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ABSTRACTÖZ
In this research, it is aimed to evaluate the knowledge and behaviour 
of the people from two provinces who are older than 18 years old 
and have received (Ankara) and not received (Kırıkkale) household 
training on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), about the 
protection from the CCHF. In this study, a survey was conducted 
with a face to face method by 1250 people in 1250 houses who live in 
these 2 provinces. People who participated to this study were asked 
questions about their socio-demographic features, as well as their 
knowledge and behaviour on protection against CCHF and ticks, 
and the effect of training on their knowledge and behaviour was 
evaluated. 
Result of the logistic regression analysis of the factors effecting state 
of knowledge; showed that educational level, occupational group 
(agriculture and related occupations), having received training on 
CCHF before, and the province they live have an effect on the know-
ledge.
As a result of the logistic regression analysis of the factors effec-
ting state of behaviour; it was shown that having received training 
on CCHF before, and the province they live have an effect on the 
behaviour.
Conducting regular household visits by trained health staff on the 
subjects of taking necessary measures and gaining knowledge and 
behaviour, especially in the endemic areas with high tick population, 
will be effective on preventing CCHF .

Bu araştırmada, Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 
hastalığı konusunda hane halkı eğitimi alan (Ankara) ve almayan 
(Kırıkkale) iki ilde yaşayan 18 yaş üzeri nüfusun KKKA hastalığın-
dan korunma konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, bu iki ilde yaşayan 1250 hanede, 1250 
kişiye yüz yüze görüşme yöntemiyle anket doldurulmuştur. Çalış-
maya katılan kişilerin bazı sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra 
KKKA hastalığı ve kenelerden korunma konusunda bilgi ve tutum 
durumu ile ilgili sorular sorulmuş ve sağlık personeli tarafından ya-
pılan eğitimlerin bilgi ve tutuma etkisi değerlendirilmiştir. 
Bilgi durumuna etkili faktörlerin lojistik regresyonla analizi sonucu; 
öğrenim durumunun, meslek grubunun (tarım ile ilişkili meslekler), 
daha önce KKKA hastalığı hakkında eğitim almış olmanın ve yaşa-
dıkları ilin bilgiye etkili olduğu gösterilmiştir.
Tutum durumuna etkili faktörlerin lojistik regresyonla analizi sonu-
cu; daha önce KKKA hastalığı hakkında eğitim almış olmanın ve 
yaşadıkları ilin tutuma etkili olduğu gösterilmiştir.
Özellikle kene populasyonunun yüksek olduğu endemik yerlerde ki-
şilere bilgi, tutum ve davranış kazandırılması ve gerekli önlemlerin 
alınması konularında, eğitimli sağlık personeli tarafından düzenli 
olarak hane ziyaretlerinin KKKA hastalığının önlenmesinde etkili 
olduğu düşünülmektedir. 
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knowledge, public health.
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GİRİŞ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, 
enfekte keneler ile insanlara bulaşan Nairovirüs-
lerin neden olduğu ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas 
ağrısı, bulantı-kusma, ishal, şiddetli olgularda 

kanama ve şok ile seyreden akut ve ciddi seyirli 
bir viral hastalıktır. Son yıllarda tedavide görülen 
gelişmelere rağmen %3-30 (Türkiye’de % 4,5) 
ölümle sonuçlanabilmektedir (1-6).

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülen ve 2003 
yılında tanımlanan hastalık, ilkbahar ve yaz ay-
larında (nisan-ekim) görülmekte ve haziran-tem-
muz aylarında pik yapmaktadır(1,2,4). İç Anado-
lu bölgesinin kuzeyi, Karadeniz bölgesinin iç ke-
simleri ve Doğu Anadolu bölgesi KKKA hastalığı 
açısından riskli bölgelerdir (Şekil 1).  



39

Türkiye’nin İki İlinde Yaşayanların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Türkiye’de 2008 yılında 1315 vaka, 2009 yılında 
ise 1318 vaka olmak üzere 2002-2010 yılları ara-
sında toplam 5321 vaka tespit edilmiştir.

Şekil 1. KKKA Hastalığının Türkiye’de Coğrafi 
Dağılımı 

İnsanlar, keneler tarafından ısırılarak, kenenin 
ısırmış olduğu evcil hayvanın kan ve dokuları 
ile temas ederek veya KKKA hastalarının kan ve 
diğer vücut sıvıları ile temas ederek KKKA has-
talığına yakalanırlar. Enfeksiyon kaynağı keneler, 
yaban hayatıyla iç içe olan, dağlık yamaçlardaki 
meşelik ormanlara yakın yerlerde veya bu orman-
lar içinde açılmış parçalı küçük tarım arazilerinde 
insan ve evcil hayvanlara tutunmaktadırlar (4,7-
10).

