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ÖZET

 

 

 

TOKAT ĠLĠNDE BULUNAN SERT KENELERDEKĠ  (ACARI: IXODIDAE) 

RICKETTSIA VARLIĞININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TESPĠT 

 

 

Virüs ve bakteri gibi çeĢitli enfeksiyon etkenlerinin naklinde oldukça önemli bir role 

sahip olan keneler, tümü zoonotik karakterli olan riketsiyozların en önemli vektörüdür.  

Bu çalıĢmada, Tokat ilinde insanlar üzerinde parazitlenen sert kenelerdeki Rickettsia 

varlığının araĢtırılarak bunların Rickettsia bulaĢtırma potansiyellernin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla 2006-2008 yılları arası farklı zamanlarda kene tutunması 

Ģikâyetiyle bölge hastanesine baĢvuran insanlar üzerinden alınan yaklaĢık 600 kene 

örneğinin tür teĢhisleri ve DNA izolasyonu yapıldıktan sonra polimeraz zincir 

reaksiyonu (PCR) yöntemi kulanılarak Rickettsia varlığı test edilmiĢtir. ÇalıĢmamız 

neticesinde 513 kenenin 38‟inde (%7,40)  Rickettsia bakterileri saptanmıĢtır. Pozitif 

örneklerin DNA dizi analizi sonuçlarının NCBI BLAST analizine göre; Hyalomma 

marginatum‟da Rickettsia aeschlimannii, Rickettsia raoulti, Rickettsia sibirica,  

Dermacentor marginatus‟ta Rickettsia raoultii, Rickettsia slovaca, Haemaphysalis 

parva‟da Rickettsia hoogstraalii, Rhipicephalus turanicus‟ta Rickettsia marmionii, 

Ixodes redikorzevi‟de Rickettsia japonica varlığı tespit edilmiĢtir ve ülkemizden rapor 

edilen ilk kayıtlardır. Sonuçlar bölge kenelerinin Rickettsia bakterilerini taĢıdığını ve bu 

bakterileri bulaĢtırma potansiyelleri olduğunu açıkça göstermektedir. 
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ABSTRACT

 

 

 

 

MOLECULER DETECTION OF RICKETTSIA IN TICKS (ACARI: IXODIDAE) 

FROM TOKAT REGION 

 

Tuğba KUL KÖPRÜLÜ 

 

 

Ticks harbor and transmit many dangerous pathogens such as bacteria, fungi, virus and 

protozoa to animals and humans. Rickettsia, a basil formed gram-negative intercellular 

bacteria are one the most common bacteria reside in ticks as they present within the 

eukaryotic cells of many parasitic arthropods. Ticks are one of the most common vector 

and reservoir of Rickettsia species. Therefore they play an important role in the 

transmission of the rickettsial diseases to human. The rickettsial diseases can be 

classified in two groups: spotted fever group and typhus group. Prevalance and diversity 

of Rickettsia species in the ticks of Turkey are unknown. In this study, the existence 

of Rickettsia is surveyed by using molecular techniques in the example of 600 ticks that 

replicate in human cells between the years of 2006 and 2008 was investigated by using 

polymerase chain reaction (PCR). Results showed that Rickettsia species were detected 

in 38 (7,40%) hard ticks. The sequencing and BLAST analysis results indicated that the 

species of Rickettsia in hard ticks were Rickettsia aeschlimannii, Rickettsai raoulti, 

Rickettsia sibirica, Ricketssia slovaca, Rickettsia marmionii, Rickettsia japonica and 

Rickettsia hoogstraalii.    
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ÖNSÖZ 

 

Son yıllarda Kırım Kongo Kanamalı AteĢi vakâlarıyla adını sıkça duyduğumuz 

ve diğer pek çok hastalığın insana bulaĢında oldukça önemli olan kenelerin, bu 

çalıĢmada Rickettsia varlığı ve insanlara bulaĢtırma potansiyelleri yönünden test 

edilmesi amaçlanmıĢtır. Ülkemizde kene kökenli riketsiyoz vakalarına rastlandığı 

bilinmesine rağmen konuyla ilgili çalıĢmaların sınırlı ve kesin olmayan serolojik 

çalıĢmalardan oluĢması nedeniyle, Rickettsia türlerinin kenelerde varlığını araĢtırma 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.  Bu maksatla baĢladığım çalıĢmamın yürütülmesinde, 

yardımlarını hiç esirgemeyen, kıymetli bilgileri ve öğrencisine verdiği değer 

dolayısıyla, talebesi olmaktan dolayı kendimi Ģanslı hissettiğim değerli hocam Prof.Dr. 

ġaban TEKĠN‟e, her daim desteğini hissettiğim kıymetli hocam Prof.Dr. Necmettin 

YILMAZ‟a, çalıĢmamızda kullanılmak üzere kendilerinin üretmiĢ olduğu PFU DNA 

Polimerazı bizimle paylaĢarak çalıĢmamıza katkı sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Ġsa 

GÖKÇE‟ye, kıymetli bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğim değerli hocam 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BURSALI‟ya, tez çalıĢmam sürecinde vermiĢ olduğu destek 

nedeniyle GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri komisyonu ve 

çalıĢanlarına Ģükranlarımı sunarım. 

Ayrıca, çalıĢmamızda kullandığımız yüzlerce kene örneğinin teĢhisini büyük bir 

sabır ve özenle gerçekleĢtiren Uzman Akarolog Adem KESKĠN‟e, örneklerin 

edinilmesi hususunda Tokat Ġl Sağlık Müdürlüğü ve Tokat Devlet Hastanesi‟ne, 

çalıĢmam sırasında göstermiĢ olduğu sabır ve anlayıĢ dolayısıyla sevgili eĢime, asla 

emeklerini ödeyemeyeceğimi bildiğim anne ve babama teĢekkürü bir borç bilirim. 
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1. GİRİŞ 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1970‟lerin ortalarından bu yana meydana gelen iklim 

değiĢikliklerinin, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde yılda 150 000 ölüm ve beĢ milyon 

iĢlev kaybına uyarlanmıĢ yaĢam yılına  (DALY)
1
 neden olduğu sonucuna varmıĢtır 

(Patz ve Olson, 2006).  Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim 

değiĢikliğinin en önemli etkilerinden biri de insanlarda görülen vektör kökenli 

hastalıkların insidansında meydana gelen artıĢtır. 

Sivrisinek, kene, bit, pire gibi canlılar, tüm canlıların % 80‟inden fazlasının bulunduğu 

Arthropoda grubunda yer alırlar ve önemli pek çok hastalığa neden olan çok sayıda 

patojeni insan ve hayvanlara bulaĢtıran vektör organizmalar arasında yer alırlar.  Kan 

emen arthropod vektörler; bakteri, mantar, virüs ya da protozoa gibi patojenlerin 

hayvanlardan hayvanlara veya hayvanlardan insanlara bulaĢında önemli rol 

oynamaktadırlar (Desenclos, 2011).  Bu enfeksiyonların varlığı, vektör organizmaların 

populasyon yoğunluğu ve yayılıĢıyla doğrudan iliĢkilidir.  Dolayısıyla sıcaklık, yağıĢ, 

nem ve diğer iklimsel faktörler bu hastalıkların arthropod vektörlerinin üreme, geliĢme, 

davranıĢ ve populasyon dinamiğini etkilemenin yanı sıra, vektörlerdeki patojen 

mikroorganizmaların geliĢimini de etkileyebilmektedir (Gage ve ark., 2008).  Son 

yıllarda kene kökenli hastalıkların sayısındaki artıĢa (Piesman ve Eisen, 2008) paralel 

olarak bu hastalıklara sebebiyet veren Babesia spp., Borrelia spp., Rickettsia spp., 

Ehrlichia spp., Francisella tularensis, Coxiella burnetii, kene kökenli encephalitis 

virüsü (TBEV) (Sambri ve ark., 2004) ve Kırım Kongo Kanamalı AteĢi Virüsü 

(KKKAV) gibi farklı mikroorganizmaların klinik önemi de artmıĢtır. 

Dünyadaki kene türlerinin yaklaĢık %10‟unun 200 kadar hastalığın nakliyle iliĢkili 

olduğu ve bu hastalıklardan biri olan Kırım Kongo Kanamalı AteĢi‟nin de ülkemizde ilk 

defa 2002 yılında serolojik olarak Tokat‟ta tanımlandığı (Gozalan ve ark., 2007) 

düĢünüldüğünde, Tokat kenelerinin Rickettsia gibi diğer patojenlerin varlığı bakımından 

da incelenmesinin gerekliliği ortadadır. Zira son yirmi yılda ülkemizdeki eriĢkinlerde, 

                                                 
 

1
 Mortalite ve morbiditeye bakarak toplum sağlığı hakkında bilgi veren iĢlev kaybına uyarlanmıĢ yaĢam 

yılı.  Hastalık, sakatlık veya erken ölüm sebebiyle kaybedilen her yıl, sağlıklı bir yaĢam yılına eĢittir.       



 

 

özellikle yaz aylarında benekli ateĢ grubundan riketsiyozların giderek arttığı 

bildirilmektedir (Yasa ve ark., 2010).  Bu gruptaki riketsiyozların sempttomlarının daha 

pek çok baĢka hastalığın sempttomları ile benzerlik göstermesi, baĢka bir deyiĢle 

hastalığın tanı ve tedavisinin zamanında gerçekleĢtirilememesi sebebiyle ilerlemiĢ 

vakâlara rastlayabilmek de mümkündür.  Bu grupta yer alan Rickettsia türleri içerisinde  

Rickettsia rickettsii‟nin neden olduğu Kayalık Dağlar Benekli AteĢi bugün için de ölüm 

oranı en yüksek olan benekli ateĢ grubu riketsiyozudur (Galvao ve ark., 2003).   Ġnsanlık 

tarihi boyunca tüm savaĢlardan daha fazla insan ölümüne neden olan Rickettsia türleri 

(Zinsser, 1934) bugün dünyada oldukça yaygın bir hastalık grubunu oluĢturmaktadır 

(Azad ve Beard, 1998).  Tifüs grubu riketsiyozlar ise I.ve II. Dünya SavaĢları boyunca 

Kuzey Afrika, Pasifik Adaları ve Avrupa‟da pek çok ölüme sebebiyet vermiĢtir.  

