Özgün Araştırma / Original Article

135

Kayseri İlinde 2009-2014 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli
Temasların Değerlendirilmesi
Evaluation of Exposures With Rabies Risk Between 2009 and 2014 in Kayseri, Turkey
Ahmet Timur1, Elçin Balcı2, Kamuran Türker3, Hasan Durmuş4
Osmangazi Toplum Sağlığı Merkezi, Bursa, Türkiye
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4
Siverek Toplum Sağlığı Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye
1
2

Özet

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Kayseri ili genelinde 2009-2014 yılları arasında kuduz riskli teması olan kişilerin demografik özelliklerinin
ve coğrafi dağılımının incelemesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri Form 014’le
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne yapılan girişler üzerinden
elde edilmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp.,
Armonk, NY, ABD) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: 2009-2014 yılları arasında kayıtlarda olan 4921 kişi değerlendirmeye alınmış olup bunların %76.7’si erkek, %27.7’si
10-19 yaş grubunda bulunmaktaydı. Genel olarak temasların yarısından fazlası ilkbahar ve yaz aylarında görülmüştü. Olguların yaklaşık %60’ı merkez ilçelerin sağlık kuruluşlarına başvurmuşlardı.
Sonuçlar: Kuduz, Kayseri ili açısından önemli bir halk sağlığı
sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Kuduz riskli temaslar
açısından risk altında bulunan özellikle ≤19 yaşındaki bireylerin
ve tüm toplumun bilinçlendirilmesi, ayrıca temas riski yüksek
olan köpek ve kedi gibi evcil hayvanların aşılanması, sorunun
çözümüne katkıda bulunabilir. Kuduz riskli temaslara ait verilerin düzenli ve daha ayrıntılı olarak kayıt altına alınması da kuduz
mücadelesinde başarılı olunması için gereklidir.
Klimik Dergisi 2018; 31(2): 135-8.

Objective: We aimed to analyze the demographic information
and geographic distribution of people who had exposures with
rabies risk in Kayseri province of Turkey between 2009 and 2014.
Methods: The descriptive types of research data were obtained
from the input into the Basic Health Statistics Module using
Form 014. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics
for Windows. Version 22.0 (Statistical Package for the Social
Sciences, IBM Corp., Armonk, NY, USA) software.
Results: Of the 4921 recorded individuals to be analyzed, 76.6%
were male and 27.7% were between 10 and 19 years old. More
than half of the instances of exposure were seen during spring
and summer months. Approximately 60% of the cases were
seen at health facilities in the central district.
Conclusions: As a result, rabies is a serious public health issue in
the province of Kayseri. Due to the risk of rabies exposure, raising
awareness among individuals under risk, especially age ≤19 year, as
well as the rest of the community, and additionally vaccinating dogs,
cats, and other pets with a high risk of exposure can contribute to
solving the problem. In order to successfully fight against rabies
and treat cases with risk of rabies exposure, data related to such
cases must be recorded in a more systematic and detailed manner.
Klimik Dergisi 2018; 31(2): 135-8.
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Giriş
Tarihin bilinen en eski hastalıklarından biri olan
kuduz, insanlarda ve memeli hayvanlarda ensefalite
neden olan viral bir zoonozdur (1-3). Kuduz yüksek fa-

talite hızı nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur
(4,5). Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon insanın kuduz riskli temas nedeniyle kuduz profilaksisi aldığı düşünülmektedir (6). Dünya genelinde kuduz has-
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talığına yakalanan insan sayısı yıllık 55 bin civarında olup,
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kuduz riskli
temaslar açısından yüksek riskli bölgeler arasında gösterilmektedir (7).
Kuduz, A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık olmasından dolayı bildirimi ülke genelindeki hasta kabul eden
ve tedavi düzenleyen bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla
gerçek kişi ve özel kuruluşlar tarafından yapılır (8). Isırılma
sonrası tedavi için harcanan paranın sadece %10’uyla köpeklerden bulaşan kuduz elimine edilebilir (9). Yabanıl hayvanlardan kuduzu elimine etmek için oral kuduz aşısıyla aşılanma
çalışmaları kuduzla mücadelede etkinliği gösterilmiş bir diğer yöntemdir (10,11). Kayseri ili içerisinde, 2014 yılında tilkiler başta olmak üzere yaban hayvanlarına havadan oral aşı
yapılmıştır (12).

Bu çalışmada Kayseri İli genelinde 2009-2014 yılları arasında bildirimi yapılan kuduz riskli temaslı kişilerin demografik ve coğrafi dağılım özelliklerinin incelemesi amaçlanmıştır.