 KKKA hastalığından korunma, erken başvuru 
ve erken teşhis hastalığın morbiditesi ve morta-
litesini azaltmada çok yararlıdır. Bu hastalıktan 
korunmada riskli durumlardan kaçınmak, gerekli 
tedbirleri almak, erken teşhis ve tedavinin yapıl-
masını sağlamak için halkın bilgilendirilmesi ve 
farkındalığın oluşturulması son derece önemlidir 
(4,11).

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının, Amas-
ya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzurum, Ka-
rabük, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, 
Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde KKKA 
ile mücadele programı çerçevesinde, KKKA has-
talığı konusunda eğitim almış en az iki sağlık 
personelinden oluşan eğitim ekiplerince, son üç 
yılda KKKA vakası görülen yerleşim birimlerin-
de (hayvan beslenen, tarım faaliyetlerinin yaygın 
olduğu veya orman kenarı olan bölgeler) hane zi-
yareti ile bire bir kişilere hastalık hakkında eğitim 

çalışmaları yürütülmektedir.

Ankara ilinde vaka görülen köy, belde ve ilçe-
lerde, 2009 yılından itibaren KKKA hastalığı 
konusunda eğitim almış sağlık personeli tarafın-
dan; hastalıktan korunmak, riskli durumlardan 
kaçınmak, gerekli tedbirleri almak, erken teşhis 
ve tedavinin yapılmasını sağlamak amacıyla hane 
ziyaretleri yapılarak kişilere yüz yüze bilgi veril-
mekte, afiş broşürlerle kişisel korunma önlemleri-
nin alınmasının önemi anlatılmaktadır. 

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen hane 
halkı eğitimlerinin halkın bilgi ve tutumlarına 
etkinliğinin değerlendirilmesinin; korunmak için 
doğru sağlık davranışlarının geliştirilmesi konu-
sunda yapılacak sağlık eğitimlerini yönlendirme-
de faydalı olacağı ve yeni program ve uygulama-
lara katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Bu çalışmada, Türkiye’de hastalık konusunda ha-
nehalkı eğitimi alan (Ankara) ve almayan (Kırık-
kale) iki ilde yaşayan 18 yaş üzeri nüfusun KKKA 
hastalığı ve korunma konusundaki bilgi ve tutum-
larının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Evreni
2008 yılı ve 2009 yılı içerisinde Ankara ve Kı-
rıkkale illerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
(KKKA) Hastalığı görülen ilçe, belde (kasaba) ve 
köylerinde yaşayan 18 yaş üzeri kişiler araştırma-
nın evrenini oluşturmaktadır. 

KKKA hastalığı konusunda daha önce hanehal-
kı eğitimi verilen bir il “Ankara” ile, hanehalkı 
eğitimi verilmeyen bir il “Kırıkkale” seçilmiştir. 
Ankara ilinde 2008 yılında 37 vaka, 2009 yılında 
ise 28 vaka olmak üzere toplam 65 KKKA vakası 
görülen ilçelerin belde ve köyleri araştırma kap-
samına alınmıştır. Kırıkkale ilinde ise 2008 yılın-
da 2 vaka, 2009 yılında ise          1 vaka olmak 
üzere toplam 3 KKKA vakası görülen ilçeler ve 
beldeleri araştırma kapsamına alınmıştır.

Örnek Büyüklüğü ve Örnekleme Yöntemi

Ankara ilinin KKKA vakası görülen ilçelerinin 
belde ve köylerinin toplam nüfusu 13.366 ve hane 
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sayısı 2970 olup %50 bilinmeyen sıklık, %95 
Confidence interval, %80 power ve %3 sapma 
ile 786 hane/kişi Ankara örneklem büyüklüğünü 
oluşturmaktadır.

Kırıkkale ilinin KKKA vakası görülen ilçe ve 
beldelerinin toplam nüfusu 8.128 ve hane sayısı 
1805 olup %50 bilinmeyen sıklık, %95 güven 
aralığı, %80 power ve %3 sapma ile 483 hane/kişi 
Kırıkkale örneklem büyüklüğünü oluşturmakta-
dır. Tüm örneklem içerisinde %97,3’lük bir katı-
lım sağlanmıştır. 