II.Dünya SavaĢı‟ndan sonra DDT‟nin kullanılmasıyla birlikte epidemik tifüste kayda 

değer oranda bir azalma meydana gelse de 1996 yılında Brundi‟de yaklaĢık 30 000 

insanın epidemik tifüs sebebiyle hayatını yitirmesi (Raoult ve ark., 1997), epidemik 

tifüsün bir kez daha kendini göstermesine neden olmuĢtur.  Rickettsial hastalıkların son 

derece ciddi olabilen sonuçlarına rağmen ülkemizde rickettsial enfeksiyonların bölgesel 

dağılımlarıyla ilgili yeterli çalıĢma yapılmamıĢtır.  Oysa daha evvel de ifade edildiği 

gibi rickettsial enfeksiyonlar baĢta Avrupa olmak üzere, Asya, Afrika, Amerika ve 

Avustralya bölgelerinde oldukça yaygın bir hastalık grubunu oluĢturmaktadır (Parola ve 

ark., 2005).  Öte yandan mevcut çalıĢmalar incelendiğinde, büyük bölümünün Rickettsia 

varlığının serolojik olarak tespit edildiği vakâ sunumları olduğu ve ülkemizdeki 

Rickettsia türlerinin tam olarak tespit edilemediği görülmektedir. Yapılan çalıĢmaların 

büyük bir bölümünde, rickettsial enfeksiyonların insanlara geçiĢinde anahtar rol 

oynayan kene türleri hakkında da yeterli bilgi bulunmamaktadır. Buna ek olarak 

Rickettsia genusu üyeleri; BirleĢmiĢ Milletler, NATO, WHO ve Biyolojik Silahlar 

Konvansiyonu gibi kuruluĢların raporlarına göre biyolojik silah olarak geliĢtirilme ve 

kullanılma potansiyeline sahiptir (Franz ve ark., 1997) ve bu Ģekilde değerlendirilen 

15‟i bakteri olmak üzere 43 mikroorganizma arasında yer almaktadır (Kılıç, 2006).  

Dolayısıyla ülkemizdeki Rickettsia türleri ve potansiyel vektörlerinin bilinmesi vektör 

kökenli rickettsial hastalıkların kontrolü için son derece önemlidir. Bu nedenle bu 

çalıĢmada Tokat ilindeki farklı sert kene (Ixodidae) türlerindeki Rickettsia türlerinin 

varlığının ve çeĢitliliğinin moleküler yöntemlerle araĢtırılması hedeflenmiĢtir.  



 

 

 

2.  LİTERATÜR ÖZETİ   

 

2.1.  Rickettsia’nın Varlığına Ait İlk Bulgular 

Tümü zoonotik özellikteki riketsiyozlar, bilinen en eski vektör kökenli hastalıklardan 

biridir (Parola ve ark., 2005).  Rickettsial enfeksiyonlar ilk çağlardan bu yana bilinen ve 

nihayetinde 16.yy‟dan sonra da dünyanın her yerinde tanınan bir hastalık biçimine 

dönüĢmüĢtür (Nazlıcan, 2003).  Kene kökenli riketsiyozların ilk defa tanımlanması 

1899 yılında Edward E.Maxey tarafından bu gruptaki Kayalık Dağlar AteĢi (RMSF) ile 

olmuĢ, söz konusu hastalığa neden olan ve daha sonradan R.rickettsii olarak 

adlandırılacak canlının insana keneler tarafından nakledildiği 1906‟da Howard T. 

Ricketts tarafından ortaya konmuĢtur.  Bir diğer riketsiyoz olan Akdeniz Benekli AteĢi 

(MSF), ilk defa 1910 yılında Tunus‟ta rapor edilmiĢ olup, hastalık etmeninin Rickettsia 

conorii olduğu ise 1930‟lu yıllarda belirlenebilmiĢtir (Parola ve ark., 2005).  1984 ile 

2005 yılları arasındaki süre boyunca tüm dünyada hastalığa neden olan 11 tür, yahut alt 

tür olarak tanımlanmıĢ Rickettsia varlığından bahsedebilmek mümkündür (Raoult, 

2004; Parola ve ark., 2005).  Rickettsia türleri ilgili kapsamlı en son çalıĢmanın 

yapıldığı 1997 yılında (Raoult ve Roux, 1997) kenelerden izole edilen bazı benekli ateĢ 

grubundaki Rickettsia bakterileri için öngörüler potansiyel patojen olabilecekleri 

yönünde iken, bugün bunların tam da düĢünüldüğü gibi patojen özellikte oldukları 

ortaya çıkarılmıĢtır.  Moleküler alandaki geliĢmelere paralel olarak farklı bölgelerdeki 

kenelerden izole edilen ve daha evvelden tanımlanmamıĢ Rickettsia türleri, bu türlerin 

kenelerle olan iliĢkisi ve coğrafik dağılımları hakkında daha fazla ilgi uyandırmıĢtır. 

 

2.2. Rickettsia’nın Moleküler ve Biyolojik Yapısı ile Sistematik Yeri 

Ġçerdiği türlerin bazılarının zararsız, bazılarının ise insanlığın baĢına gelen en yıkıcı 

hastalıkların sebebi olan Rickettsia genusundaki türler, eukaryotik hücrelerin 

sitoplazmalarında yaĢayabilen (Hackstadt, 1996) zorunlu hücre içi paraziti (Parola ve 

ark., 2005; Bernabeu-Wittel ve Segura-Porta, 2005; Hoogstraal, 1967) olup, basil 

Ģeklinde (Mete, 2007) genellikle 0.8-2.0 um uzunluğunda ve 0.3-0.5 um çapında 

(Bernard ve Raoult, 1997) gram negatif bakteriler (Kuloglu ve ark., 2004) dir.  Hücre 



 

 

içinde bölünerek çoğalırlar ve çeĢitli arthropodları gerek rezervuar gerekse vektör olarak 

kullanıp (Roux ve Raoult, 1995) yaĢamlarını sürdürürler.  Rickettsial 

mikroorganizmalar parazitik veya mutualik yaĢam Ģeklini benimsemiĢlerdir.  Parazitik 

olanlar omurgalıların retiküloendotelial sistem (RES), damar endotel hücreleri ve 

eritrositlerine yerleĢirler.  Mutualik yaĢam tarzını seçenler ise arthropodların 

dokularındaki hücreler içerisinde yaĢarlar.  Kamçı ve cilia içermezler.   

Uzunca bir süre bakteri mi yoksa virüs mü olduğu tartıĢılan Rickettsia genusu üyeleri, 

küçük olmaları (Walker, 1996)), canlı dıĢında yaĢamsal faaliyetlerini devam 

ettirememeleri ve gram boyama ile iyi boyanmamaları (Parola ve ark. 2005, Hoogstraal, 

1967) sebebiyle önce virüs olarak değerlendirilmiĢtir.  Ancak yapılarında hem DNA 

hem de RNA içermeleri (Hoogstraal, 1967), gram negatif basillere olan benzerlikleri, 

enzim ve ribozoma sahip olmaları ve antibiyotiklerle etkinliklerinin kırılması (Donovan 

ve ark., 2002) sebebiyle bakteriler arasında yer almıĢtır.  Rickettsial türler arasındaki 

çeĢitlilik, yaĢadıkları çeĢitli bölgelerdeki temel dıĢ membran proteinlerindeki önemli 

farklılıklar ve genetik iliĢkililik bakımından da devam etmektedir.  

Rickettsia türlerinin genom yapısı yüksek derecede korunmuĢ bir yapı sergilemektedir.  

Besin, aminoasit ve nükleotid içeren sitozol ayrıca Ģeker, lipid, nükleotid ve amino asit  

sentezinden sorumlu genleri de taĢımaktadır.  Bu bakteriler her biri üç ana domainden 

oluĢan 5 kadar ototransporter proteine sahiptir.  Bu proteinler arasında dıĢtaki membran 

proteini (outer membrane protein /Omp) A yalnızca SFG Rickettsia türlerinde 

bulunurken, Omp B ise tüm Rickettsia türlerinde mevcuttur.  En az bir Rickettsia 

türünde split genler olarak Sca 1, Sca 2 ve Sca 3 varken, Sca 4 diğerleriyle benzer bir 

sekansa sahip olduğu halde taĢıyıcı domainin eksikliği nedeniyle bir ototransporter 

özelliği sergilememektedir (Walker, 2007).   

Burada Ģunu da belirtmekte fayda var ki, bakteriler arasında zorunlu hücre içi parazitliği 

sadece Rickettsia‟ya özgü değildir.  Chlamydiae ile Mycobacteria, Legionella, 

Salmonella, Shigella, Francisella, ve Brucella gibi bakteriler de hücre içi parazitlerdir.  

Ancak Rickettsia Chlamydiae‟dan farklı olarak ATP sentezleyebilir (Walker, 1996)  

Tüm rickettsial türler alfa ve gamma Proteobacteria Ģubesinde yer almakla birlikte 

(Drancourt ve Raoult, 1994) Rickettsia genusu, Alfa-Proteobacteria sınıfının (Brenner 

ve ark., 1993; Lo ve ark., 2004) Rickettsiales takımı içerisinde yer alan Rickettsiaceae, 

Bartonellaceae, and Anaplasmataceae familyalarından (Bernard ve Raoult, 1997) 



 

 

Rickettsiaceae familyasında yer almaktadır.  Rickettsiaceae familyasının temsil edildiği 

üç kabileden biri olan Rickettsiae, üç genusu içermektedir ki bunlar; Rickettsia, 

Rochalimaea ve Coxiella genuslarıdır (Bernard ve Raoult, 1997).  Bugün kullanılan 

prokaryotların taksonomisi, Bergey‟in Sistematik Bakteriyoloji Kılavuzu (Bergey's 

Manual of Systematic Bacteriology)‟nda önerdiği gibi 16S rRNA verilerine dayalı 

olarak yapılmaktadır (Ludwig, 2007).   

 

 

 

 

ġekil 2.1 Rickettsia genusunun sınıflandırmadaki yeri. Tablonun sol yanı Bergey‟in 

sınıflandırmasına, sağ yanı ise 16S rRNA sekanslarının karĢılaĢtırılmasına 

dayanmaktadır (Bernard ve Raoult, 1997)   

 

               

Bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan Rickettsia genusu ise, antijenik özellikleri 

bakımından benekli humma grubu (spotted fever) ve tifüs (typhus) grubu olmak üzere 

iki ana grupta incelenmekte ve 25 tür ile temsil edilmektedir (Fournier ve Raoult, 2009; 

Azad ve Beard, 1998).  Çoğunluğu keneleri hem vektör hem de rezervuar olarak 



 

 

kullanmakla beraber, bazıları bit, pire (R.felis) ve akarlarla (R.acarii) iliĢkilidir 

(Fournier ve Raoult, 2009).   

Önceleri bir Rickettsia türü olarak düĢünülen Orientia tsutsugamushi’nin neden olduğu 

Scrub Tifüs, rickettsial hastalıkların üç grup olarak düĢünülmesine neden olsa da, 

yapılan çalıĢmalar Orientia tsutsugamushi’nin Rickettsia ile köken olarak benzerlik 

gösterdiğini fakat ondan ayrı bir tür olduğunu ortaya koymuĢtur (Walker, 1996)  

 

2.3. Rickettsial Hastalıklar ve Etiyolojileri 

2.3.1.  Benekli Ateş Grubu (Spotted Fever Group) 

 

Bu grup içerisinde insanda patojen olduğu bilinen 13 tür mevcuttur (Bernard ve Raoult, 

1997).   

