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Giriş ve Amaç 

 

• Keneler pek çok patojen etkeni taşıyabilir. Bu etkenlerden biri de, Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA)’ne 

neden olan KKKA virüsüdür.  

• KKKA, %5-30 mortalite ile seyreden bir hastalıktır. Türkiye’de ilk kez 2002 yılında rapor edilen KKKA 

vakasının ardından, ülkemizde vakalar endemik olarak görülmeye devam etmektedir.  

• Çalışmamızda amaç; KKKA hastalığının endemik olarak görüldüğü Yozgat’ın, merkez ve ilçe devlet 

hastaneleri acil servislerine, kene teması ile başvuran hastaları incelemek, KKKA gelişme oranını 

saptamaktır. 



Gereç ve Yöntem 

 

• 2015 yılında, kene temasıyla merkez ve ilçe devlet hastanelerinin acil servislerine başvuran tüm 

hastaların kayıtları incelendi.  

• Hastaların demografik özellikleri ve kenenin tutunduğu vücut bölgesi kaydedildi. Ayrıca tüm il 

genelinde kene tutunmasıyla başvuran, kesin KKKA tanısı alan ve KKKA’dan ölen hastalar 

değerlendirildi. 

 



Bulgular 

• Çalışma süresince Yozgat ilindeki tüm devlet hastanelerine başvuran kene temaslı hasta sayısı 2686 idi. 

• Temaslı hastaların 1512 (%56,2)’si erkek, 1174 (%43,7)’si kadındı. 

• Çalışma süresince 57 hasta KKKA tanısı aldı ve 3 hasta hayatını kaybetti. 
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2015 yılında kene teması ile acil servise başvuran hastaların ve KKKA pozitif saptanan 
hastaların coğrafi dağılımı  

Kene Temaslı Hasta KKKA PCR pozitif hasta
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Kene Temaslı Vaka Sayısı KKKA hasta sayısı

Yıllara göre kene teması ile acil servise başvuran ve KKKA pozitif saptanan hastalar 



• Kene teması en sık alt ekstremitede (%39,7) ve en sık Mayıs, Haziran ve Temmuz 

aylarında görüldü.  



Tartışma 

• Ülkemizdeki KKKA olgularının büyük kısmında kene tutunma öyküsü 

bulunmaktadır. Çalışmamızda da vakalarımızın çoğunluğunda kene temas öyküsü 

vardı. 

• Yıllar içerisindeki dağılım dikkate alındığında, zamanla kene teması ile acil 

servislere başvuran hasta sayısının azaldığı ve buna paralel olarak KKKA 

hastalığının da azaldığı görülmektedir. 

• Bu azalma; yapılan bilgilendirme çalışmalarının, kene popülasyonunu azaltmaya 

yönelik yapılan çalışmaların bir sonucu olabilir.  

 



• Bu çalışmada da diğer çalışmalara benzer olarak erkeklerde kene temasının daha 

fazla olduğu görülmüştür.  

• Bunun nedeninin erkeklerin tarım ve hayvanclık işlerine daha aktif katılmaları 

olabileceği düşünülmüştür. 

 



• Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgeler KKKA hastalığının sık 

görüldüğü bölgelerdir.  

• Bu çalışmada da diğer çalışmalara benzer şekilde kırsal alanda yaşama öyküsü 

olan hasta sayısı, il ve ilçe merkezinden gelen hasta sayısına göre yüksek 

bulunmuştur. 

 



• Bu sonuçlar, KKKA hastalığı ile mücadelede, kene popülasyonunu azaltmaya ve 

kene tutunmasından korunmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat 

çekmektedir.  

• Ülkemizde halen olguların saptanması nedeniyle, kişisel korunma önlemlerine, 

sağlık personelinin hizmet içi eğitimine ve halka yönelik bilgilendirme 

çalışmalarına aralıksız devam edilmelidir. 
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