Anket
Anket 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm-
de, çalışmaya katılan kişilerin tanımlayıcı özel-
liklerini sorgulayan toplam 6 soru yer almakta-
dır. İkinci bölümde, çalışmaya katılan kişilerin 
KKKA hastalığı konusunda bilgi alma kaynakları 
ve bilgi durumunu sorgulayan 11 soru yer almak-
tadır. Üçüncü bölümde, çalışmaya katılan kişile-
rin kenelerden korunma konusundaki bilgi düzey-
lerini sorgulayan 11 soru yer almaktadır. Dördün-
cü bölümde ise çalışmaya katılan kişilerin keneler 
ve KKKA hastalığından korunma konusundaki 
tutumlarını sorgulayan 12 soru yer almaktadır. 

Verilerin Analizi
Veriler Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 15.0 programı ile analiz edilmiştir, kritik 
p değeri olarak 0,05 kabul edilmiştir.

Çalışmaya katılan kişilerin, keneler ve KKKA 
hastalığından korunma konusundaki doğru bilgi 
(toplam bilgi puanı 35) ve tutumları (toplam tu-
tum puanı 21) puanlandırılmıştır. 

İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistiklerde 
yüzde dağılımı, ortalama ±SD ve median (min-
maks) kullanılmıştır. Univariate analizlerde;  sa-
yım değişkenlerinin gruplar arası karşılaştırılma-
sında ki-kare testleri, odds ratio (%95 güven ara-
lığı), ölçüm değişkenlerinin karşılaştırmalarında 
ise veriler normal dağılıma uymadığından Mann 
Whitney U testi, Kruskall Wallis varyans analizi 
kullanılmıştır. 

Multivariate analizlerde Logistik Regresyon Ba-
cward-LR modeli yapılmıştır. Bilgi ve tutum du-

rumuna etkili faktörler tek değişkenli analizler ile 
test edilmiş ve p<0,05 olup, ilişkili saptanan de-
ğişkenler logistik regresyon modeline alınmıştır. 

BULGULAR

Araştırmaya, Ankara ilinden 712 kişi ve Kırıkkale 
ilinden 483 kişi olarak toplam 1250 kişi katılmış-
tır. Katılımcıların yaş ortalaması 46,40 ± 16.11 
(min=18; max=82) ve 47,60 ± 15.78 (min=18; 
max=86) (yazı içinde Ankara’dan ve Kırıkka-
le’den katılanların yüzdeleri sırayla yazılmıştır), 
%55,5’i   ve %59,8’i erkek olup %44,5’i ve % 
40,2’si kadındır. Çalışma grubunun %67,1’inin  
ve %57,3’ünün okuryazar olmayan, okuryazar ve 
ilkokul mezunu, %25,7’inin ve %37,3’ünün or-
taokul ve lise mezunu, %7,2’sinin ve %5,4’ünün   
üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların mesleklerinden tarım, tarım ve 
hayvancılık, çobanlık ve sadece süt sağımı top-
lam olarak değerlendirildiğinde % 52,8’inin ve 
%15,7’sinin olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların tamamına yakını %96,5’i  ve 
% 93,6’sı KKKA hastalığını duyduklarını, 
%80,2’si ve %5,4’ü eve gelen sağlık persone-
linden bilgi aldıklarını, %54,4’ü ve % 5,6’sı eve 
gelen sağlık personeli ile bizzat kendilerinin gö-
rüştüğünü, %15,9’u ve %80,9’u televizyon ve 
gazeteden bilgi aldıklarını, %8,6’sı ve %39,1’i 
KKKA hastalığı konusunda bilgi almadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılanların %30,6’sı ve 
% 46,6’sı KKKA hastalığına yakalanma ola-
sılığı açısından kendini riskli görmemektedir, 
%9,6’sı ve %8,1’i “çünkü kendimi koruyorum” 
diye cevap vermiştir. Katılanların %44,9’u   ve 
%33,7’si KKKA hastalığına yakalanma olasılığı 
açısından kendini riskli gördüğünü bildirmiştir.  

Katılımcıların %84,6’sı ve % 62,1’i KKKA has-
talığında ateş belirtisinin olduğunu, %67,1’i ve 
% 26,5’i halsizlik belirtisinin olduğunu, 
%53,4’ü ve % 14,1’i baş ağrısı belirtisinin oldu-
ğunu, %25,1’i  ve % 6,0’ı kanama olduğunu bil-
diklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %86,9’u 
ve %68,9’u KKKA hastalığının kene tutunması 
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ile, %27,0’ı   ve %7,7’si kenenin ezilmesi ile, 
%13,6’sı ve %2,5’i hasta hayvanlardan, %10,7’si 
ve %0,4’ü ise hasta insanlardan bulaştığını ve 
%71,3’ü   ve %57,8’i KKKA hastalığının tedavi 
edilebileceğini belirtmişlerdir. 