 

Kayalık Dağlar Benekli Ateşi (Rocky Mountain Spotted Fever)  

Ġlk defa 1899 yılında Maxey tarafından tanımlanan, Meksika Benekli Humması, Tobia 

AteĢi ya da Sao Paulo AteĢi gibi isimlerle sinonim olan Kayalık Dağlar AteĢi tüm kene 

kökenli hastalıklar içerisinde en ağır seyreden riketsiyoz (Parola ve ark., 2005; Mete, 

2007) olup, hastalık her çeĢit kenede yer alabilen R.rickettsii tarafından insana 

nakledilmektedir (Sexton ve Kaye, 1992).  Çoğu durumlarda kırsal ya da yarı kırsal 

alanlarla iliĢkili olmasına rağmen, büyük yaĢam merkezlerinde otokton vakalarla 

tanımlanmıĢtır (Parola ve ark., 2005).   

RMSF, özellikle sıcak aylarda Kuzey ve Güney Amerika‟da en yaygın hastalıktır 

(Minniear ve Buckingham, 2009).  Diagnozun erken dönemde oldukça zor olduğu 

(Tamrakar ve Hass, 2011) bu hastalığın baĢlangıcında, ateĢ, baĢ ağrısı, gastrointestinal 

Ģikâyetler, miyalji ve döküntü karakterize olup, birkaç gün içerisinde vaskülit, 

periorbital ödem ile yüz ve ekstremitelerde ödemle seyreder (Kamper ve ark., 1988).  

Ölüm prevalansı %4‟tür (Martínez-Medina ve ark., 2005).  Bu bakterinin kenelerden bir 

omurgalı konağa ve insana nakli olduğu gibi, bazı durumlarda aerosollerle de naklinin 

olduğuna dair durumlar kaydedilmiĢtir (Tamrakar ve Hass, 2011).  R.rickettsii‟nin 

vektör olarak kullandığı kene türleri arasında Haemaphysalis leporispalustris (tavĢan 

kenesi), Ixodes dentatus, Dermacentor occidentalis, Dermacentor parumapertus, 

Amblyomma americanum, Rhipicephalus sanguineus ve Ornithodoros parkeri yer 



 

 

almaktadır (McDade ve Newhouse, 1986). R.rickettsii konak olarak daha çok 

Dermacentor ve Amblyomma cinslerini tercih etmektedir (Mete, 2007). 

 

Akdeniz Benekli Ateşi (Mediterranean Spotted Fever) 

Daha çok Güney Avrupa, Afrika ve Orta Doğu üzerinden çok geniĢ bir coğrafyaya 

yayılan (Duque ve ark., 2011) ve ilk defa 1909 yılında Tunus‟ta rapor edilen (Parola ve 

ark., 2005; Rovery ve ark., 2008) Akdeniz Benekli AteĢi‟nin (MSF), Portekiz gibi 

Akdeniz havzasında yer alan ülkelerdeki insidansı geçen on yılı aĢkın bir süredir artıĢ 

göstermiĢtir.  Oysa MSF antimikrobiyal ilaçların çok fazla kullanıldığı dönemden önce 

%1-3 ölüm oranı ile iyi huylu bir hastalık olarak bilinmekteydi.  Bundan dolayı yaz 

tifüsü olarak anılan MSF, 1981 yılından itibaren seyir değiĢtirmeye baĢlamıĢ ve 1997 

yılında Portekiz ‟de bu hastalık sebebiyle olan ölüm oranı % 32‟ye ulaĢmıĢtır (Duque ve 

ark., 2011).  1930‟lu yıllarda hastalığa sebep olan bakteri R.conorii olarak tanımlanmıĢ, 

bakterinin rezervuar ve konak olarak Rhipicephalus sanguineus’u kullandığı tespit 

edilmiĢtir (Sousa ve ark., 2003).  Daha sonra söz konusu bakteri R.conorii subsp.conorii 

(Parola ve ark., 2005) Ģeklinde adlandırılmıĢtır.  Sıklıkla kenelerin yoğunlukta olduğu 

bahar ve yaz aylarında görülür.  Hastalık çok geniĢ bir coğrafyada yayılım 

gösterdiğinden Güney Afrika Kene Tifüsü, Kenya Kene Tifüsü, Marsilya AteĢi, 

Hindistan Kene Tifüsü,  Boutonneuse adlarıyla da anılmakta Kırım, Tayland, Vietnam, 

Ġsrail gibi ülkelerde de MSF vakalarına rastlanmaktadır (Hoogstraal, 1967).  Akdeniz 

ülkelerinde endemik olan MSF‟nin, ülkemizde Trakya bölgesindeki varlığı da klinik 

olarak tespit edilmiĢtir (Kuloglu ve ark., 2004). Ekzantem, yüksek ateĢ ve kenenin 

tutunduğu yerde oluĢan tache noire
2
 (eskar, kara leke) ile karakterize olan MSF, aniden 

40 C‟yi bulan ateĢ, baĢ ağrısı, konjuktivit, miyalji ve artralji ile seyreden klinik bir tablo 

oluĢturur (Mert ve ark., 2006).    

 

İsrail Benekli Ateşi (Israeli Spotted Fever) 

Ġsrail Benekli AteĢi (ISF) ilk kez 1940‟lı yıllarda Ġsrail‟de rapor edilen daha sonra 

Portekiz ve Ġtalya‟da da örneklerine rastlanılan (Boillat ve ark., 2008), oluĢumu 

itibariyle Akdeniz Benekli AteĢi içerisinde yer alan (Zhu ve ark., 2005)  Rickettsia 

                                                 
2
 Epidermo-dermal nekroz ve endotelite bağlı geliĢen, perivasküler ödem sonucu meydana gelen, kenenin 

ısırdığı yerde çevresi eritemli, merkezi siyahımsı kabukla örtülü çevre dokudan kabarık 5 mm çapındaki 

leke 



 

 

conorii subsp.israelensis‟in neden olduğu bir hastalıktır (Giammanco ve ark., 2003).  

Benekli ateĢ grubu enfeksiyonlarının tamamıyla benzerlik göstermektedir.  Hastalık, 

etkeninin vücuda giriĢini takiben 24 saat içerisinde ensefalopati, böbrek yetmezliği, 

kanama, geri dönüĢü olmayan Ģok ve ölüm ile karakterizedir (Parola ve ark., 2005).  

Çok hızlı bir Ģekilde hızla ölümcül bir klinik seyir takip eden hastalık için Ģüpheli bir 

durumda gerekli antibiyotik tedavisine hemen baĢlanmalıdır (Yagupsky ve Wolach, 

1993).    

 

Sibirya Kene Tifüsü (Siberian Tick Typhus) 

Kuzey Asya kene tifüsü olarak da bilinen Sibirya kene tifüsü, benekli ateĢ grubu 

riketsiyozların içerisinde yer almaktadır.  Ġlk olarak 1935 yılında Shmatikov tarafından 

tanımlanmıĢtır.  Hastalık etmeni olan R.sibirica, çeĢitli kene türlerinde bulunmakla 

birlikte Dermacentor ve Haemaphysalis cinslerini ana vektör olarak kullanır.  

Genellikle kenenin tutunmasını takiben 4 ila 7 gün inkübasyon periyodu olup, yüksek 

ateĢ ve baĢ ağrısına miyalji ve sindirim bozuklukları eĢlik eder (Parola ve ark., 2005) 

 

Queensland Kene Tifüsü (Queensland Tick Typhus) 

1946 yılında Avustralyalı askerlerin eğitimi sırasında Avustralya‟nın doğusunda 

rastlanmıĢ, hastalık etmeni R.australis, ilk defa Ixodes holocyclus‟ta tespit edilmiĢ 

olmakla birlikte Ixodes tasmani de vektör olarak kullanılan bir diğer kene türünü 

oluĢturmaktadır (Boillat ve ark., 2008).  1946 ila 1989 yılları arasında 62 vakânın 

bildirilmiĢ olması hastalığın nâdir görüldüğünün bir göstergesidir.  Aynı gruptaki diğer 

hastalıklar gibi ateĢ, baĢ ağrısı, miyalji makülopapüler veya veziküler döküntüye neden 

olur.  Hastalık hafif atlatılabileceği gibi oldukça Ģiddetli de geçebilir.  ġimdiye tek 

tanımlanmıĢ iki ölüm vakâsı mevcuttur (Parola ve ark., 2005)  

 

Japon Benekli Ateşi (Japanese Spotted Fever) 

Japon Benekli AteĢi diğer adıyla Doğu Benekli Humması ilk defa 1984 yılında rapor 

edilmiĢtir (Mahara, 1997).  Neden olan bakteri R.japonica, ağrı ve kaĢıntı olmaksızın 

avuç içi ve ayak tabanları dâhil tüm vücutta eritem oluĢumuna sebep olur.  Ani ateĢle 

karakteristiktir.  Bu hastalık sebebiyle yaĢanan ilk ölüm 2001 yılında Awaji Adası‟ndan 

Kodama ve arkadaĢları tarafından kaydedilmiĢtir (Nomura ve ark., 2007).  R.japonica, 



 

 

Japonya‟daki altı kene türünde belirlenmiĢtir ki bu türler, Haemaphysalis flava, 

Haemaphysalis longicornis, Dermacentor taiwanensis ve Ixodes ovatus‟tur (Parola ve 

ark., 2005). 

Astrakhan Ateşi (Astrakhan Fever) 

Astrakhan AteĢi, Akdeniz Benekli AteĢi‟ne benzeyen bir yaz benekli ateĢi olup ilk kez 

görüldüğü Rusya‟nın Astrakhan bölgesinde endemiktir (Fournier ve ark., 2003).  

1970‟li yıllardan bu yana görülen bir hastalık olmasına rağmen hastalık etmeni 1992 

yılında Astrakhan AteĢi‟ne yakalanan hastalardan (Parola ve ark., 2005) ve 

Rhipicephalus pumilio kenelerinden izole edilmiĢtir (Raoult ve Roux, 1997).  2003 

yılındaki çalıĢmalar bu hastalık etmeninin Astrakhan bölgesi dıĢında yaĢayan kenelerde 

de bulunduğunu göstermiĢtir (Fournier ve ark., 2003).  Hastalık etmeni olan R.conorii 

subsp.caspia (Zhu ve ark., 2005),  Rhipicephalus pumilio dıĢında Rhipicephalus 

sanguineus‟u da vektör olarak kullanmakta, bakterinin enfekte ettiği insanlarda ateĢ, 

nefes darlığı, makülopapüler döküntü, eskar ve konjunktivit görülmektedir.  Vakâların 

% 94‟ünde makülopapüler döküntü görülmesine rağmen tache noire yalnızca % 

23‟ünde rapor edilmiĢtir (Parola ve ark., 2005).   

 

Afrika Kene Isırığı Ateşi (African Tick Bite Fever)  

R.africae‟nın neden olduğu kene kökenli bir hastalık olan Afrika Kene Isırığı AteĢi 

(ATBF), Afrika‟daki kırsal alanlarda ve Batı Hint Adaları‟nda endemiktir (Roch ve 

ark., 2008).  AteĢli akut bir hastalık olmakla birlikte buna eskar, bölgesel lenfadenit, 

miyalji ve Ģiddetli baĢ ağrısının eĢlik ettiği sıklıkla görülür (Jensenius ve ark., 2002). 

