-
larının bozulmas ı  gibi metot ve değ iş ik menşeli kimyasal maddeler 
uygulanmaktad ı r. 

Ş imdiye kadar evcil hayvanlar ın artropodlar ına kar şı  pyret-
rum, arsenikli, klorlu hidrokarbonlu, organik fosforlu maddeler 
kullamlmaktayd ı . Son yıllarda bunlara ilâveten karbamatl ı  bileş ik-
ler piyasaya arz edilmi ş tir (6, 7, 10, 20,  ) Arsenikli ilâçlarda etkili doza 
toksik doz aras ındaki sınır dardır. Klorlu hidrokarbonlular ın ka-
saplık hayvanlar ı n dokuları nda bakiye b ırakmalar ı  ve bunlar ı  yi-
yen insanlarda zehirlenmelere yol açmalar ı , ayrıca bunlara kar şı  
bir takım artropodlar ın direnç kazanmalar ı  gibi sakıncalı  yanları  
vardır. Bu nedenle ş imdi, hayvan vücudunda çabuk metabolize 
olan ve daha az bakiye b ırakan, sistemik etkiye sahip fosforik 
asit esterleri ve daha az oranda da karbamatl ı  maddeler tercih edil-
mektedir (7. 20). 

Bununla beraber, organik fosforlular kanda kolinesteraz oran ını n 

dü şmesine sebep olduklar ı  gibi, karbamatl ı  maddelere kar şı  dirençli 
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artropotlar türemektedir ( 20). S ığı r keneleriyle sava ş ta I 7 farkl ı  bileş ik-
le yap ı lan bir denemede, akarisit olarak fosforlu ve karbamatl ı  bileş ik-
lerin çoğunun toxophene kadar etkili ve sürekli olmad ıkları  sonucuna 
varı lmış tır (2). Öte yandan Amblyomma americanum' a karşı  % 0.5 car-
baryl kullanılınca toxophene'den biraz daha fazla, daha dü ş ük yoğun-
lukta ise ondan daha az etkili bulunmu ş tur ("). Kal ıcı  etkinin faz-
lalığı  yönünden klorlu hidrokarbonlulardan sonra karbamatl ı  ilaçlar 
gelmektedir. Hayvan ba şı na iki litre carbaryl, % İ  oranında püskür-
tülünce s ığı r kenelerine % 95-1 oo etkimi ş  ve 14 gün süre ile koruma 
sağ lamış tır (2). Kenelerin kan emme derecelerine göre akarisitlere 
karşı  duyarlı lıkları  değ işmekte, aç ve az doymu ş  keneler çabuk öl-
dükleri halde tam doyanlarda bu süre daha çok uzamaktad ı r (10,16). 

Organik fosforlu Asuntol ile Neguvon ve klorlu hidrokarbonlu Iso-
tox, baz ı  evcil hayvanlar ı n çeş itli ektoparazitlerine in vivo ve in vitro 
denenmi ş , artropodlar üzerinde öldürücü etki yapt ıklar ı  fakat hayvan-
ları  bu parazitlerin reenfestasyonlar ından bir süre koruyamad ıkları  
gözlenmiş tir ("). Hoe-2910 rumuzlu bir fosforik asit esterinin de 
hayvanlardaki değ işik akar ve insektlere kar şı  etkili olduğu, ama ko-
ruyucu niteliğe sahip olmadığı  anlaşı lmış tır ("). 

Chlorofos, Ornithodorus lahorensis' e karşı  in vitro denenmi ş  ve 
müsbet sonuç al ınmış tır ( 15). Koyun sinek biti (Melophagus ovi-
nus) ve diğ er bitlerin eradikasyonunda klorlu hidrokarbonlu, orga-
nik fosforlu, karbamatl ı  ilaçlarla hidratl ı  magnesium fluorosilicate 
kullanı lmış  ve iyi sonuç vermi ş tir (12, 14,  ) BHC gamma izomerli ve 
organik fosforlu bir çok bile şikler, sığı r ve atlar ın kenelerine kar şı  
püskürtülmü ş  ve bütün kenelerin öldükleri görülmü ş tür ( 4). Asuntol 
ile yap ı lan bir denemede ilaç, dirençli bulunan Boophilus decoloratus 
dahil bütün sığı r kenelerine etkimi ş tir ( 8). Aynı  ilaç, sığı r kenelerine 
karşı  arsenikten daha tesirli bulunmu ş tur ( H). 