Araştırmamıza katılanların %92,7’si ve %91,3’ü 
kenelerin bahar ve yaz aylarında görüldüğünü, 
%81,5’i ve %26,9’u çevrelerinde kene olduğunu 
ve %92,8’i ve %76,8’i kenelerin yürüyerek tır-
mandığını bildirmişlerdir. 

Katılımcıların %3,5’i ve %29,0’ı riskli alanlara 
(tarlaya/otlağa/ormana/pikniğe) giderken kene-
lerden korunmak için hiç bir şeye gerek olmadı-
ğını, %88,8’i ve %42,7’si kenelerden korunmak 
için pantolon paçalarının çorap içine konulması-
nın, %65,2’si  ve %12,4 açık renkli giysiler giyil-
mesinin, %53,1 ve %38,1 ise kapalı giysiler giyil-
mesinin gerektiğini bildirmişlerdir. 

Katılımcıların % 1,8’i ve %27,3’ü riskli alan 
dönüşü kene kontrolü yapılacağını bilmediğini, 
%55,6’sı ve %52,4’ü giysilerde kene kontrolü 
yapılması gerektiğini, %69,9’u ve %43,9’u ise 
vücutta kene kontrolü yapılması gerektiğini be-
lirtmişlerdir. 

Katılımcıların % 2,2’si ve % 4,1’i vücuda tutun-
muş kene görünce hiçbir şey yapılmasına gerek 
olmadığını, %1,4’ü ve % 1,4’ü kenenin kendi-
liğinden düşmesini beklenmesini, %4,6’sı ve 
% 12,0’ı ise vücuda tutunmuş kenenin çıplak 
elle çıkarılabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcı-
ların % 9,6’sı ve %21,7’si kene tutunmasından 
hemen sonra, %65,6’sı ve %37,1’i on gün içinde 
KKKA hastalığı bulgularının görülebileceğini, 
%23,0’ı ve %36,4’ü ise bilmediklerini belirtmiş-
lerdir. 

Katılımcıların %5,9’u ve % 32,3’ü riskli alanla-
ra giderken kenelerden korunmak için hiç bir şey 
yapmadığını, %78,9’u ve % 42,0’ı kenelerden ko-
runmak için pantolon paçalarının çorap içine koy-
duklarını, %58,7’si ve % 10,6’sı açık renkli giy-
siler giydiklerini, %49,2’si ve % 36,9’u ise kapalı 
giysiler giydiklerini, %66,9’u ve % 33,1’i (riskli 
alan dönüşü giysilerinde kene kontrolü yaptıkla-
rını, %69,1’i ve %30,9’u kol ve koltuk altında, 

%77,8’i ve %22,2’si kasıklarında, %74,8’i ve 
%25,2’si diz arkasında, %78,3’ü ve % 21,7’si ku-
lak arkasında, %73,5’i ve %26,5’i saç derisinde 
kene kontrolü yaptıklarını bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılanların %32,3’ü ve % 1,4’ü hay-
vanların üzerinde bulunan keneleri eldiven veya 
poşetle çıkarılabileceğini bildirmişlerdir. Ka-
tılımcıların %18,8’i ve % 0,2’si hayvanların 
üzerinde bulunan kenelerin çıkarıldıktan sonra 
çamaşır suyuna atılabileceğini bildirmişlerdir. 
Katılımcıların %31,7’si ve % 1,4’ü eldiven veya 
poşetle, %3,8’i ve % 0,4’ü ise kağıt veya bezle 
çıkardıklarını, %7,2’si ve % 7,5’i hayvanlarının 
vücudundan çıkardıkları keneyi yere attıklarını, 
%0,8’i ve %2,7’si elle patlattıklarını, %6,3’ü ve 
% 1,4’ü yaktıklarını, %18,3’ü ve % 0,4’ü ise ça-
maşır suyuna attıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılanların bilgi puanı dağılımı, 
Ankara ilinde 21,41±3,86 ve Kırıkkale ilin-
de16,57±2,87 olduğu, tutum puanı dağılımı 
Ankara ilinde 10,91±3,86 ve Kırıkkale ilinde 
7,12±3,21 olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Grubunun İllere Göre Bilgi ve 
Tutum Puanları Dağılımı 
(Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )

Bilgi Puanı Tutum Puanı  
X±SD X±SD

 Ortanca (min-maks) Ortanca 
(min-maks)  

