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Giriş ve Amaç 

• Francisella tularensis 

• İntrasellüler yerleşim gösteren, hareketsiz, gram negatif kokobasil 

• Yalnızca Kuzey yarımküre 

• Doğal rezervuarı - kemirici hayvanlar (tavşan, sincap, sıçan, geyik) 

• Vektör- kene, sinek, sivrisinek gibi kan emici artropod 

• Bakteri direkt temas veya artropodlar aracılığı ile koyun, sığır, keçi, at, kedi ve 
köpek gibi evcil hayvanları enfekte edebilir 

 

Penn RL. Francisella tularensis (Tularemia), pp: 2590-2602. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (eds), 
Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 2015, 8thed. Churchill 
Livingstone, Philadelphia. 
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• Tularemi insanlara ; 

• enfekte hayvanlarla doğrudan temas 

•  enfekte hayvan karkasları 

• kontamine su veya gıdaların alınması 

•  artropod (kene, sivrisinek) ısırması 

• enfekte toz veya aerosollerin inhalasyonu  

 

 

Sjöstedt A. Tularemia: history, epidemiology, pathogen physiology, and clinical 
manifestations. Ann N Y Acad Sci. 2007;1105:1-29. 
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• Klinik formları 

• Ülseroglandüler 

• Glandüler 

• Okuloglandüler 

• Orofarengial 

• Pulmoner 

• Tifoidal  
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• Yozgat ilinde görülen tularemi vakaları  

• Mevsimsel faktörler 

• sıcaklık 

• nem 

• yağış miktarı 

• rüzgar  
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Materyal- Method 

• Retrospektif  

• 2009-2016 yılları arasındaki tularemi vakaları 

• Yozgat Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

• Uyumlu klinik bulgular varlığında mikroaglutinasyon testi (MAT)≥1/160 veya 
en az iki hafta ara ile bakılan MAT titresinde dört kat artış olması tularemi  

• Yozgat Meteoroloji Müdürlüğü aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama rüzgar 
hızı, ortalama nem oranı ve metrekareye düşen yağış miktarı 

 

 6 



İstatistiksel Analiz 

• Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi  

•  Bağımsız iki grubun nicel verilere göre birbiri ile karşılaştırılmasında Mann- 
Whitney U testi Monte Carlo sonuçlarıyla birlikte 

• Nicel değişkenler tablolarda medyan ± IQR (Interquartile Range) kategorik 
değişkenler ise n(%) olarak gösterildi.  

• Değişkenler %95 güven düzeyinde incelenmiş olup p < 0.05 anlamlı kabul 
edildi 
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Bulgular 

TOPLAM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tularemi 
vakaları 

525 17 260 182 21 5 3 15 22 

 

 

 

Tularemi vakalarının yaş ortalaması 37.7±18.3’dir ve 283(53.9%)’ü kadındır  
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Grafik 1. yaş grupları ve cinsiyete göre dağılım 
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Grafik 2. Mevsimlere göre dağılım 
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Tablo 1. Vakalar ile iklim değişikliği arasındaki ilişki 

  (2010-2011) 
(2009, 2012-

2016) 
P değeri 

Vaka Sayısı 442 83   

Cinsiyet(E/K) 205/237 37/46 0.76 

Yaş Ortalaması 36.7±18.2 40.7±18.7 0.087 

Meteorolojik değişiklikler       

sıcaklık 
4,9±7,4 5,3±10,8 0.458 

nem 
70,6±17,3 70,1±19,3 0.364 

rüzgar 
2±0,7 1,9±0,4 <0,001 

yagıs 
36,2±44,5 35,9±46,9 0.147 
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Tartışma 

•  Tularemi vakalarımız kadınlarda, erişkin yaş grubunda,  sonbahar ve kış 
aylarında↑ 

•  %99 orofarengeal form, kontamine su? 

• Kadınların ev işlerinde daha aktif olması, kontamine su ile temaslarının fazla 
olması ve gıda depolama alanlarında hayvan çıkartıları ve idrarı ile daha fazla 
temasının olması 
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• Tularemi – geçici veya kalıcı odak 

• Enfeksiyöz ajanın – çevresel rezervuarı  

• Odak dağılımı vektör, konak ve enfeksiyöz ajanların ekolojik özelliklerden 
etkilendiği bilinmektedir 

13 

Ostfeld RS, Glass GE, Keesing F: Spatial epidemiology: an emerging (or re-emerging) discipline. Trends Ecol Evol 
2005, 20(6):328–336. 



• İklim değişikliği ile zoonotik hastalıklar tıpta yeni evrensel bir konu 

• Son 100 yılda  dünyamız yaklaşık 0.75 ºC, son 25 yılda dekat başına 0.18 ºC↑ 

• Vektör biyolojisini ve hastalık bulaşını, vahşi lagomorf ve rodent 
popülasyonu ve davranışları da etkilenmektedir 
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Balci E, Borlu A, Kilic A U, Demiraslan H, Öksüzkaya A, Doganay M. Tularemia 
outbreaks in Kayseri, Turkey: an evaluation of the effect of climate change and climate 
variability on tularemia outbreaks. Journal of infection and public health.2014;7(2):125-
132. 



• Türkiye’den yapılmış tek çalışmada Kayseri bölgesinde görülen salgının 
yağmurlu dönem sonrası kuru, düşük nem ve yüksek sıcaklıkla ilişkili olduğu 
saptanmıştır  

• İsveç’te iklim değişikliği senaryosu ile 2010-2100 yılları yaz aylarında yaklaşık 
2 ºC artış ile tularemi salgın sürelerinde 3.5 ile 6.6 hafta arasında artış olacağı 
öngürülmüştür  
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Balci E, Borlu A, Kilic A U, Demiraslan H, Öksüzkaya A, Doganay M. Tularemia outbreaks in Kayseri, 
Turkey: an evaluation of the effect of climate change and climate variability on tularemia 
outbreaks. Journal of infection and public health.2014;7(2):125-132. 
 



• Rusya’da ise 1955 ve 2000 yılları arasında yıllık ortalama sıcaklığın 1.2 ºC 
arttığı ve 2007 yılından itibaren Arkhangelsk bölgesindeki tularemi 
prevelansı sıcaklık artışına bağlı olarak  100.000 de 2 ‘ye ulaşmıştır  

• Alaska’da son 60 yılda yıllık ortalama sıcaklığın 1.6 ºC arttığı,  iklim 
değişikliğinin etkisi ile kene ve kemiricilerin dağılımı ve fazlalığı, ayrıca ağaç 
sınırının kuzeye yer değiştirmesiyle tularemi vakalarının artmasının 
beklendiği belirtilmiştir  
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Boris Rovich et al. Climate change  and zoonotic infections in the russian arctic. Int j Circumpolar 
Health. 2012;71:18792 
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Ryde ́n P, Sjo ̈stedt A, Johansson A. Effects of climate change on tularemia activity in Sweden. Global Health Action 
2009. DOI: 10.3402/gha.v2i0.2063  
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• Aerosol 10-25 bakteri 

• Aerosol ile geçiş- pulmoner 

• Aerosol ile ülseroglandüler tularemi 

 

•  Doğal odak, aerosol ↑ 

• Vektör, rezervuar, insan bulaşta ↑ 

 

 

Becker SL,Potential risk of aerosol-borne Francisella tularensis transmission in the operating room. 
Infection control hospital epidemiology. 2015;36(4):490-91 
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