Köpeklerdeki Rhipicephalus sanguineus' un kontrolü için hem bar ı -
nakların ve hem de enfeste hayvanlar ın klorlu hidrokarbonlu veya 
organik fosforlu maddelerle ilâçlanmas ı  öğütlenmi ş tir ( 13). Ankara 
keçilerinde bulunan kene ve bitlere kar şı  % o. i trichlorphon'dan 
başarı lı  sonuçlar al ınmış tır ( 18 ). 

Fest ve arkada şları na göre (9), Boophilus microplus'a karşı  yeni bir 
sentetik ilaç olan Oxinothiophos, in vitro denenmi ş  ve iyi sonuç elde 
edilmiş tir, Uilenberg'e göre ( 19), bu ilac ı n % 0.025 oran ı  püskürtme 
suretiyle B. microplus'a karşı  çok etkili olmu ş , tam doymu ş  nimfleri dört 
günden daha k ısa sürede öldürmü ş tür. Aynı  kenenin larvalar ına kar-
şı  ilac ı n 3-4 günlük bir kalı cı  tesiri görülmü ş tür. Buna karşı lık bileş ik, 
Amblyomma variegatum'un erginlerine tam etkili olmam ış tır. Araş tırıcı , 
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Coumaphos'dan daha etkili olan bu ilac ın sığı rlar için çok az toksik 
olduğunu, genç davalara bile % 0.025 veya % 0.05 oranlar ıyla her 
hafta ilâçlamakta bir sak ınca olmadığı nı  bildirmi ş tir. 

Coumaphos ihtiva eden banyo suyunun toprak ve d ış kı  ile kir-

lenmesiyle s ığı rlar ı n B. microplus'una karşı  toksik etkisi gittikçe azal-
maktad ır, çünkü bu gibi banyolarda s ığı rlar ı n kı lları  ve keneler üze-
rinde biriken ilaç miktar ı  düşmektedir ( 17). 

Bu çal ış ma, yeni fosforlu bir akarisit olan Oxinothiophos'un yer-
li koyun ve keçilerimizde yayg ın olan Rhipicephalus sanguineus, R. bursa, 
Ornithodorus lahorensis ve Melophagus ovinus gibi ektoparazitlere kar şı  
etkisini araş t ı rmak amac ıyla yap ı lmış tı r. 

Materyal ve Metot 

Ara ş tırma, 1968-1971 y ı llar ı  aras ında sahada ve Kürsümüz la-
boratuvarmda in vivo ve in vitro olarak yürütülmü ş tür. Kullan ı lan 
Bacdip'in kimyasal bile ş imi "o-ethyl-o-(8-hydroxychinoly1)-phenylt-
hinophoshate" olup etken madde yönünden iki tipi (% 5o E.C. ve 
% 12.5 E.C.) bulunmaktad ı r. Bu madde, vücudlar ında değ i ş ik sayı da 
kene (Rhipicephalus sanguineus, R. bursa, Ornithodorus lahorensis) ve koyun 
sinek biti (Melophagus ovinus) bulunan 2192 koyun, 973 kuzu, 689 keçi 
ve 125 oğ lak üzerinde denenmi ş tir. Bu hayvanlardan 519 Merinos 
toklu ile 3-3.5 ayl ık 40o merinos kuzu, Polatl ı  Devlet Üretme Çift-
liğ ine, geri kalan Akkaraman koyun, kuzu ile Ankara keçisi ve o ğ lak-
lar ı  Çubuk ilçesinin Abadan, Alt ındağ  ilçesinin Tatlar, Aya ş  ilçesinin 
Orta Eğ lence köyleri ile Ankara'n ın Siteler semtinde bulunan ş ahıslara 
ait idiler. Ayr ı ca in vitro denemelerde kullan ı lan 4 erkek tiftik keçisi 
ile 2 Akkaraman erkek toklu, Tatlar köyünden temin edilmi ş tir. 