 
Ankara 21,41±3,86 10,91±3,86

21,00 (10,0-32,0) 12,00 (0,0-17,0)

Kırıkkale 16,57±2,87 7,12±3,21
17 (7,0-31,0) 7,0 (0,0-16,0)

 
p*=0,001 p*=0,001

* Mann-Whitney U testi
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Tablo 2. Araştırma Grubunun Bilgi ve Tutum Puanları İle 
İlişkili Faktörler (Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )

Bilgi Puanı Tutum Puanı
Median (min-maks) Median (min-maks)

Yaş grupları*
18-24 20,0 (11,0-31,0) 11,0 (1,0-17,0)
25-34 20,0 (11,0-31,0) 10,0 (0,0-16,0)
35-44 19,0 (10,0-30,0) 10,0 (1,0-16,0)
45-54 19,0 (10,0-30,0) 10,0 (1,0-16,0)
55-64 19,0 (7,0-32,0) 9,0 (0,0-16,0)
65 ≥ 19,0 (9,0-32,0) 9,0 (0,0-17,0) 
 p=0,067 p=0,089
Cinsiyet**
Kadın 19,0 (10,0-32,0) 10,0 (0,0-17,0) 
Erkek 19,0 (7,0-31,0) 10,0 (0,0-17,0) 
 p=0,950 p=0,069
Öğrenim durumu*
OYD - OY - İlkokul 18,0 (10,0-32,0) 8,0 (0,0-17,0)
Ortaokul - Lise M. 20,0 (10,0-29,0) 10,0 (1,0-17,0) 
Üniversite ≥ 20,0 (12,0-28,0) 9,0 (0,0-16,0)  
 p=0,106 p=0,237
Meslek grupları**
Tarım ve 
hayvancılıkla ilgili 
meslekler

21,0 (9,0-32,0) 11,0 (0,0-17,0)

Diğer meslekler 18,0 (7,0-32,0) 9,0 (0,0-17,0) 
 p=0,001 p=0,001
Eş meslek grupları**
Tarım ve 
hayvancılıkla ilgili 
meslekler 

21,0 (10,0-31,0) 11,50 (0,0-17,0)

Diğer meslekler 19,0 (7,0-32,0)  9,0 (0,0-17,0)  
 p=0,001 p=0,001
KKKA hakkında eğitimi alma durumu**
Almadı  16,0 (7,0-32,0) 7,0 (0,0-16,0)
Aldı 20,0 (9,0-32,0) 10,0 (0,0-17,0) 

p=0,001 p=0,001
İller**
Ankara 21,0 (10,0-32,0) 12,0 (0,0-17,0)
Kırıkkale 17,0 (7,0-31,0) 7,0 (0,0-16,0) 
 p=0,001 p=0,001

* Kruskal Wallis varyans analizi
**Mann Whitney U testi 

Araştırma grubunun bilgi ve tutum puan-
ları incelendiğinde, 18-24 yaş grubunun, 
diğer yaş gruplarından daha yüksek bilgi 
puanı (20,0)ve tutum puanı (11,0) aldığı, 
cinsiyetler arasında bilgi ve tutum puanı 
farkı olmadığı, ortaokul ve lise mezun-
larının daha yüksek bilgi puanı (20,0)
ve tutum puanı (10,0) aldığı, tarım ile 
ilgili meslekleri olanların (tarım, tarım 
ve hayvancılık, çobanlık ve sadece süt 
sağımı) diğer meslek sahiplerinden daha 
yüksek bilgi puanı (21,0) ve tutum pua-
nı (11,0) aldığı, eşinin mesleği tarım ile 
ilgili olanların daha yüksek bilgi puanı 
(21,0) ve tutum puanı (11,50) aldığı, daha 
önce KKKA eğitimi almış olanların daha 
yüksek bilgi puanı (20,0) ve tutum puanı 
(10,0) aldığı, Ankara ilinde yaşayanların 
daha yüksek bilgi puanı (21,0) tutum pu-
anı (12,0) aldığı görülmektedir (Tablo 2).