Yöntemler

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri, yaşanan kuduz
riskli temasların tüm sağlık kuruluşlarından ilçelere, ilçelerden İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimini sağlayan Form 014’le
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne (TSİM) yapılan girişler
üzerinden elde edilmiştir. Kayseri ilindeki tüm ilçelerden
2009-2014 yılları arasında bildirilmiş kuduz riskli teması olan
kişilerin tamamının kayıtları değerlendirmeye alınmıştır.
Bildirim yapan merkez ilçelerin hem kırsal hem kentsel
özelliği olan mahalleleri ve merkeze uzak köyleri mevcuttur.
Ancak temas öyküsü sonrası profilaksi ve uzman doktor muayenesi çoğunlukla iki büyük merkez ilçe olan Melikgazi ve
Tablo 1. Kuduz Riskli Temasların Sosyodemografik Kocasinan’da yerleşkesi olan devlet hastanelerinde gerçekleştirilmekte olup merkezdeki bu hastanelerden yapılan bilÖzelliklere Göre Dağılımı
dirimlerin kırsal veya kentsel özellikte olup olmadığının ayırt
Demografik Özellikler
Sayı
(%)
edilmesi zordur.
TSİM üzerinden iletilen bilgilerden seçilerek yeniden elde
Cinsiyet		
edilen veriler IBM SPSS Statistics for Windows. Version 22.0
Erkek
3770
(76.7)
(Statistical Package for the Social Sciences, IBM Corp., ArKadın
1151
(23.3)
monk, NY, ABD) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Yaş Grupları		
Analizlerde tanımlayıcı ölçütlerden frekans ve yüzde kullanılmıştır. Sayılar ve yüzdeler birlikte verilmiştir.
0-9
991
(20.1)
Çalışma için 22.05.2015 tarihinde Kayseri Üniversitesi Tıp
10-19
1361
(27.7)
Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve Kayseri Halk
20-29
676
(13.7)
Sağlığı Müdürlüğü’nden izin alınmış olup, kayıt taraması yapıldığından ve kimlik bilgileri kullanılmadığından değerlen30-44
765
(15.6)
dirmeye alınan bilgiler için bireylerden onam alınmamıştır.
≥45
1128
(22.9)
Toplam

4921

Bulgular

(100.0)

Tablo 2. Kuduz Riskli Temasların Yaş Grubu ve Cinsiyete
Göre Dağılımı
Cinsiyet
Yaş Grupları

Erkek

Kadın

Toplam

0-9

737

254

991

10-19

1112

249

1361

20-29

530

146

676

30-44

609

156

765

≥45

782

346

1128

Toplam

3370

1151

4921

χ2

p

60.93

<0.001

Tablo 1’de kuduz riskli temaslı kişilere ait demografik veriler verildi. 2009-2014 yılları arasında kayıtlarda olan 4921
kişinin %76.7’si erkek, %23.3’ü kadındı. Olguların yaklaşık yarısı (%47.8) 20 yaş altında olup %22.9’u 45 yaş ve üzerinde
dağılım gösterdi. Olgular yaş ve cinsiyete göre karşılaştırıldığında 19 yaş ve altındakilerin ve erkeklerin istatistiksel olarak
anlamlı şekilde (p<0.001) daha fazla şüpheli ısırık vakası olarak bildirildiği görüldü (Tablo 2).
Kuduz riskli teması olan kişilerin başvurularının yıllara ve
mevsimlere göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Her yıl için benzer şekilde olguların ilkbahar ve yaz aylarında arttığı görülmüştür.
Yıllara göre bildirim sayılarında genel olarak artış olmakla beraber temasların yarısından fazlasının ilkbahar ve yaz
aylarında gerçekleştiği tespit edildi (Şekil 1).

Tablo 3. Kuduz Riskli Temasların Yıllara ve Mevsimlere Göre Dağılımları
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mevsim

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

İlkbahar

192

(27.2)

178

(39.1)

160

(24.3)

255

(27.1)

214

(26.3)

385

(28.5)

Yaz

201

(28.6)

83

(18.2)

247

(37.5)

317

(33.7)

234

(28.8)

383

(28.4)

Sonbahar

159

(22.6)

69

(15.2)

148

(22.5)

221

(23.5)

186

(22.8)

275

(20.4)

Kış

152

(21.6)

125

(27.5)

104

(15.7)

147

(15.7)

179

(22.1)

307

(22.7)

Toplam

704

(100.0)

455

(100.0)

659

(100.0)

940

(100.0)

813

(100.0)

1350 (100.0)
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Şekil 1. Kuduz riskli temaslı olguların yıllara ve mevsimlere göre değişimi.