Ilac ın çe ş itli konsantrasyonlar ı  banyo, dökme ve pülverizasyon 
ş ekillerinde uygulanmış tır. Kenelerin identifikasyonlar ı , deneylerde 
kullanı lanları n üretilmeleri; ilaçlama ve kontrolleri laboratuvar ımızda 
ve sahada yap ı lmış tır. Püskürtme ve dökme tarz ındaki tatbikinde bir 
iki yard ımcı  tarafı ndan ilac ın deriye kadar temas ı nı  sağ lamak için 
koyunlar ın yapa ğı ları  ovu ş turulmuş tur. Kenelerin yeti ş tirilmesinde 
ağı zlar ı  pamukla t ıkanmış  cam tüpler ve 26° C ve % 8o nisbi neme 
ayarlanmış  inkubatör (General Electric Model 805) kullan ı lmış tır. 
Kenelerin deneme hayvanlar ı nda beslenmesi için mermer ş ahi bez-
den yap ı lan özel olarak dikilmi ş  testis torbalar ından yararlan ı lmış -

t ır. In vitro ilaç denemelerinde de ğ işik tür ve geli şme safha-
lar ındaki keneler, çe ş itli orandaki ilaç emülsiyonlar ına birer dakika 
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dald ırı lıp ç ıkarı ldıktan sonra laboratuvar ı sı sı nda saklanmış t ır. De-
nemelerde ço ğu kanla tam doymu ş  olan ergin di ş i kenelerden ı  o- ı  5 er, 
nimflerden 20-3o ar, larva ve yumurtalardan ise takriben ı  000- ı  5oo 
er adet deneme ve kontrol gruplar ı  teşkil edilmiş tir. Rhipicepha-
lus'lar ı n erkekleri ve kan emmemi ş  diş ileriyle sinek bitlerinin erginleri 
normal halde en çok birkaç günde öldüklerinden bunlar üzerinde 
in vitro ilaç denemesi yap ı lmamış tı r. 

Yapılan İn Vivo ve İn Vitro Deneyler ve Alman Sonuçlar 

A. İn Vivo Deneyler 

. Bacdip (% 5o E.C.) ile Yap ı lan Deneyler: 

I . Deney: 8.6.1968 günü Abadan köyünde 30o koyun, ı  5o 
kuzu, 20o keçi ve 5o o ğ lak, ilac ın % o.o4 emülsiyonu ile haz ırlanan 
banyodan geçirildi. Her koyun ve kuzuda - o, her keçi ve o ğ lakta 
1-3o adet Ripicephalus sanguineus ve R. bursa ile çok say ıda Melop-
hagus ovinus bulunmaktayd ı . Müteakip günlerde yap ı lan kontrollerde 
kene ve sinek bitlerinin öldükleri fakat yeni kene enfestasyonunun 
baş lamış  olduğ u gözlendi. 

2. Deney: Yine bu köyde ayn ı  günde ve ayn ı  parazitleri ta şı -
yan 20o kuzu, ilac ı n % 0.03 emülsiyonu ile haz ı rlanan banyodan 
geçirildi; müteakip günlerdeki kontrollerde 1. deneydeki sonuç 
alı ndı . 

3.6.1969 günü Polatl ı  D. Ü. Ç. ne ait üzerlerinde az say ıda 
R. sanguineus. bulunan 400 merinos kuzusu da ayn ı  konsantrasyondaki 
banyodan geçirildi ve ayn ı  sonuç al ındı . 

3. Deney: ı  6. II. 1970 günü, Siteler'de yapa ğı larının aras ında 
değ iş ik sayıda Ornithodorus lahorensis'in ergin, I., 2., ve 3. safha nimfleri 
bulunan 5o koyun, ilac ın % 0.025 lik banyosundan geçirildi. Bilâhare 
yap ı lan yoklamalarda bütün kenelerin öldükleri gözlendi. 

Yine ayn ı  semtde ayn ı  kenelerle enfeste 65 koyuna ayn ı  orandaki 
ilaç dökme, 5o koyuna da püskürtme ş ekillerinde tatbik edildi. Yap ı lan 
yoklamalarda kenelerin ço ğunun öldüğü, fakat kar ı n bölgesine yak ın 
yerlerdekilerin ilâçla tam olarak temasa gelmediklerinden canl ı  •kal-
dıklar ı  anlaşı lmış tı r. 