Yerli halktaki ATBF için veriler son derece az olmasına rağmen, Afrika‟ya seyahat 

amacıyla giden Avrupa ve baĢka yerlerden gelen insanlar tarafından bildirilen vakâların 

sayısı son yıllarda artıĢ göstermiĢtir (Jensenius ve ark., 2003).  R.africae‟nın insana 

naklinde Amblyomma cinsine ait keneler rol oynamaktadır (Schuster ve ark., 2008).   

 

Flinders Adası Benekli Ateşi (Flinders Island Spotted Fever) 

Doğu ve güney Avustralya, Queensland ve Tasmanya‟da görülen Flinders Adası 

Benekli AteĢi (FISF), ilk defa 1991 yılında R.S Stewart tarafından Tazmanya‟ya yakın 

Avustralya‟nın güneydoğu sahilindeki küçük bir ada olan Flinders Adası‟ndaki vakâlar 

üzerinden tanımlanmıĢtır (Parola ve ark., 2005).  Hastalık daha çok sonbahar aylarında 



 

 

ateĢ, baĢ ağrısı, miyalji, artralji, öksürük, bulantı, faranjit, lenfadenopati ve eskar ile 

seyreder (Unsworth, 2007).  R.honei‟nin sebep olduğu FISF‟de (Raoult ve Roux, 1997), 

rezervuar olarak Aponomma hydrosauri ve I. tasmanii kullanılmaktadır (Parola ve ark., 

2005). 

 

Rickettsia Çiçeği (Rickettsial pox) 

Rickettsial pox, benekli ateĢ grubu riketsiyozlar içerisinde R.acarii‟den kaynaklanan 

enfeksiyonlardan biri olmakla birlikte hastalık etmeni bakteri insana, ev farelerinde 

ektoparazit olarak yaĢayan Liponyssoides sanguineus tarafından nakledilir.  Ġlk defa 

1946 yılında New York‟ta tanımlanmıĢtır (Ozturk ve ark., 2003).  Hastaların Ģikâyetleri 

arasında, ateĢ, terleme, baĢ ağrısı, baĢ, gövde ve ekstremiteler üzerinde avuç içi ve ayak 

tabanlarına kadar yayılan döküntü ile akarın ısırdığı yerde eskar oluĢumunun olduğu 

(Boyd, 1997) tüm dünyada nadir görülen bir riketsiyozdur (Saini ve ark., 2004).  

Ülkemizde bilinen ilk vakâ örneğine, 2003 yılında NevĢehir‟de rastlanmıĢtır (Ozturk ve 

ark., 2003). 

 

Hint Kene Tifüsü (Indian Tick Typhus) 

Kene kökenli bir riketsiyoz olan Indian Tick Typhus (ITT)‟e neden olan etiyolojik ajan 

1950 yılında Hindistan‟dan toplanan R.sanguineus‟dan izole edilmiĢ ve Rickettsia 

conorii subsp. indica olarak adlandırılmıĢtır.  MSF‟den farklı olarak bir eskar oluĢumu 

nâdirdir (Murali ve ark., 2001).       

 

Benekli Ateş Grubu içerisindeki diğer Rickettsia Türleri 

Yukarıda ifade edilen rickettsial hastalıklar ve bu hastalıklara sebebiyet veren Rickettsia 

türleri dıĢında, yine aynı grupta yer alan, meydana getirdiği riketsiyozun henüz 

adlandırılmadığı fakat hastalık etkeni olarak bilinen Rickettsia türleri de mevcuttur. 

 

Rickettsia sibirica subsp. mongolitimonae 

Moğolistan ve Nijer‟de Hyalomma kenelerinde, Güney Afrika ve Fransa‟da ise insanda 

bulunmuĢ olan bu bakteri (Fournier ve ark., 2005), 1991 yılında Hyalomma 

asiaticum‟dan izole edilmiĢtir (Parola ve ark., 2005).  R.sibirica‟ nın alt türü olarak 

tanımlanmasını gerektiren ortak özelliklerin yanı sıra sebep olduğu enfeksiyonlar 



 

 

riketsiyozlar için atipik olup (Caron ve ark., 2008), lenfanjit iliĢkili riketsiyozlar 

Ģeklinde de tanımlanmaktadır (De Sousa ve ark., 2008).  

Rickettsia slovaca 

Avrupa‟da bir çok ülkede yaygın olan Dermacentor spp.‟yi vektör olarak kullanan 

R.slovaca, ilk kez 1968 yılında Çekoslovakya‟da Dermacentor marginatus‟tan izole 

edilmiĢtir (Parola ve ark., 2005).   

Özellikle D.marginatus ve D.reticulatus türleri bu patojenin yayılmasında etkilidir 

(Pluta ve ark., 2009).  1997 yılında Fransa‟daki hastalarda ilk kez tanımlanan TIBOLA
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(Rieg ve ark., 2011) Dermacentor keneleri tarafından nakledilen R.slovaka‟nın neden 

olduğu bir hastalıktır (Dobler ve Wölfel, 2009). 

 

Rickettsia heilongjiangensis 

Bakteri, Dermacentor sylvarum‟u vektör olarak kullanmakla birlikte, Uzak Doğu 

Benekli AteĢi (Far Eastern Spotted Fever) olarak adlandırılan (Duan ve ark., 2011) akut 

kene kökenli riketsiyozlara neden olmaktadır (Mediannikov ve ark., 2004).  

 

Rickettsia aeschlimannii  

1997 yılında Fas‟ta H.marginatum marginatum kenelerinden izole edilmesinin ardından 

ilk kez yeni bir benekli ateĢ grubu riketsiyoz olarak tanımlanmıĢtır (Mokrani ve ark., 

2008).  

Ardından Zimbabve, Nijer, Mali ve Portekiz‟de H.marginatum kenelerinde, Güney 

Afrika‟daki hastalarda ise Rhipicephalus appendiculatus‟ta varlığına rastlanmıĢtır 

(Fernández-Soto ve ark., 2003).   

 

Rickettsia parkeri   

Körfez sahil kenesi olarak bilinen Amblyomma maculatum, R.parkeri‟nin vektörü 

olmakla birlikte (Fornadel ve ark., 2011), özellikle Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

yaygın olarak bulunur (Wright ve ark., 2011).  1937 yılında entomolog ve aynı zamanda 

bir riketsiyolog olan Ralph R. Parker tarafından keĢfedilmiĢtir (Paddock, 2005).   

 

 

                                                 
3
 Kene ısırığının bulunduğu bölgedeki lenf düğümlerinin ĢiĢmesiyle meydana gelen, kene kökenli 

lenfadenopati  



 

 

Rickettsia massiliae      

Ġlk R.massiliae enfeksiyonlarına Arjantin‟de rastlanmıĢ, Avrupa‟dan bu güne kadar 

sadece 2 vakâ rapor edilmiĢtir (García-García ve ark., 2010). Rhipicephalus spp. 

kenelerini vektör olarak kullanır (Parola ve ark., 2005). 

 

Rickettsia marmionii         

Potansiyel vektörü Haemaphysalis novaeguineae olup, meydana getirdiği riketsiyoz 

Avustralya Lekeli Humması (Australian Spotted Fever) olarak bilinen bu bakteri, Ixodes 

holocyclus ve Ixodes tasmani‟yi vektör olarak kullanmaktadır (Sexton ve ark., 1991). 

R.marmionii Ģeklinde tanımlanmakla birlikte, R.honei‟nin alt türü olarak da 

tanımlanabilmektedir (Parola ve ark., 2005).   

 

Rickettsia helvetica 

Avrupa‟da en yaygın kene olarak ifade edilen I.ricinus‟u hem vektör hem de rezervuar 

olarak kullanan R.helvetica kenede hem transstanyal hem de transovaryal biçimde 

nakledilir (Boretti ve ark., 2009; Parola ve ark., 2005). I.ricinus‟un konak aralığının 

geniĢ olması dolayısıyla insan baĢta olmak üzere pek çok memelinin bu keneye konak 

olarak hizmet vermesi muhtemeldir.  

 

Rickettsia amblyommii 

1974 yılında ilk defa Amblyomma americanum‟dan izole edilmiĢ olmakla birlikte 

insanda patojen olduğuna dair bulgular mevcuttur (Jiang ve ark., 2010; Goddard ve 

Varela-Stokes, 2009).   

 

2.3.2. Tifüs Grubu (Typhus Group) 

Epidemik Tifüs  

Vektör olarak seçtiği vücut biti Pediculus humanus corporis adlı bitle insana taĢınan ve 

R.prowazekii‟nin neden olduğu epidemik tifüs, tarihte savaĢlardan daha çok insan 

ölümüne sebep olmuĢtur (Bechaha ve ark., 2008). Antibiyotik etkinliği olmasına 

rağmen kötü sağlık koĢullarında söz konusu bitin çok daha kolay üreyebilmesi 

dolayısıyla, hâlen kamu sağlık otoriteleri tarafından büyük tehdit olarak görülmektedir. 



 

 

I. Dünya SavaĢı‟nda ülkenin iĢgal altında olması ve kıtlığa bağlı olarak, sağlıklı yaĢam 

koĢullarının bozulması, beraberinde salgın hastalıkları getirmiĢ ve toplu halde ölümlere 

neden olmuĢtur  (Karatepe, 2008).  Ülkemizde görülen olguların büyük bölümünün 

görüldüğü 1943-1946 dönemini de içerisine alan 1925-1970 yılları arasında 20 483 tifüs 

vakâsına rastlanmıĢtır (Otkun, 2003).  Günümüzde hastalık Güney Amerika, Asya ve 

Afrika‟daki dağlık alanlarda sınırlıdır (Raoult ve Roux, 1997). Vücut direnci kırılan 

hastalarda R.prowazekii, 10 ila 30 yıl arasında değiĢen bir süre içerisinde yeniden aktif 

hale gelerek Brill-Zinser hastalığı
4
 (tekrarlayan tifüs) biçiminde varlığını devam 

ettirebilir (Otkun, 2003).    

 

Endemik Tifüs 

Önceki adı R.mooseri olan fakat daha sonra R.typhi olarak adlandırılan hastalık 

etkeninin sebep olduğu endemik tifüs, kemiricilerde varlığını sürdüren ve insana fare 

piresi Xenopsylla cheopis ile bulaĢan bir hastalıktır  (Raoult ve Roux, 1997). Tifüs 

kapalı bir infeksiyon olması dolayısıyla insandan insana bulaĢmaz (Nazlıcan, 2003). 

Fare tifüsü olarak da bilinen bu hastalığa ait en son kayıt 2002 yılında Hawaii‟deki 47 

vakâya aittir (Eremeeva ve ark., 2008). 

   

2.4. Rickettsial Enfeksiyonların Dünya’daki ve Türkiye’deki Dağılımları 

 

Günümüzün önemli sağlık problemleri arasında yer alan paraziter hastalıklar, gerek 

endoparazit ve gerekse kene gibi ektoparazitlerden kaynaklanmakta olup tüm dünyada 

yayılım göstermektedir (Dobler ve Wölfel, 2009). GeçmiĢte ve günümüzde büyük tıbbi 

öneme sahip Rickettsia genusunun patojenik özellik gösteren türlerinin bölgesel 

dağılımlarını bilmek, söz konusu hastalıkların epidemiyolojilerini takip edebilme 

açısından da değerlidir.   