Tablo 4’te kuduz riskli teması olan kişilerin ilçelere göre
dağılımı verilmiştir. Buna göre olguların yaklaşık %60’ı, 24
saat kesintisiz hizmet veren devlet hastanelerinin yerleşik
olduğu en büyük iki merkez ilçe olan Melikgazi ve Kocasinan’daki sağlık kuruluşlarına başvurmuşlardı.

İrdeleme
Kuduz başarılı halk sağlığı önlemlerine ve temas sonrası
yüksek aşılama düzeylerine rağmen dünya genelinde halen
önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir (13).
Ülkemizden daha önce yapılan bazı çalışmalarda kuduz riskli temas oranı erkeklerde %65.6-78.6 arasında bildirilmiştir
(6,7,14-18). Bu araştırmada da Kayseri ili genelindeki kuduz
riskli temas erkeklerde (%76.7) kadınlara (%23.3) göre daha
fazla görülmüştür. Erkeklerde temasın daha fazla olmasının
muhtemel nedeni, erkeklerin kuduz riski olan hayvanlarla dış
ortamlarda daha fazla bir arada bulunmaları olabilir.
Kuduz riskli temasların yaş gruplarına göre dağılımında
0-9 yaş grubunun %20.1 gibi bir orana sahip olduğu, 10-19
yaş grubunun %27.7’lik bir kısmı kapsadığı görülmektedir.
Böylelikle 0-19 yaş grubu, olguların neredeyse yarıya yakınını (%47.8) oluşturmaktadır. Kuduz nedeniyle yıllık ölümlerin
%40-50’si 15 yaşın altındadır (19). Karadağ ve arkadaşları
(7)’nın yaptığı bir çalışmada ≤19 yaşındaki kişilerin kuduz riskli teması bulunan olgular arasında %50.1’lik bir orana sahip
olduğu bildirilmiştir. Ülkemizdeki benzer çalışmalarda da 1618 yaş altı olguların, genel olarak tüm olguların yarısını oluşturduğu görülmüştür (15-18). Çalışmamızda elde ettiğimiz
veriler, bu yönüyle literatürdeki diğer çalışmalarla benzerlik
göstermektedir. Olguların çoğunun ≤19 yaşındaki gruptaki erkekler olmasının sebebi, bu yaş grubundakilerin sokak ve açık
alan gibi kuduz riskli temasın olabileceği yerlerde daha uzun
süre vakit geçirmeleri olabilir.
Kayseri ili genelinde kuduz riskli temasın çoğunlukla
ilkbahar ve yaz aylarında olduğu tespit edildi. Karadağ ve
arkadaşları (7)’nın yaptığı çalışmada %61.4 ve Gülaçtı ve
arkadaşları (14)’nın yaptığı çalışmada %68.2’yle kuduz riskli
temasların en sık ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştiği görülmüş olup çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Havaların ısınması, yaz döneminde okulların tatil olması ve kişilerin
daha fazla dış ortamda vakit geçirmesinin temas sayılarının
fazlalığıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yıllar içinde
olgu sayısındaki artışın nedeni, kişilerin bilinçlenmelerine
bağlı olarak başvurularındaki artıştan ve sağlık kuruluşların-
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dan yapılan bildirimler konusundaki hassasiyetin artmasından kaynaklanıyor olabilir.
Kuduz riskli temasların yarıdan çoğunun en büyük merkez ilçeler olan Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde olduğu görülmektedir. Bu ilçelerdeki olgu sayısının çokluğunun ilçe nüfuslarının büyüklüğü ve 24 saat başvuru yapılabilen önemli
sağlık kuruluşlarının (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri gibi) bu ilçelerde olmasına bağlı olduğu düşünülmüştür.
Bu çalışma yabanıl hayvan aşılamasının başlamasından
önceki 5 yıllık dönemi göstermesi bakımından önemli bir
çalışmadır. İlerleyen yıllarda yapılacak çalışmalarla karşılaştırma imkanı tanıyacak, yabanıl hayvan aşısının riskli temas
bulunan grup üzerindeki etkisini değerlendirmede faydalı
olacaktır.
Sonuç olarak tüm dünya ve ülkemizde önemini koruyan
bir infeksiyon hastalığı olan kuduz, Kayseri ili açısından da
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Kuduz riskli temaslar açısından risk altında bulunan özellikle ≤19 yaşındaki bireylerin ve tüm toplumun bilinçlendirilmesi, ayrıca temas riski yüksek olan köpek ve kedi gibi evcil
hayvanların aşılanması, sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. Kuduz riskli temaslara ait verilerin düzenli ve daha ayrıntılı
olarak kayıt altına alınması da kuduz mücadelesinde başarılı
olunması için gereklidir.
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