4. Deney: 3.6.1969 günü Polatl ı 	 519  Merinos 
koyunu % 0.02 Bacdip banyosundan geçirildi. Koyunlar ın üzerinde 
az sayı da R. sanguineus bulunmaktayd ı . Bilahare yap ı lan yoklamada 
kenelerin öldüğü ama reenfestasyonlar ın baş ladığı  görüldü. 
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5. Deney: 14.7.1969 günü Abadan köyünde vücudlar ında R. 
sanguineus, R. bursa ve M. ovinus bulunan 27o koyun ve 2 oo keçi, 
ilacın % o.o 15 oramyla haz ırlanan banyoya sokuldu. Müteakip gün-
lerde yap ı lan kontrollerde kene ve sinek bitlerinin öldü ğü fakat 
reenfestasyonlar ın baş lamış  olduğu görüldü. 

6. Deney: 14.7.1969 günü ayn ı  köyde ayn ı  parazitlerle enfes-
te i 5o koyun, 125 kuzu, 5o keçi ve 75 oğ lak, ilac ın % o.o I emülsiyonu 
ile haz ırlanan banyoya sokuldu ve müteakip günlerdeki yoklamalarda 
aynı  sonuç al ındı . 

II. Bacdip ( % ı  2.5 E.C.) ile Yap ı lan Deneyler : 

7. Deney: 15.6.1971 günü Tatlar köyünde üzerlerinde R. sangui-
neus, R. bursa ve M. ovinus bulunan 26g koyun, 98 kuzu ve 15 keçi, 
ilacın % o. İ  lik banyosundan geçirildi. Bilâhare yap ı lan yoklamalarda 
kene ve sinek bitlerinin öldü ğü fakat enfestasyonlar ın yeniden ba ş la-
dığı  gözlendi. 

8. Deney: 25.1 İ  .1971 günü Orta Eğ lence köyünde, üzerlerinde 
ergin ve nimf safhalar ı  bulunan Ornithodorus lahorensis'le enfeste 269 
koyun ve 14 keçi, ilac ın % o. ı  oramyla haz ırlanan bonyadan geçirildi; 
müteakip günlerde yap ı lan kontrollerde bütün kenelerin öldükleri 
saptand ı . 

9. Deney: Bacdip'in % o. ı  emülsiyonu ile üç erkek keçi ve bir 
erkek toklunun testisleri y ıkanarak kurumaya terkedildi; bilâhare 
R. sanguineus ve R. bursa'nın hiç kan emmemi ş  ve az doymu ş  erginleri 
ile larvalar ı ndan birer grup bezden yap ılan torbalar içinde testislere 
konuldu; bir erkek keçi ve bir erkek toklu da kontrol b ırakı ldı . 
Gerek deneme ve gerekse kontrollerde 3. saatten itibaren ergin 
kenelerle larvalar ın skrotuma tutunmaya ba ş ladı kları  ve 24-28 saat 
içinde çoğunun tutunup kan emmekte olduklar ı  gözlendi. Bu deneyden 
alınan sonuca göre, % o. ı  oranındaki emülsiyonun sözü edilen ekto-
parazitlere kar şı  koruyucu etkisi bulunmamaktad ır. 

Yukarıda s ıralanan deneylerden, her iki tip ilkin keneleri ve 
sinek bitkilerini ölüme sürükledi ğ i ama reenfestasyonlara mani 
olamadığı  sonucu ortaya ç ıkmaktad ır. Bu denemeler s ıras ında hay-
vanlarda herhangi bir yan etki göze çarpmam ış tır (çizelge). 