Rickettsia türlerinin neden olduğu hastalıklar arasında yer alan RMSF, Amerika 

kıtasında Kanada, Meksika, Brezilya, Panama, Kolombiya ve ABD‟de en önemli sağlık 

problemleri arasında yer almaktadır (Parola ve ark., 2005). Bu kıta için farklı pek çok 

Rickettsia türünden bahsetmek mümkün olmakla birlikte en yaygın Rickettsia türünün 

R.rickettsii‟nin oluĢturduğunu ifade etmek mümkündür (Raoult ve Roux, 1997; Parola 

                                                 
4
 Epidemik tifüs geçiren kiĢilerde yıllar sonra salgın olmaksızın ortaya çıkabilen tifüs.  Salgın olmadan 

tifüsün görülebilmesi, etkenin insanda yıllarca canlı kalabileceğinin de bir göstergesidir.    



 

 

ve ark., 2005). Bununla birlikte rickettsial pox‟un etkeni olan R.acarii özellikle New 

York baĢta olmak üzere ABD‟de hâlâ yaygın bir hastalık durumundadır. Teksas‟ta 

tanımlanan R.teksania dıĢında bu eyalette görülen murin tifüs yıl içerisinde Haziran 

ayında en yüksek değerine ulaĢmakta olup hastalıktan ülkedeki diğer etnik gruplardan 

ziyâde Ġspanyollar etkilenmektedir (Walker ve Fishbein, 1991). Epidemik Tifüs olgusu 

ise daha çok Peru ve Guatemala‟dan bildirilmiĢtir (Raoult ve Roux, 1997). 

 

 

 

ġekil 2.2 Amerika kıtasındaki kene kaynaklı Rickettsia türleri. Renkli semboller 

patojenik özellik gösteren Rickettsia türlerini, beyaz semboller ise patojen 

olması muhtemel olmakla birlikte henüz bu özelliği bilinmeyen Rickettsia 

türlerini temsil etmektedir  (Parola ve ark., 2005)   
 

 

Kene kaynaklı hastalıklar, Avrupa‟da uzun yıllardır bilinen bir hastalık grubunu 

oluĢturmakla birlikte son yıllarda özellikle riketsiyozlar giderek etkisini arttıran önemli 

bir sorun haline gelmiĢtir (Heyman ve ark., 2010).  Bu bölgeye baktığımızda özellikle 

Akdeniz bölgesi içerisinde köpek kenesi olarak bilinen Rhipicephalus sanguineus’un, 

benekli ateĢ grubu (SFG) riketsiyozların en bilinen ajanı R.conorii‟nin insana naklini 

sağladığını görmek mümkündür.  Avrupa‟da oldukça yaygın olan R.conorii’ nin neden 

olduğu MSF, Akdeniz ülkelerinde akut, endemik, zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır 

(Mert ve ark., 2006; Cascio ve ark., 2011).  Öyle ki bu hastalık uzunca bir süre, 



 

 

Avrupa‟daki kene kökenli riketsiyozların tek Ģekli olarak bilinmekteydi.  Ancak son 

yıllardaki çalıĢmalar yeni rickettsial ajanların varlığını (R. slovaca, R. sibirica 

mongolotimonae, R. helvetica) göstermiĢtir (Blanco ve ark., 2006).  Orta ve Güney 

Avrupa‟nın herhangi bir yerinde bir tifüs salgını henüz bildirilmese de Avrupa‟nın bu 

hastalığın yeniden ortaya çıkma ihtimalinin farkında olarak hareket ettiği görülmektedir.  

Tüm dünyada meydana gelen iklim değiĢikliği ve diğer faktörlerin eski hastalıkların 

yeniden etkisini göstermesine yahut yeni hastalıkların ortaya çıkmasına katkı 

sağlayabileceği unutulmamalıdır.  Zira hastalığın önceleri Güney Avrupa, Kuzey Afrika 

ve Hindistan‟la sınırlı olduğu düĢünülmüĢ ancak daha sonra Orta Avrupa ve Güney 

Afrika‟dan gelen vakâ kayıtlarıyla birlikte daha geniĢ bir alanda yayılım gösterdiği 

sonucuna varılmıĢtır.   

 

 

ġekil 2.3 Avrupa‟daki kene kaynaklı Rickettsia türleri. Renkli semboller patojenik 

özellik gösteren Rickettsia türlerini, beyaz semboller ise patojen olması 

muhtemel olmakla birlikte henüz bu özelliği bilinmeyen Rickettsia türlerini 

temsil etmektedir (Parola ve ark., 2005)   
 

 

Orta Doğu ve Uzak Doğu‟da da R.conorii‟nin varlığından bahsedebilmek mümkündür.  

Kırım‟da R.slovaca, Rusya‟nın doğu bölgelerinde R.acarii‟ye rastlanmıĢtır.  Epidemik 

tifüs sebebiyle bu bölgede I.ve II. Dünya SavaĢları sırasında çok büyük sayıda insan 

hayatını kaybetmiĢtir.  Son otuz yıldır sadece Brill-Zinsser hastalığı rapor edilmiĢ olsa 

da bu bölge için hâlâ önemli bir sorundur.   



 

 

Çin‟de 1960‟lı yıllara değin epidemik tifüs vakâları olduğu bilinmektedir.  Ayrıca bu 

bölgede daha sonra R. sibirica ve R. mongolotimonae gibi yeni Rickettsia türleri 

kaydedilmiĢtir.  Japonya‟da kene ya da akar kökenli beĢ zoonozdan birini R. 

japonica‟nın neden olduğu Japon Benekli AteĢi oluĢturmaktadır (Inoue ve ark., 2011).  

Benzer Ģekilde Hindistan‟da Hint Kene Tifüsü (ITT), Pakistan‟da R.conori ile R.sibirica 

ve Kore‟de R.acarii bulunarak izole edilmiĢtir (Raoult ve Roux, 1997).  Ayrıca 

Rickettsia cinsi ile yakın iliĢkili olan Orientia tsutsugamushi‟nin neden olduğu scrub 

tifüs ve murin tifüs Tayland‟da yaygın bir hastalık grubunu oluĢturmaktadır 

(Suputtamongkol ve ark., 2009).   

Avustralya ve çevresindeki birkaç adayı içine alacak Ģekilde ifade edilen Okyanusya 

için Rickettsia varlığını özetlemek gerekirse Avustralya‟da dört rickettsial türün 

insanlarda hastalığa neden olduğuna dair bulguların mevcut olduğunu söyleyebilmek 

mümkündür (Unsworth ve ark., 2007). Bu türlerin hiçbiri Tazmanya‟da tespit 

edilmemekle birlikte bu bölgede, insanlarda görülen rickettsial enfeksiyonlarının her  

üçü de görülmektedir. Özellikle bu bölgede yaĢayan Ixodes tasmani, Avustralya‟daki en 

yaygın kene türü olmasının dıĢında, diğer rickettsial türler için vektör olarak bilinmesi 

sebebiyle de özel bir öneme sahiptir (Izzard ve ark., 2009). 

Ayrıca R.honei (R.honei‟nin marmionii suĢu)‟nin neden olduğu Flinders Adası Benekli 

AteĢi, epidemik ve murin tifüs de bu bölgede görülen diğer riketsiyozları 

oluĢturmaktadır (Unsworth ve ark., 2007; Graves ve Stenos, 2009).  2011 yılında 

yapılan bir çalıĢmada ATBF‟ye neden olan R.africae‟nin, Okyanusya içerisinde yer alan 

Yeni Kaledonya‟daki kuĢ ve insanlardan toplanan Amblyomma loculosum kenelerinde 

görüldüğü ortaya konmuĢtur (Eldin ve ark., 2011).   

    



 

 

 
 

 

ġekil 2.4 Asya ve Avustralya‟daki kene kökenli Rickettsia türleri.  Renkli semboller 

patojenik özellik gösteren Rickettsia türlerini, beyaz semboller ise patojen 

olması muhtemel olmakla birlikte henüz bu özelliği bilinmeyen Rickettsia 

türlerini temsil etmektedir  (Parola ve ark., 2005)   

 

R.typhi ve R.prowazekii‟den kaynaklanan tifüs bugün 1970‟li yıllardan daha az rapor 

edilmiĢ olmakla birlikte (Letaïef, 2006) epidemik tifüsün hâlâ en büyük hastalık tehdidi 

olarak görüldüğü Afrika‟da, R.africae‟nin vektör olarak A.hebraeum and A.variegatum 

kenelerini kullandığı ATBF en yaygın riketsiyozdur (Mediannikov ve ark., 2010).  

Bunun dıĢında insanda patojen olduğu bilinen R.conorii de bu kıta için oldukça yaygın 

olmakla birlikte (Cazorla ve ark., 2008), Akdeniz kıyılarında Tunus, Cezayir, Fas, Libya 

ve Mısır‟da baskın olarak kendini gösterir (Letaïef, 2006; Raoult ve Roux, 1997).  

Avrupalı gezginler tarafından 18. ve 19.yy‟da Kuzey Afrika‟da pek çok enfeksiyon 

hastalığının tanımlandığı düĢünüldüğünde, tifüs gibi bazı riketsiyozların da ilk defa 

burada tanımlanması ve diğer ülkelere buradan yayılması (Ben ve Moulin, 2010) bu 

bölgenin önemli olduğunu göstermektedir. 

 



 

 

 
 

 

ġekil 2.5 Afrika‟daki kene kökenli Rickettsia türleri.  Renkli semboller patojenik 

özellik gösteren Rickettsia türlerini, beyaz semboller ise patojen olması 

muhtemel olmakla birlikte henüz bu özelliği bilinmeyen Rickettsia türlerini 

temsil etmektedir  (Parola ve ark., 2005)   
 

 

Ülkemiz için rickettsial hastalıklar ve onların vektörlerine iliĢkin bilgiler oldukça sınırlı 

olmakla birlikte, 2008 yılında Bartın ilinde R.conorii‟nin Rhipicephalus sanguineus‟u 

vektör olarak kullandığı 16 erkek hastada Akdeniz Benekli AteĢi (MSF) rapor edilmiĢtir 

(Oztoprak ve ark., 2008).   

2003 yılında R.conorii‟nin ülkemizde ilk izole edildiği Trakya Bölgesi (Kuloglu ve ark., 

2004) riketsiyozlar için endemik bir alan görünümündedir (Kuloglu ve ark., 2006).  

2001-2007 yılları arasında Trakya bölgesinde 96 SFG grubu riketsiyoz vakâsına 

rastlanmaktadır (Kuloglu, 2008).  

2010 yılında Karadeniz bölgesinden seçilen hastaların serum örneklerinde (Tekin ve 

ark., 2010), benzer Ģekilde Antalya‟da hastalardan alınan serum örneklerinde 

R.conorii‟ye ait Ig G antikorlarına rastlanmıĢtır (Vural ve ark., 1998).   