Bilgi durumuna etkili faktörlerin lojis-
tik regresyonla analizi sonucu; öğrenim 
durumunun, meslek grubunun (tarım ile 
ilişkili meslekler), daha önce KKKA has-
talığı hakkında eğitim almış olmanın ve 
yaşadıkları ilin (eğitim alma durumu ka-
dar KKKA hastalığının da daha çok görül-
mesi nedeniyle) bilgiye etkili olduğu gös-
terilmiştir. Ortaokul - lise mezunu olma 
1,6 kat (%95 GA: 1,16 – 2,26), üniversi-
te mezunu olma 1,7 kat (%95 GA: 0,96 
– 3,15), meslek grubu 1,5 kat (%95 GA: 
1,09 – 2,05), daha önce KKKA hastalığı 
hakkında eğitim almış olma 2,9 kat (%95 
GA: 1,90 – 4,48), yaşadıkları il ise 8,3 kat 
(%95 GA: 5,93 – 11,71) bilgiyi artırmak-
tadır (Tablo 3).  
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Tablo 3. Bilgi Durumunu Etkileyen Faktörlerin Logistik 
Regresyon Analizi (Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )

Etkili Faktörler 
(Variable) Beta P-değeri OR %95 GA (CI)

 
Öğrenim durumu
OYD - OY - 
İlkokul - 0,008 - -

Ortaokul - Lise M. 0,48 0,004 1,62 1,16 – 2,26
Üniversite ≥ 0,55 0,066 1,74 0,96 – 3,15

Meslek grubu 
(tarım hayvancılık/
diğer)

0,40 0,011 1,50 1,09 – 2,05

KKKA eğitimi 
(aldı/almadı) 1,07 0,000 2,92 1,90 – 4,48

İl grup (Ankara/
Kırıkkale) 2,12 0,000 8,33 5,93 – 11,71

Sabit (Constant) -2,703 0.000 0,067

Tablo 4. Tutum Durumunu Etkileyen Faktörlerin Logistik 
Regresyon Analizi  (Ankara, Kırıkkale, 2008-2009 )
Etkili Faktörler 
(Variable) Beta P-değeri OR %95 GA 

(CI)
 
Yaş grubu
18-24 - 0,054 - -
25-34 -0,97 0,012 0,37 0,17 – 0,81
35-44 -0,94 0,012 0,38 0,18 – 0,81
45-54 -1,05 0,006 0,34 0,16 – 0,73
55-64 -1,02 0,008 0,36 0,16 – 0,76
65 ≥ -1,28 0,001 0,27 0,12 – 0,60

KKKA eğitimi 
(aldı/almadı) 0,59 0,002 1,81 1,24 – 2,64

İl grup(Ankara/
Kırıkkale) 1,79 0,000 6,01 4,49 – 8,05

Sabit (Constant) -0,500 0,183 0,607

Tutum durumuna etkili faktörlerin lojis-
tik regresyonla analizi sonucu; daha önce 
KKKA hastalığı hakkında eğitim almış 
olmanın ve yaşadıkları ilin tutuma etkili 
olduğu gösterilmiştir. Daha önce KKKA 
hastalığı hakkında eğitim almış olma 1,8 
kat (%95 GA: 1,24 – 2,64), yaşadıkları il 
ise 6 kat (%95 GA: 4,49 – 8,05) tutumu 
artırmaktadır. Yaşın tutumu etkilemediği 
tespit edilmiştir (Tablo 4).

TARTIŞMA
Literatürde hanehalkı bilgi ve tutumunu 
değerlendiren çalışmaların sınırlı olması 
nedeniyle, çalışmamızda daha çok sağlık 
çalışanlarının bilgi-tutumlarını değerlen-
diren ve vaka analizlerini içeren çalışma-
larla karşılaştırmalar yapılmıştır.

Yılmaz ve arkadaşlarının Türkiye’de 
2002-2007 yılları arasında görülen 1670 
KKKA vakası ile yaptıkları çalışmada 
(12), %69’4’ünün kırsal alanda, %20,9’unun 
kasabada ve  %9,7’sinin şehir merkezin-
de yaşadığını bildirmişlerdir. Vakaların 
%34,1’i tarım, %6,6’sı hayvancılık işiyle 
meşgul olmaktaydı, %0,4’ü sağlık çalışa-
nıydı. Bulut ve arkadaşlarının Ankara’da 
sağlık çalışanları ile yaptıkları çalışma-
da (13), sağlık çalışanları “hayvancılık-
la uğraşanların, tarımcılık yapanların, 
endemik bölgedeki sağlık personelinin, 
askerlerin, kamp yapanların, izcilerin 
KKKA için risk altında olduğunu” Eği-
tim Öncesi %99,2’si (237/239) ve Eğitim 
Sonrası %99,6’sı (225/226) olduğunu be-
lirtmişlerdir. 