B. İn Vitro Deneyler 

I. Bacdip (% 5o E.C.) ile Yap ı lan Deneyler: 

I. Deney: Rhipicephalus bursa'nın kan emmiş  ergin, nimf, lar-
va ve yumurtalar ı ndan birer grup, ilac ı n % 0.04 emülsiyonuna birer 
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dakika süreyle dald ırı lıp ç ıkar ı ldı . Sonra yap ı lan yoklamalarda ergin 
di ş i kenelerin en çok 14 gün devam eden ayak hareketleri gösterip öl-
dükleri, nimflerin 3. günden sonra ve larvalar ın ilâçland ıktan 1-3 saat 
sonra öldükleri görüldü; yumurtalar ın baz ı lar ından az aktif larvalar 
çıktı  ve bunlar ancak iki gün ya ş adı lar. Halbuki ş ahit b ırakı lan ergin 
diş i R. bursa'lar yumurtlad ı  ve bunlardan aktif larvalar ç ıktı , nimfler 
gömlek değ i ş tirip ergin hale geldiler; yumurtalardan da hareketli lar-
valar ç ı ktı . 

2. Deney: Bir grup doymu ş  diş i R. sanguineus, Bacdip'in % 0.03 
emülsiyonuna bir dakika daldı rı ldı ; bir k ı smı  1-2 gün sonra vücud 
deformasyonu sonunda öldü, ötekiler ise sadece bir kaç gün süren 
ayak k ımı ldatmalar ını  müteakip öldüler. Oysa ş ahit keneler yumurt-
ladı  ve bilâhare bunlardan aktif larvalar meydana geldi. 

3. Deney: Birer grup ergin ve nimf safhas ı nda bulunun Ornitho-
dorus lahorensis, ilâc ın % 0.025 emülsiyonuna birer dakika dald ırı ldı ; 
bunlar 24-36 saat içinde öldükleri halde kontrol gruptakiler ya ş ama-
ya devam ettiler. 

4. Deney: Ilkin % o.o2 emülsiyonuna bir dakika dald ırı lan 
doymuş  di ş i R. bursa'lar ın çoğu 1-2 hafta süren 'hafif ayak haraketleri 
ve vücut deformasyonu gösterip öldüler; iki tanesi, ilâçland ıktan I o 
gün sonra 3 gün süren bir yumurtlama devresi gösterdi; çok az say ı daki 
yumurtalardan aktivitesi pek zay ıf olan larvalar ç ıktı  ve larvalar iki 
gün zarfinda öldüler. Ş ahit gruptaki di ş i keneler ise normal say ıda 
yumurta yumurtlad ı lar ve bunlardan aktif ve daha uzun süre ya ş a-
yan larvalar ç ıkt ı . 

5. Deney: Ilkin % o.o15 emülsiyonuna bir dakika dald ırı lan 
bir grup doymu ş  diş i R. bursa'nı n 3. günden itibaren vücut formlar ı  
bozulmaya ba ş lamış , bir kısmında 14 gün devam eden hafif ayak 
kımı ldatmalar ı  görülmüş tür. Üç tanesi 14 gün sonra çok az say ı da 
yumurtlamış  ama yumutalar ı  aç ı lmamış tır. Kontroller ise yumurt-
lamış  ve yumurtalar ından hareketli larvalar ç ıkmış tır. 

6. Deney: Bacdip'in % 0.oi emülsiyonuna bir dakika bat ırı lan 
doymuş  diş i R. bursa'larda 3. günden ba ş layan deformasyon gözlen-
mi ş  ve baz ı lar ı  15 gün süreli ayak k ımı ldatmalar ı  göstermi ş tir; iki 
tanesi ilâçland ıktan 9 gün sonra çok az say ıda yumurtlamış  ama 
yumurtalar aç ı lmamış tır. Ş ahit keneler ise normal say ı da yumurtlamış  
ve bunlardan aktif larvalar ç ı kmış tır. 