Ülkemizde tifüsün I.Dünya SavaĢı yıllarında Erzurum dolaylarında görüldüğü bilgisi de 

mevcuttur (Karatepe, 2008).  Elimizdeki veriler ülkemiz için bir rickettsial dağılım 

ortaya koyabilme noktasında yeterli olmamakla birlikte konunun araĢtırılmaya olan 

ihtiyacı ortadadır.   

 

 



 

 

2.5. Rickettsial Enfeksiyonları Tanılayıcı Yöntemler  

 

Bakteriyolojik tanısında kullanılan deri biyopsi kesitleri ile kan ve dokulardan 

hazırlanan preparat örneklerinin Giemsa, Castenada, Gimenez ve Macchiavello gibi 

boyalarla boyanarak Rickettsia türlerinin varlığını görebilmemiz mümkün olabileceği 

gibi, hazırlanan preparatların floresanla iĢaretli antikorlarla incelenmesiyle de bu 

bakterilerin varlığı araĢtırılabilir.  Bununla birlikte Rickettsia türlerinin kültür 

ortamlarından izole edilmesi ise en kesin teĢhis metodudur (Diker ve ark., 2011).  Bu 

bakterilerin kültüre edilmesi önceleri yalnızca P3 biyogüvenliği sağlanmıĢ ve deneyimli 

personeli bulunan kısıtlı sayıdaki araĢtırma laboratuarlarında gerçekleĢtirilmesine 

rağmen son yıllarda viral izolasyon için hücre kültür sistemlerinin geliĢmesiyle birlikte 

Rickettsia türlerini izole edebilmek için uygun laboratuar sayısında artıĢ meydana 

gelmiĢtir. 

 

 

 

 

ġekil 2.6 Rickettsial enfeksiyonların diagnozunda kullanılan laboratuar metodları 

(Walker, 1996) 

 

GeçmiĢte Rickettsia türlerinin izolasyonunda embriyolu tavuk yumurtaları kullanılmıĢ 

olsa da Ģimdilerde bunun yerine hücre kültürü tercih edilmektedir (Bernard ve Raoult, 

1997). Hücre kültürü uzun yıllar evvel tanımlanmıĢ ve günümüzde klinik örneklerden 

Rickettsia genusu üyelerinin izolasyonu amacıyla kullanılan yaygın bir metod haline 

gelmiĢtir. Söz gelimi R.rickettsii‟nin kandan izolasyonu bu metodla monosit kültürü 

kullanılarak baĢarılmıĢtır (Bernard ve Raoult, 1997). Ancak bu bakteriler zorunlu hücre 

içi paraziti olmaları dolayısıyla kültürde üretilmesi zor canlılardır ve bu sebeple tanıda 

serolojik testlerin kullanımı daha yaygındır (Parola ve ark., 2005).  



 

 

Bu testler içerisinde Weil-Felix testinin temel mekanizması R.acarii dıĢındaki Rickettsia 

genusundaki üyelerin antijenleri ile çapraz reaksiyon veren antijenler içeren bazı 

Proteus türlerine karĢı oluĢmuĢ (P.vulgaris OX2, P.vulgaris OX19, P.mirabilis OXK) 

antikorları belirleyebilmeye dayanmaktadır (Bernard ve Raoult, 1997; Kuloglu, 2003). 

Testin duyarlılığı ve özgüllüğü düĢük olduğundan kesin tanıda Weil-Felix testi yerine 

lateks aglütinasyon, indirekt immünofloresan antikor (IFA) ve ELISA (Enzyme Linked 

Immüno Sorbent Assay) gibi farklı pek çok testten yararlanılmaktadır (Mete, 2007).   

Rickettsia türlerinin identifikasyonlarında yararlanılan moleküler yöntemler arasında ilk 

uygulamayı SFG‟nin kendi içerisindeki ayrımını sağlayan ve Omp A proteinini 

kodlayan genin, PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) yöntemi ile 

tespiti oluĢturur (Regnery ve ark., 1991). Söz konusu gen, SFG için spesifiktir ve genin 

5‟ ucunda yer alan 632 bp‟lik kısmın karĢılaĢtırılması ile bu gruptaki bakterilerin doğru 

tanımlanması sağlanabilmektedir (Raoult ve Roux, 1997). 

PCR ürünlerinin nükleotid dizi analizinin yapılması, Rickettsia türlerinin 

tanımlanmasında oldukça etkili olmakla birlikte bu tanımlamanın yapılmasında 16S 

rRNA, sitrat sentaz, 17 kDa‟luk protein, OmpA ve OmpB‟i kodlayan genlerin kullanımı 

önerilmektedir (Kuloglu, 2003).  Kullanılan 16S rRNA cins düzeyinde bir bilgi vermiĢ 

olsa da birkaç türün aynı 16S rRNA dizisini taĢıdıkları düĢünüldüğünde tür düzeyinde 

yeterli olamadığı görülmektedir.  Ayrıca moleküler tanıda kullanılan PCR, hastalığın 

akut fazında kanda çok az bakteri varken ve henüz serolojik yanıt oluĢmamıĢken 

Rickettsia bakterilerinin varlığını göstermesi bakımından da tedavide avantaj 

sağlamaktadır (Diker ve ark., 2011).  

 

2.6. Rickettsial Enfeksiyonların Patogenezi ve Tedavisi 

 

Rickettsial patojen taĢıyan bir kene veya akarın insana tutunması ile hastalık etmeni, 

kan yoluyla deriden baĢlayarak, beyin, akciğer, kalp, böbrekler, karaciğer, 

gastrointestinal sistem ve diğer organlardaki endotelyal hücreleri enfekte eder.  Bu 

hücreler içerisine fagositoz yoluyla alınan rickettsial patojen, bu alım sırasında oluĢan 

fagosomdan ayrılarak hücre içerisinde bölünmeye baĢlar.   

 

 



 

 

 

 

ġekil 2.7 Kültüre edilmiĢ insan endotel hücre sitoplazmasında serbest olarak 

bulunan R.conorii (r) (Walker, 1996)  (A)  Bir Rickettsia‟nın ikiye 

bölünerek çoğalması (ok ucu), (B) Bu Rickettsia konak hücre aktin 

flamentleri tarafından oluĢturulan itici güç sebebiyle konak hücrenin 

sitoplazması içerisinde hareket edebilir.  Bar: 0.5 μm (Walker, 1996)  

 

Bir süre sonra hücre içerisinde sayısının artmaya baĢlar ki bu noktada rickettsial patojen 

R.prowazekii ise görünüĢte sağlıklı olan hücre lizise uğrayana dek hücreden ayrılmadan 

kalır.  Oysa bu rickettsial patojen R.rickettsii ise birkaç bölünmeden sonra filopodlar 

oluĢturarak hücreden ayrılır.  Bu yüzden R.rickettsii daha hızlı bir yayılım 

sergilemektedir.   

 

 

 

 

ġekil 2.8 Rickettsial patojenlerin eukaryotik hücrede oluĢturdukları patogenez           

                (Walker, 1996)   

 



 

 

Hücrenin lizise uğratılmasında mekanizması açık olmamakla birlikte fosfolipaz 

aktivitesi muhtemelen rickettsial kökenlidir.  Rickettsial fosfolipaz, proteaz ya da konak 

hücre zarının serbest radikal peroksidasyonu yoluyla lizisin gerçekleĢmesi olasıdır.  

Sitokinlerin ve inflamatuar mediatörlerin bazı klinik belirtiler için tanımlanmamıĢ 

olması, rickettsial lipopolisakkaridlerin biyolojik olarak rickettsial hastalığın 

patojenitesinde bir etkinliğe sahip olmadığını düĢündürmektedir (Walker, 1996).   

Rickettsial enfeksiyonların en önemli patofizyolojik etkisi enfekte edilen endotelyal 

hücreler arasındaki adherens bağlantıların kesilmesi sebebiyle meydana gelen ve stres 

lifleri olarak da ifade eden boĢlukların endotelyal hücrelerin Ģekillerinin değiĢimini 

sağlayarak meydana getirdiği mikrovasküler geçirgenliğin azalmasıdır (Valbuena ve 

Walker, 2005).  Rickettsia tarafından enfekte edilen endotelyal hücrede bir oksidatif 

stres meydana gelmektedir.   Invitro ortamda SFG grubundan bir Rickettsia ile enfekte 

edilen endotelyal hücreler reaktif oksijen üretmeye baĢlarlar ki bu da konak hücre 

membranında lipidlerde peroksidatif hasara sebep olur (Olana, 2005). Bakterinin damar 

harabiyetini baĢlatan mekanizmasının büyük bölümünün bugün için aydınlatılamamıĢ 

olmasıyla birlikte bugünkü bilgilerimiz vaskülit ve damar içi koagülasyonun 

patogenezinde kallikrein-kinin sisteminin aktivasyonunun etkili olduğunu iĢaret 

etmektedir.  Bununla ilgili olarak hayvanlarda yapılmıĢ olan deneyler mevcuttur 

(Rydkina ve ark., 2004). 

Endotelyal hücrelerde meydana gelen bir rickettsial enfeksiyon, nüklear faktör olarak 

adlandırılan ve proinflamatuar sitokinlerin üretimine aracılık edip apoptozu inhibe eden             

KB‟yi aktive eder (Joshi ve ark., 2004).  Enfekte haldeki endotel hücreleri IL-6, IL-8 ve 

monosit üretmeye baĢlar.  Endotel hücrelerin ölümünün gecikmesi bakterinin daha fazla 

yayılması için fırsat niteliğindedir.   

Riketsiyoz vakâlarında sıklıkla intravasküler koagülasyon neticesinde trombositopeni 

geliĢir.  Endotelyal hasarın yaygınlığı dikkate alındığında yaĢamı tehdit edebilen 

hemorajlar meydana gelebilmektedir.  Kan damarlarındaki hücreleri enfekte ederek 

hastalık meydana getiren Rickettsia genusu üyeleri, klinik tabloda periferden merkeze 

doğru yani kapillerden arteriyollere ve venlere yayılarak vaskülit oluĢtururlar.  

Rickettsial enfeksiyonların sempttomları arasında ateĢ, baĢağrısı, kenenin tutunduğu 

bölgede oluĢan eskar (tâche noire) ve lenfadenopatiyi saymak mümkündür (Mete, 

2007).  Sıklıkla bunlara nötropeni, trombositopeni ve karaciğer enzimlerindeki 



 

 

yükselme eĢlik etmektedir (Mete, 2007).  Hastalığın seyrini belirleyen, etken ve konağın 

özelliğidir (Parola ve ark., 2005). 

Benekli ateĢ grubu rickettsiyozlar içerisinde en çok görülen ve en ağır seyreden hastalık 

olan  RMSF‟de, genellikle hastalığın üçüncü gününde döküntü görülmektedir (Walker, 

1989).   

 

 

 

ġekil 2.9 SFG riketsiyozlarda oluĢan lezyonlar. (A) MSF‟li hastalarda döküntü ve 

tâche noire. (B) Japon Benekli AteĢi‟nde döküntü ve tâche noire. (C) 

Africa Kene Isırığı AteĢi‟nde çoklu tâche noire. (D) Afrika Kene Isırığı 

AteĢi‟nde hastanın yüzündeki veziküler döküntü (Raoult and Roux, 1997)   

 

 

Hastalık etkeni olan R.ricketsii kenelerin tükürük bezlerindeki salgılar yoluyla dermise 

inoküle olmasının ardından kan ve lenf yoluyla tüm vücuda yayılır (Mete, 2007).  

