KKKA ‘dan Nasıl Korunmalı?
Hastalığın bulaşmasında keneler önemli
bir yer tutmaktadır. Bu nedenle kene mücadelesi önemlidir fakat oldukça
da zordur.
1. İnsanlar kenelerden uzak tutulabilir ise
bulaşma önlenebilir. Bu nedenle
de mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan kaçınmak gerekir.
2. Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı
ve
gür
ot
bulunan
alanlardan
uzak durulmalı, bu gibi alanlara çıplak
ayak ya da kısa giysiler ile gidilmemelidir.
3. Bu alanlara av ya da görev gereği gidenlerin lastik çizme giymeleri, pantolonlarının paçalarını çorap içine almaları,
4. Görevi nedeni ile risk grubunda
yer alan kişilerin, hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak
için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske v.b. giymeleri gerekmektedir.
5. Gerek insanları gerekse hayvanları kenelerden korumak için haşere kovucu ilaçlar (repellent) olarak bilinen böcek
kaçıranlar dikkatli bir şekilde kullanılabilir.( Bunlar sıvı, losyon, krem, katı yağ veya aerosol şeklinde hazırlanan maddeler olup, cilde sürülerek veya elbiselere
emdirilerek uygulanabilmektedir.)
7. Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiği zaman vücut belli aralıklarla kene
için taranmalıdır.
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Nedir?
Keneler tarafından taşınan bir virüsün yol açtığı
ateş, cilt ve diğer organlarda kanama ile seyreden
hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur.
Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Keneler otlaklar,
çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan küçük oval şekillidir. 6-8 bacaklı, uçamayan, sıçrayamayan hayvanlardır. Hayvan ve insanların kanlarını emerek beslenirler ve bu sayede hastalıkları insanlara bulaştırabilirler. Türlere göre değişmekle beraber kenelerin,
küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil
memeli hayvanlara ve kuşlara (özellikle devekuşları)
kadar geniş bir konakçı spektrumları mevcuttur.

Her Kene Bu Virüsü Taşır mı? Hayır.

KKKA Bulaş Yolları

Enfekte kene tutunması /keneyle temas (kene
kırma)
Viremik hayvanlar
Hayvana ait kan ve dokulara temas
Enfekte hastalardan (hastanede, toplumda)
Direkt temas
Enfekte doku ve kan teması ile
Anneden bebeğe (vertikal bulaş)
Laboratuvardan direkt temas ile

Kuluçka Süresi Ne Kadardır?

KKKA İçin Risk Grupları
Endemik bölgede yaşayan/ziyaretçi
Çiftçiler
Hayvancılık yapanlar
Kasaplar, mezbaha çalışanları
Veteriner hekimler
Sağlık personeli
Laboratuvar çalışanları
Hasta yakınları

Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınmasını takiben, genellikle 1-3 gün, en fazla 9
gün sonra hastalık belirtileri ortaya çıkabilir.
KKKA Tanısı Nasıl Konur?

Hastanede Bulaş Yolları
•Hastadan hastaya bulaş Gürbüz Y, et al. IntJ Infect Dis. 2008
•Hasta yakınlarına horizontal bulaş Saijo M, et al. JpnJ

Hastanın kene ısırması bilgisini vermesi ile
beraber, yukarıdaki belirtiler hastalığı düşündürür. Kesin tanı bazı özel kan testleri
ile konulmaktadır.

Infect Dis. 2004

•Hastalardan sağlık personeline bulaş

http://

www.ekmud.org/dosya/zoo08/slayt/zoo2-scom.pdf

•Hastaların idrar ve tükürükleri bulaş açısından riskli
Sağlık Personeline Bulaş Yolları
Kan ile peruktan temas en önemli bulaş yolu
Kontamine iğne ya da delici-kesici aletlerle yaralanma
Hastanın kan, doku ve vücut sıvıları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukoza teması
Kontamine araç-gereçlerle direkt temas

KKKA Belirtiler
Ateş
Üşüme-titreme
Baş ağrısı
Kas ağrıları
Halsizlik
Bulantı
Kusma
İshal
Karın ağrısı
Fotofobi

Birkaç gün sonra
Şuur bulanıklığı
Huzursuzluk
Uyuma hali
Çöküntü hali
Bezginlik
Karaciğer lojunda
ağrı

İleri Dönem
Ağır Vakalarda
Koma
Şok
Multiple organ
yetmezliği
Ölüm

Kene ısırığında ne yapılmalıdır?
Yapışan keneler ise kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden/patlatılmadan ve kenenin ağız kısmı koparılmadan, bir pensle doğrudan düz olarak, döndürmeden yavaşça çekilip alınmalıdır. Isırılan yere;
bol sabunlu suyla yıkanıp temizlendikten
sonra iyotlu antiseptik (tentürdiyot) sürülmelidir. Çıplak elle keneye temas edilmemeli, eğer elle tutulacaksa eldiven giyilmeli
veya naylon bir poşet yardımı ile keneler
toplanmalıdır. Vücuttaki kenelerin üzerine
herhangi bir kimyasal madde (alkol, kolonya, gazyağı v.b) dökülmemeli, sigara veya
ateş kullanarak keneler uzaklaştırılmamalıdır. Çünkü bu maddeler kenenin kusmasına sebebiyet vereceğinden hastalık bulaştırma riskini artırmaktadır.