Arıkan ve arkadaşlarının Eskişehir’de 
(Alpu ve Kaymaz ilçelerinde) 20 yaş üze-
rinde 1500 kişi ile yaptıkları çalışmada 
(14), katılımcıların % 54,3’ü  hastalığı 
duyduğunu belirtmiştir. Çalışmamızda 
katılımcıların tamamına yakını %96,5’i  
ve % 93,6’sı hastalığı duyduklarını söy-
lemişlerdir. Ankara’dan katılanların 
kendi köylerinde vakaların olması, Kı-
rıkkale’den katılanlarında çevre illerde 
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vakaların görülmesi nedeniyle olabileceği düşü-
nülmüştür.

Özer ve arkadaşlarının Kahramanmaraş’ta hemşi-
relik ve ebelik öğrencisi 223 kişi ile yaptıkları ça-
lışmada (15), katılımcıların % 93,7’si KKKA has-
talığında ateş belirtisinin olduğunu, % 88,8’i hal-
sizlik belirtisinin olduğunu, % 65,9’u baş ağrısı 
belirtisinin olduğunu, %64,6’sı (144 kişi) cilt 
altı kanama olduğunu belirtmiştir. Çalışmamıza 
katılanların %84,6’sı ve % 62,1’i KKKA hasta-
lığında ateş belirtisinin olduğunu, %67,1’i ve 
% 26,5’i halsizlik belirtisinin olduğunu, 
%53,4’ü ve % 14,1’i baş ağrısı belirtisinin ol-
duğunu, %25,1’i  ve %6,0’ı kanama olduğunu 
bildiklerini belirtmiştir. Araştırmamıza Ankara 
ilinden katılanların KKKA hastalığının belirtile-
rini daha yüksek düzeyde bilmelerinin çevrele-
rinde vakaların görülmesi nedeniyle olduğu, Özer 
ve arkadaşlarının çalışmasında ise katılımcıların 
KKKA hastalığının belirtilerini yüksek düzeyde 
bilmelerinin hemşirelik ve ebelik öğrencisi olma-
ları nedeniyle olabileceği düşünülmüştür.

Aksakal ve arkadaşlarının 470 sağlık çalışanı ile 
yaptıkları çalışmada (16), araştırmaya katılanla-
rın %77,1’i KKKA hastalığının kene ısırması ile, 
%12,5’i viremik hayvanların kan ve dokularına 
temas ile, %10,9’u KKKA olan hasta ile temas 
sonucu bulaştığını” belirtmişlerdir. Çalışmamızda 
katılımcıların %86,9’u (Ankara) ve %68,9’u (Kı-
rıkkale) KKKA hastalığının kene tutunması 
ile, %27,0’ı   ve %7,7’si kenenin ezilmesi ile, 
%13,6’sı ve %2,5’i hasta hayvanlardan, %10,7’si 
ve %0,4’ü ise hasta insanlardan bulaştığını be-
lirtmişlerdir. Çalışmamızda eğitim verilen ildeki 
hane halkının Aksakal’ın sağlık personelinden 
daha fazla bilmesi, yapılan hane halkı eğitimin 
etkisi olarak düşünülmüştür. 

Malouin ve arkadaşlarının Baltimore’da müdaha-
le grubu 148 kişi ve karşılaştırma grubu 169 kişi 
olarak yaptıkları çalışmada (17), katılımcıların 
%34,4’ü ve %30,8’i kırsal alanda yaşadıkları-
nı, %78,4’ü ve %76,3’ü evlerinin etrafında kene 
olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya Ankara 
ilinden katılanların %77,1’i köyde, %22,9’u bel-
dede yaşamakta olup %81,5’i çevrelerinde kene 
olduğunu bildirmiştir. Ülkemizde keneler ile ço-

ğunlukla KKKA hastalığı, Baltimore’da (ABD) 
ise Lyme hastalığı bulaşmaktadır. Lyme hastalığı 
ABD’de, en sık bildirilen kene kaynaklı bir spi-
roket olan Borrelia burgdorferi ile gelişen farklı 
klinik evreleri olan bir zoonotik hastalıktır. 

Rahnavardi ve arkadaşlarının İran’da 191 sağlık 
çalışanına yaptıkları çalışmada (18), katılımcıla-
rın %63,9’u “kene ısırmasından korunmanın, has-
talığın bulaşının önlenmesinde rolü olmadığını” 
belirtmişlerdir. Araştırmamıza katılanların riskli 
alanlara (tarlaya/otlağa/ormana/pikniğe) giderken 
%88,8’i  ve %42,7’si kenelerden korunmak için 
pantolon paçalarının çorap içine konulması ge-
rektiğini bildirmişlerdir. Araştırmamıza katılanla-
rın kenelerden korunma bilgilerinin sağlık perso-
nelinden daha fazla olmasının endemik bölgede 
yaşamaları ve aldıkları eğitim nedeniyle olduğu 
düşünülmüştür.