RMSF‟nin inkübasyon periyodu kenenin tutunmasından itibaren geçen ortalama 7 

günlük süredir.  Diğer SFG grubu Rickettsia türlerinin aksine R.ricketsii genellikle kene 

ısırığında bir eskar meydana getirmez (Walker, 1989).  Hastalığın baĢlangıcında yüksek 

ateĢ, baĢ ağrısı, halsizlik, mide bulantısı ve hatta kusma, iĢtahta belirgin azalıĢ, karın 

ağrısı ve ishal görülmektedir (Minniear ve Buckingham, 2009; Bassetti, 2004).  Söz 

konusu belirtilerin baĢka hastalık durumlarıyla da benzerlik göstermesi diğer bir 

ifadeyle bu hastalık için ayırıcı baskın bir sempttomdan bahsedilememesi hastalığın tanı 

ve tedavisinde gecikmeye neden olabilmektedir.  RMSF‟de meydana gelen döküntü 



 

 

üçüncü günde fark edilebilecek seviyeye ulaĢır.  Küçük, düzensiz ve pembe görünümlü 

bu döküntü tipik olarak öncelikle bilekler ve ön kolda kendini gösterir (Sexton ve Kaye, 

1992).  Sıklıkla trompositopeni, hipoatremi, anemi, bilirubin ve kreatin kinaz artıĢı 

laboratuar bulgularına eĢlik etmektedir (Kirk ve ark., 1990).  

Kene olan alanlardan kaçınma, böcek kovucular ve uzun elbiseler giymek bu hastalıkla 

hiç tanıĢmamak adına yapılabilecek basit önlemlerden birkaçıdır.  Hastalığın 

tedavisinde çocuk ve gebe olmayan kadınlar için doksisiklin uygun bir antibiyotikken, 

hamileler için kloramfenikol kullanımı salık verilir (Stallings, 2001).  Ayrıca tetrasiklin 

grubu antibiyotikler de tedavi sürecinde kullanılabilmektedir (Kirk ve ark., 1990).  Tifüs 

grubu Rickettsia türlerinin neden olduğu tifüs hastalığında da ateĢ, baĢ ağrısı, RMSF‟de 

olduğu gibi bir döküntü, bölgesel lenfadenopati en yaygın sempttomlar arasında 

olmakla birlikte genellikle bunlara hepatomegali, splenomegali, konjunktiva ve kızartı 

eĢlik eder.  Vakaların çoğu, doksisiklin, kloramfenikol ve siproflaksasin ile tadavi edilir.  

Tedavi edilmeyen tifüs için ölüm oranı %15 olarak verilmiĢtir (Niang ve ark., 1999). 

 

 

 

ġekil 2.10 Rickettsial Hastalıkların Ortak Klinik Belirtileri (Walker, 1996) 

 

 

Benekli ateĢ grubu ve tifüs grubu Rickettsia türlerine karĢı aĢılar genellikle deneysel 

olarak hücre kültürü, embriyolu tavuk yumurtası, kene ve bitte bakterilerin üremesi 

esasına dayalı olarak geliĢtirilmiĢ, ancak öldürülen organizmalar içeren aĢılar eksik 

koruma sağlamıĢtır.  Bundan sonra geliĢtirilen zayıflatılmıĢ canlı aĢı epidemik tifüste bir 

takım yan etkilerle birlikte baĢarılı olmuĢtur ancak bu durum rickettsial antijenler ve 



 

 

anti rickettsial immun cevap üzerine daha fazla çalıĢma yapılmasını gerekli kılmıĢtır 

(Walker, 1996).     

 

 

 

ġekil 2.11 Sağda Konjuktival sufüzyon
5
 (Mazumder, 2009) ve solda RMSF‟de 

görülen peteĢik döküntü
6
 (Thorner, 1998) 

 

 
 

2.7. Kenelerin Sistematik Yeri, Biyolojik ve Morfolojik Yapıları  

 

Sert kene, mera kenesi, yavsı, kuru budak, sakırga, kerni ve diza gibi çeĢitli isimlerle 

adlandırılan sert keneler, Arthropoda Ģubesinin Arachnida sınıfının Ixodida takımında 

yer alan ve 899 kene türünü ihtiva eden üç familyadan (Ixodidae, Argasidae ve 

Nuttalliellidae) Ixodidae familyasına mensup olup, 713 tür ile temsil edilmektedir      

(Barker ve Murrell, 2004).  Ülkemizde 38‟i Ixodidae, 8‟i Argasidae‟den olmak üzere 

toplam 46 kene türü bulunmaktadır (Bursali ve ark., 2012).  Tokat bölgesinde insanlar 

üzerinde parazitlenen Ixodidae familyasına ait Hyalomma, Rhipicephalus, 

Haemaphysalis, Dermacentor ve Ixodes cinslerine ait türler (Bursali ve ark., 2010) 

bulunmakla birlikte bunlardan Haemaphysalis concinna, Hyalomma anatolicum, 

Hyalomma detritum, Hyalomma marginatum, Hyalomma turanicum, Rhipicephalus 

bursa ve Rhipicephalus turanicus‟ta KKKV saptanmıĢtır (Tekin ve ark., 2011) 

Böceklerden farklı olarak vücutları tek bölümden oluĢan ve anten yapısına sahip 

olmayan keneler, yumurta, larva, nimf ve ergin olmak üzere farklı yaĢam döngülerine 

                                                 
5
 Damar dıĢına kan sızması veya dokulara infiltre olan kanama  

6
 Yüzeysel kan damarlarının yırtılması sonucunda nokta biçimli deri kanaması.  BaĢlangıçta kırmızı-mor 

veya kırmızı-kahverengi olan peteĢiler, kanayan kanın hemoglobininin kimyasal yapısının devamlı 

değiĢmesi sonucunda yeĢil, sarı veya siyahımsı renklere dönüĢebilir.   



 

 

sahip organizmalardır. Yumurtadan çıkan ve larva olarak adlandırılan keneler, bu 

dönemde üç çift bacağa sahiptir.  Kan emerek geliĢen ve gömlek değiĢtiren keneler dört 

çift bacaklı ama henüz genital organları ĢekillenmemiĢ nimf haline gelirler.  Benzer 

Ģekilde burada da kan emerek geliĢen ve gömlek değiĢtiren keneler artık çiftleĢebilecek 

ergin kenelerdir. Erkek ve diĢi kenelerin çiftleĢmesi sonucu kan emen diĢinin toprağa 

düĢmesiyle birlikte yaklaĢık 3 000 - 15 000 arası yumurta ortama bırakılmıĢ olur.  

Yumurtladıktan sonra ölen diĢi kenelerin yumurtalarından larvalar çıkmakta, ortam 

Ģartlarına ve türlere bağlı olmak kaydıyla da 2-3 yıl kadar hayatta kalabilmektedirler 

(Anderson ve Magnarelli, 2008). 

Vücutları gnathosoma ve idiosomadan oluĢan keneler açken dorso-ventral basık bir 

Ģekilde görülürler (Wall ve Shearer, 2001).  Ixodid keneleri scutum adlı sert kitinli bir 

tabakaya sahiptirler.  Bu tabaka erkeklerde tüm vücudu, diĢilerde ise baĢın gerisinde 

nispeten daha küçük bir alanı kaplamaktadır.  Bu sebepledir ki sert kenelerin diĢileri 

yumurtlamak için ihtiyaç duydukları kandan daha çok emebilme yetisine sahiptirler.   

Ortalama 850 türün %10 kadarının medikal öneme sahip olduğu keneler (Cupp, 1991) 

omurgalılarda zorunlu kan emici ektoparazitlerdir (Jongejan ve Uilenberg, 1994).  Tüm 

geliĢim evrelerinde kan emmek zorundadırlar (Karaer ve ark., 1997). Tropik ve 

subtropik iklim kuĢaklarına sahip bölgelerde daha çok yayılım gösteren keneler 

(Anderson ve Magnarelli, 2008), çoğunlukla konağına kalıcı olarak bağlanmaz, 

beslenmek için her zaman yeni bir konak bulmak zorundadır. Özellikle son yıllarda 

adını sıkça duymaya baĢladığımız, Kırım Kongo Kanamalı AteĢi virüsünün insana 

naklinde etkili olan Ixodid kenelerden , ülkemizde bu hastalığın vektörü olarak daha 

ziyade R.bursa ve H.marginatum‟u etkili olduğu bilinmektedir- bunun gibi pek çok 

bakteri ve virüsü insana naklederek, önemli pek çok hastalığın ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadırlar (Tekin ve ark., 2011).   

 

2.8. Rickettsial Patojenler ve Arthropod Vektörler Arasındaki İlişki 

 

“Rickettsia türleri doğada arthropod vektörler aracılığıyla varlıklarını devam 

ettirebildikleri halde niçin omurgalıları enfekte ederler”, “değiĢken olmakla birlikte 

bazen oldukça karıĢık olabilen rickettsial döngülerle omurgalılar arasındaki iliĢkide 

vektörlerin konumu nedir” veya “omurgalı ve omurgasız konaklarda bulunabilmeleri 



 

 

tüm Rickettsia türleri için bir ortak özellik iken, tercih ettikleri arthropod vektörler, 

coğrafik dağılım ve virulans bakımından niçin farklılık arz eder” gibi sorulara yanıt 

arayacağımız bu bölüm, çalıĢmamızın odak noktasını oluĢturması bakımından 

hususiyetle önem arz etmektedir.  Ġnfeksiyöz etkenlerin çoğunluğu farklı pek çok canlı 

türünde hastalık meydana getirse de bazı enfeksiyonlar bazı hayvan türlerinde kesinlikle 

görülmemektedir. Doğal direnç olarak ifade edilen bu durum, türün genetik ve 

fizyolojik yapısı ile yapısal özelliklerinin bir etkileĢimi sonucu meydana gelmektedir.  

Diğer yandan infeksiyöz etkenlerin canlıları enfekte etme ve hastalık oluĢturma 

kapasiteleri arasında da farklılıklar mevcuttur ki burada da yapısal özellikler, yaĢam 

Ģekli, çevre koĢulları gibi pek çok faktörün etkili olduğunu söyleyebilmek mümkündür 

(Diker ve ark., 2011). 