II. Bacdip (% i2.5 E.C.) ile Yap ılan Deneyler: 

7. Deney: ilâcm % o. ı  emülsiyonuna birer grup halinde R. bur-
sa'nın ergin, nimf, larva ve yumurtalar ı  bir dakika süre ile dald ırı l- 
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dı . Erginleri 3. günden itibaren vücut deformasyonuna u ğ rad ı , baz ı la-
rı  ı  o gün devam eden hafif ayak hareketleri gösterip öldü; ikisi ilaç-
landıktan 'o gün sonra çok az say ıda yumurtlad ı  ve bunlardan pek za-
yıf aktivite gösteren larvalar ç ıktı ; larvalar 1-2 gün içinde öldü. Nimf-
ler, ilâçland ıktan 2-3 gün sonra deforme olup bilâhare öldüler. Larva-
lar ise 1-3 saat sonra telef oldular. ilaçlanan yumurtalar ın baz ı s ı ndan 
aktivitesi çok az olan larvalar geli ş ti ama iki gün içinde öldüler. Buna 
karşı lık, kontrol b ırak ı lan erginlerin yumurtlamas ı , bunlardan aktif 
larvaların ç ıkmas ı , nimflerin gömlek değ i ş tirip ergin olmalar ı , larvala-
rın aktivitelerini korumalar ı  ve yumurtalardan aktif ve uzun süre 
yaş ayan larvalar ın gelişmesi izlendi. 

8. Deney: Yukar ıda 7. deneyde anlat ılan i ş lemler, bu kez 
R. sanguineus'un ergin, nimf, larva ve yumurtalar ı na uygunland ı  ve 
aynı  sonuçlar elde edildi; yaln ı z ergin R. sanguineus'lar, ilâçlandıktan 
sonra yumurtlamad ı lar. 

İ n vitro deneylerin sonuçlar ına göre, Bacdip, her iki Rhipicep-
halus türünün az doymu ş  ergin di ş ilerini, tam doymu ş lar ın çoğunu, 
nimflerini, Ornithodorus'lar ın ergin ve nimflerini bir kaç günde 
hareketsiz hale getirip vücutlar ını  deforme ederek ölüme sürüklemi ş tir. 
Ancak, tam doymu ş  R. bursa'ların pek az ı  bir süre sadece ayaklar ını  
kımı ldatıp ölmüş lerdir. Bunlardan az bir k ısm ı  pek az say ı da yumurt-
lamış  ve bu yumurtalar ın baz ı larından larvalar meydana gelmi ş  ama 
bir iki gün yaş adıktan sonra ölmü ş lerdir. Bu iki Rhipicephalus türüne 
ait larvalar 1-3 saatta telef olmu ş lardır. İ lâçlanan yumurtalar ın çoğu 
gelişmemiş , çok az bir miktar ı ndan larvalar ç ıkmış  fakat bir iki gün 
içinde aktivitelerini yitirip ölmü ş lerdir. Bacdip'in her iki tipinin değ i-
şik yoğunluktaki emülsiyonları  aras ında etkililik yönünden dikkati 
çeken bir fark bulunmam ış tı r. 

Tartış ma 

Evcil hayvanlara ar ız olan kene ve inzektlere kar şı  araş tırıc ı lar 
tarafı ndan çe ş itli akarisit ve inzektisitler denenmi ş tir. Baz ı lar ına 
göre  (1, 2,  , ) ilaçlar ın ektoparazitlere etkime dereceleri, onlar ın gelişme 
safhalarma, erginlerinin beslenme durumlar ı na ve ilaçlar ı n konsant-
rasyonlar ına bağ lı dı r. Bu görü ş , gözlemlerimize uymakta, aç keneler 
en erken, az doymu ş lar daha geç, tam doyanlar da en geç ölmekte-
dirler. Drummond ve arkada ş ları na göre ( 3), inzektisidlerin ektopara-
zitlere tesir derecelerinde öldürme süresi, di ş ilerin yumurtlama, 
yumurtalardan larvalar ın çıkıp ç ıkmama durumu ve nimflerin gömlek 
değ iş tirerek ergin hale gelip gelmedikleri ba ş lıca kriterlerdir. Bu ara ş - 
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tırıc ılarca bir organik fosfor bile ş iğ i olan General Chemical 4072, 
% o.25 oran ında, Boophilus annulatus ve B. microplus ile enfeste sığı rlara 
püskürtülmü ş , 7 ve 14 gün sonra toplanan nimfler gömlek de ğ iş tir-
meden, erginler de yumurtlamadan ölmü ş lerdir. Halbuki ba şka bir 
çalış mada ( 5), bir sistemik akarisit olan Shell Compound 4072, % 
0.05 ve % o.o8 oranında ayn ı  kenelere kar şı  sığı rlara püskürtme ve 
banyo tarz ı nda uyguland ıktan 1-4 gün sonra toplanan di şi keneler, 
yumurtlam ış  ve baz ı  yumurtalardan larvalar ç ıkmış tır. Tedaviden 
1-2 gün sonra bu s ığı rlardan toplanan nimfler, gömlek de ğ iş tirip 
ergin duruma gelmi ş ler fakat bir hafta sonra toplananlar geli şmemiş -
lerdir. Bir eserde ( ı  ), 5 BHC ve % 5 DDT tozlar ıyla in vitro mua-
mele edilen doymu ş  diş i R. bursa'lar ın baz ı sını n yumurtlay ıp ve sonra 
bunlardan canl ı  larvalar ın çıktığı  bildirilmiş tir. 