Aksakal ve arkadaşlarının çalışmasında, katı-
lanların %87,5’i vücuda tutunmuş kenenin cım-
bız/pens ile zorlamadan, %14,8’i ip yardımıyla, 
%3,2’si kene üzerine kimyasal madde dökülerek, 
%6,5’i cerrahi müdahaleyle çıkarılacağını belirt-
mişlerdir. Araştırmamıza katılanların %25,8’i ve 
% 9,3’ü vücuda tutunmuş kenenin cımbızla çıka-
rılabileceğini, %86,9’u ve % 81,4’ü sağlık kuru-
muna gidileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların 
%13,8’i ve % 56,3’ü vücuda tutunmuş keneyi 
çıplak elle çıkardığını, %9,7’si ve % 0’ı kağıt 
veya bezle, %22,1’i ve % 6,2’si cımbızla çıkardı-
ğını, %52,8’i ve % 34,4’ü sağlık kurumuna baş-
vurduğunu belirtmiştir. Araştırmamıza katılan-
ların vücuda tutunmuş kenenin çıkarılması için 
bilgi ve tutum olarak daha yüksek düzeyde sağlık 
kurumuna gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. 

Aksakal’ın çalışmasında katılımcıların vücuda tu-
tunmuş kenenin cımbız/pensle zorlamadan çıkarı-
labileceğini daha yüksek düzeyde bilmeleri sağlık 
çalışanı olmaları olarak düşünülmüştür.

Yılmaz ve arkadaşlarının sağlık çalışanları ile 
yaptıkları çalışmada (19), inkübasyon süresi ile 
ilgili sorunun yanıtını hekimlerin %95,7’si hem-
şirelerin %95,7’si tarafından 1-10 gün olarak be-
lirtilmiştir. 
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Araştırmamıza katılanların %1,5’i ve %7,7’si 
vücuda tutunmuş kene çıkarıldıktan sonra hiçbir 
şey yapılmasına gerek olmadığını, %90,3’ü ve 
%84,9’u en kısa zamanda sağlık kuruluşuna baş-
vurulacağını, %26,4’ü ve %4,3’ü ise kenenin in-
celemeye götürüleceğini belirtmişlerdir. KKKA 
hastalığının inkübasyon süresini sağlık çalışan-
larının araştırmamıza katılanlardan daha yüksek 
yüzdeyle bilmeleri beklenen bir durumdur.

Bilgi durumuna etkili faktörlerin lojistik regres-
yonla analizi sonucu; öğrenim durumunun, mes-
lek grubunun (tarım ile ilişkili meslekler), daha 
önce KKKA hastalığı hakkında eğitim almış ol-
manın ve yaşadıkları ilin bilgiye etkili olduğu 
gösterilmiştir.

Tutum durumuna etkili faktörlerin lojistik regres-
yonla analizi sonucu; daha önce KKKA hastalığı 
hakkında eğitim almış olmanın ve yaşadıkları ilin 
tutuma etkili olduğu gösterilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 
Ankara’nın KKKA hastalığı yönünden riskli ve 
vaka görülen ilçe, belde ve köylerinde; KKKA 
hastalığı ve korunma önlemleri konusunda sağlık 
personeli tarafından düzenli hanehalkı ziyaretleri 
yapılarak kişilerin bilgilendirilmesinin vakaların 
azalmasında etkili olduğu (2008 yılında 37, 2009 
yılında 28, 2010 yılında 14, 2011 yılında 14 ve 
2012 yılında 5 vaka) düşünülmektedir. 

Bu nedenle KKKA hastalığı yönünden riskli yer-
leşim yerlerinde sağlık personeli tarafından yapı-
lacak düzenli hanehalkı ziyaretlerinin hastalığın 
önlenmesinde etkili olacağı aşikardır. 

Çalışmamızda sadece bilgi ve tutum ölçülmüş-
tür. Hane eğitimi alan kişilerin becerilerini öl-
çen, davranışlarını gözleyen pratiklerin yapılması 
daha faydalı olacaktır. 

Bu araştırma KKKA hastalığı yönünden riskli il-
lerde sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen 
“KKKA hastalığından korunmaya yönelik hane 
halkı eğitimlerinin değerlendirilmesi” konusunda 
ilk çalışma olması açısından son derece önem ta-
şımaktadır. 
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