Yaptığı mız deneylere göre, Bacdip (% 5o E.C.) % o.o2 ve 
Bacdip (% 12.5 E.C.) % o. ı  emülsiyonlar ıyle in vitro ilâçlanan 
doymuş  diş i R. bursa'lar ın pek az ı  az miktarda (50- oo) yumurtlam ış  
ve bunlardan zay ıf aktiviteli, 1-2 gün ya ş ayı p ölen larvalar ç ıkmış tır. 
Bununla beraber, ilâçlanan kenelerin nimflerinden ergin duruma 
gelenler olmamış tır. 

Modern sistemik inzektisitler geni ş  spektrumlu olmalar ı  nedeniyle 
bir çok akar ve inzektlere tesir etmektedirler ( 7). Bir ara ş tırmamızda (") 
sistemik etkili olan Neguvon ve Asuntol, Rhipicephalus, Haemap-
hysalis, Dermacentor, Ornithodorus ve Melophagus soylar ına bağ lı  
ektoparazitleri öldürmü ş  ama koruyucu bir etki göstermemi ş lerdir. 
Bacdip'in çe ş itli oranlardaki emülsiyonlar ıyla yaptığı mız deneylerde 
R. sanguineus, R. bursa, O. lahorensis'leri, Asuntol ve Neguvon'a nazaran, 
daha kısa sürede hareketsiz hale geldiklerini gözlemi ş  bulunuyoruz. 

Baz ı  araş tırıcılar ( 17), Coumaphos'lu banyo suyunun toprak 
ve dış kı  ile kirlenmesi, sığı rların kılları  ve keneler üzerinde biriken 
ilaç miktar ının azalmas ına ve bu yüzden kenelere kar şı  toksik etki-
sinin gittikçe dü şmesine yol açt ığı nı  ileri sürmüş lerdir. Biz de köy 
ş artlar ında yaptığı mız deneylerde ayn ı  duruma tanık olduk. Insektisit-
lerin püskürtme ve dökme suretiyle uygulanmas ında kirlenme sakıncası  
ortadan kalkmakla beraber, vücudun her yan ına iyice yay ı lmamas ı  
ve bir kısım ilacın zayi olmas ı  söz konusudur. 

Uilenberg'e göre ( 19), Bacdip (% 5o E.C.) % 0.025 oran ında 
sığı rlara püskürtülünce onlar ın B. microplus'una karşı  çok etkili olmu ş  
nimfleri 4 günden önce öldürmü ş  ve larvalar üzerinde 4 günlük bir 
kalıcı  etkisi saptanm ış tır. Biz ayn ı  ilacın % o. ı  (% 12. 5 E.C.) emül-
siyonu ile testisleri yıkanmış  keçi ve koyunlara, skrotum üzerinde 
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emülsiyonun kurumas ı nı  müteakip R. sanguineus ve R. bursa'nı n aç 
ve az doymu ş  diş ileriyle erkeklerini ve larvalar ın ı  torbalar içinde 
bıraktık. Sonradan yapt ığı mı z yoklamalarda kenelerin bir kaç saat 
sonra skrotum üzerinde tutunmaya ba ş ladıkları  ve 24-48 saatta ço ğunun 
tutunup kan emmeye koyulduklar ı nı  gözledik. Böylece sözü edilen 
ilacın kalıcı  yada koruyucu etkisinin bulunmad ığı  kams ına vard ı k. 
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