Rickettsia, arthropodları rezervuar ve vektör olarak kullanmaktadır.  Bazı Ixodes 

türlerindeki ergin erkek keneler dıĢında, tüm keneler geliĢim aĢamalarında 

arthropodlardan kan emerler.  Beslenme sırasında kenenin tükrük bezlerinden Rickettsia 

omurgalı konağa bulaĢabilir.  Bu sebeple larva, nimf ve ergin dönemde omurgalı 

konaklar için infektif olan Rickettsia genusu üyeleri, keneler için ana rezervuar 

konaklardır. Rickettsia türleri; arthropodların bağırsak parazitleri olup onların önce 

bağırsak epitel hücrelerinde, daha sonra da ağız salgı bezleri ve üreme organlarında 

çoğalır ve nihâyetinde son konak üzerinde beslenirken bakterileri bulaĢtırırlar (Diker ve 

ark., 2011).  Bu bulaĢtırma sırasında tükrük salgısı, koksal sıvı ve dıĢkı etkili olsa da 

patojenin bulaĢmasında en etkili yolu tükrük oluĢturmaktadır.  Virüslerin konağa geçme 

süreleri de farklılık göstermekte olup bu süre virüsün naklinde 5-6 saat iken, Rickettsia 

türlerinde 10, Borrelia türlerinde 48 saat olabilmektedir (Labuda ve ark., 1993).  

Kenelerin patojen açısından etkin vektör olmalarında sahip oldukları tükürük salgısının 

niteliği de belirleyicidir. Söz konusu salgı, hem konak direncini baskılayan hem de bu 

patojenlerin konakta barınıp hastalık oluĢturabilmesini sağlayan faktörler içermelidir 

(Vatansever, 2008; Labuda ve ark., 1993) 

Bir kenenin uzun dönem açlığı, bazı özelliklerini değiĢtirse de onu enfekte eden 

Rickettsia‟yı öldürmez.  Rickettsia türlerinin coğrafi dağılımları, onların kene konakları 

ile kene aktivitesiyle paralel hastalıkların mevsimsel insidansı tarafından belirlenir.  Söz 

gelimi R.conorii‟nin sebep olduğu MSF, R.sanguineus tarafından nakledilmektedir ki 



 

 

bu kenenin yıl içinde en aktif olduğu ay mayıstır.  MSF vakaları ise bundan tam üç ay 

sonra yani ağustos ayında yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaĢmaktadır.   

Enfekte olan kenenin insana tutunması acısızdır ve kene özellikle larva ve nimf 

döneminde fark edilmez.  Kene ısırığı bulgusu önemli olmakla birlikte ilk zamanlar bir 

bulgu yoktur.  Hastalığa ait bulgular 7-10 gün içerisinde kendini tam olarak göstermeye 

baĢlar.  Ġnsana kene türlerinin afinitesi de farklılık sergiler (Raoult ve Roux, 1997).  

SFG riketsiyozlar daha çok Ixodid kenelerle iliĢkiliyken, TG riketsiyozlar bit ve 

pirelerle iliĢkilidir.            

Patojenlerin keneler tarafından taĢınması transtadial ve transovarial yolla meydana 

gelmektedir. Larva ve/veya nimf döneminde patojen taĢıyan konaklardan kan emen 

keneler, kanla birlikte aldığı bu etkenleri bir sonraki aĢamada kan emdiği baĢka bir 

konağa aktarır ki bu transtadial nakil olarak adlandırılmaktadır.  Öte yandan transovarial 

olarak adlandırılan nakilde ise eriĢkin dönemdeyken patojen içeren konaktan kan emen 

kenenin söz konusu patojeni yumurtalarına ve yumurtadan çıkan larvalara taĢıması söz 

konusudur. Ġster transtadial isterse transovarial yolla meydana gelsin netice itibariyle 

patojenin nakli sağlanmıĢ olmakta, yeni konaklar enfekte edilmektedir (Azad ve Beard, 

1998).   

Kenelerin kendilerine özgü vektörlük yetenekleri sebebiyle her kene her hastalık 

etkenini taĢıyamamaktadır. Bir kenenin gerçek anlamda vektör olduğunu kabul 

edebilmek için transtandial ve/veya transovarial nakli gerçekleĢtirmesi gerekir 

(Jongejan ve Uilenberg, 2004). Kenelerdeki Rickettsia türünün etkili transtadial ve 

transovarial iletimle aktarılması SFG riketsiyozlarında genetik bütünlüğü koruyarak 

hayatta kalabilme adına oldukça önemlidir. Bu mekanizmada ayrıca keneler SFG 

riketsiyozlara rezervuar konak olarak da hizmet etmiĢ olur. SFG riketsiyozlarda 

Rickettsia insana kene ısırığıyla iletilirken, TG riketsiyozlarda Rickettsia ısırılan 

alandaki böcek dıĢkısıyla bulaĢtırılır.   

Rickettsia-vektör iliĢkisinin moleküler yönleri bütünüyle anlaĢılabilmiĢ değildir.  

Rickettsia üyelerinin arthropodlarla iliĢkisi uzun yıllara dayanmakla birlikte, bu 

birlikteliğin uzunluğu dikkate alındığında rickettsialar ve onların arthropod vektörleri 

hakkındaki bilgilerimiz oldukça azdır (Azad ve Beard, 1998). Bu sahada yapılacak olan 

çalıĢmalar ile bilgi eksikliklerimizin giderilmesi, yeni sorular sordurarak Rickettsia 



 

 

türleri ve onların arthropod vektörlerinin arasındaki iliĢkinin daha iyi anlaĢılabilmesine 

olanak sağlayacaktır.   

 

Çizelge 2.1.  Rickettsia türleri ile kene cinsleri arasındaki iliĢki (Raoult and Roux, 1997)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. MATERYAL ve METOD 

 

3.1.  Materyal 

 

Tokat Devlet Hastanesi‟ne 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kene tutunması Ģikâyetiyle 

gelen hastalar üzerinden alınan yaklaĢık 600 kene örneğinin tür teĢhisi, konu uzmanı 

akarolog tarafından Nuttall ve Warburton (1911, 1915), Pomerantzev (1950), 

Hoogstraal (1956, 1959), Arthur (1960, 1963, 1965), Parrish (1961), Kaiser ve 

Hoogstraal (1964), Trapido ve ark., (1964), Nemenz (1967), Merdivenci (1969) 

Yamaguti ve ark., (1971), Özkan (1978), Keirans ve Litwak (1989), Tanskul ve Inlao 

(1989), Walker ve ark., (2000), Apanaskevich ve Horak (2006, 2008)‟dan yararlanılarak 

yapılmıĢtır.      

 

3.1.1.  Materyalin Temini ve Saklanması 

 

Tür teĢhisi yapılan kene numuneleri, alındığı hastanın adı, alınıĢ tarihi ve erkek/diĢi 

biçiminde ayrımı yapılarak etiketlenmiĢ, % 70‟lik alkol bulunan tüpler içerisinde 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Akaroloji laboratuarında saklanmıĢtır.   

  

3.1.2.  Kullanılan Kimyasal Maddeler, Malzemeler ve Cihazlar  

 

PCR Master Kit (Qiagen/1000 reaksiyonluk), Proteinaz K (Roche), ATL Lysis 

Tamponu (200 ml/Qiagen), AL Tamponu (54x4 ml/Qiagen), AW1 Wash Buffer 

konsantresi (95 ml/Qiagen), AW2 Wash Buffer Konsantresi (66 ml/Qiagen), Moleculer 

Biology Grade Water (Fermentas), VC 1 kb DNA Ladder (Vivantis), absolute 

ethanol(Merck),  agar (Promega), TAE/TBE tamponu, mezür, erlen, beher, bistüri, cam 

ĢiĢeler (500 ml, 1000 ml), vidalı kapaklı steril santrifüj tüpü (15 ml‟lik), eppendorf tüpü 

RNAaz DNAaz free (1.5 ml), DNA spin filtre seti (2 ml), bek alevi/çakmak, pipetler (2, 

10, 200, 1000 l‟lik), pipet ucu (1-200 l‟lik), pipet ucu (100-1000 l), pipet ucu (2-10 

l‟lik), steril pastör pipeti (1ml),  mikrosantrifüj ve PCR tüpleri (0,2 l) , PCR rack 



 

 

(tüplük), elektroforez, vakum pompası, vortex, santrifüj, inkübatör, PCR, hassas terazi 

gibi muhtelif laboratuar malzeme ve imkanları kullanılmıĢtır.      

 

3.1.3.  Primerlerin Hazırlanması 

 

Kenelerden izole edilen DNA örnekleri hem 12S rRNA hem de Rickettsia grubu 

spesifik primerlerle PCR iĢlemine tabi tutulacak olduğundan bu iĢlemler için primer 

seçimi gerekmektedir.   

Rickettsia varlığının saptanmasında tüm Rickettsia türlerinde bulunan ve sitrat sentaz 

geni olarak ifade edilen gltA için forward ve revers primerler aĢağıdaki gibi 

belirlenmiĢtir (Parola, 2005) 

RpCS.877p GGGGACCTGCTCACGGCGG (Forward Primer) 

RpCS.1258n ATTGCAAAAAGTACAGTGAACA (Revers Primer) 

 

12S arthropod mitokondrial rRNA geni içinse belirlenen primerler aĢağıdaki gibidir 

(Beati ve Keirans, 2001).     

T1B AAACTAGGATTAGATACCCT (Forward Primer)  

T2A AATGAGAGCGACGGGCGATGT(Revers Primer)  

 

3.2. Metod 

 

ÇalıĢmamız sert kenelerde Rickettsia varlığının moleküler yöntemlerle tespitine 

dayandığından ilk aĢamada kene örneklerinin total DNA izolasyonları yapılmıĢ, 

ardından izole edilen total DNA içerisinde Rickettsia varlığının araĢtırılabilmesi için 

uygun primerlerle standart PCR iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.   

PCR iĢlemini takiben yapılan elektroforez ile Rickettsia içeren kene örnekleri 

belirlenmiĢ, seçilen 20 örneğin DNA sekansı uygun laboratuarlara gönderilerek 

yaptırılmıĢtır.  Sekansı belirlenen numuneler NCBI gen bankası veri tabanında 

karĢılaĢtırmıĢ ve söz konusu örnekteki Rickettsia türünün tür düzeyinde tespiti 

gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 

 



 

 

3.2.1. Total DNA İzolasyonu 

 

Prosesin temel mekanizması bir gece boyunca uygun solüsyonlarla muamele edilen 

örneğin, ertesi gün DNA presipitasyonunun gerçekleĢtirilmesine dayanmaktadır.  Bu 

nedenle DNA izolasyon prosesini iki etap halinde özetleyebilmek mümkündür.   

Birinci gün, etanol içerisinden alınan kene numuneleri etiketlenmiĢ temiz bir tüpün 

içerisine konup vakumlanarak etanolün numuneden uzaklaĢtırılması sağlanmıĢtır.  

Ardından her bir tüpün içerisine 180l ATL Lysis Buffer konarak keneler diagonal 

biçimde iki parçaya ayrılmıĢtır.   

ĠĢlem esnasında kontaminasyonu engellemek maksadıyla her örnek için farklı bistüri 

ucu kullanımı yerine tek bir ucun, her örnekten sonra yakılarak steril edilmesi tercih 

edilmiĢtir.  Kesilen örnekler üzerine 40 µL proteinaz K ilave edilmek suretiyle 56C‟de 

1 gece (en az 12 saat) inkübe edilmiĢtir. 

Ġkinci gün inkübasyondan alınan örneklerin her birine 220 µL AL Buffer konarak 

vortekslenmiĢ ve 72 C‟de 10 dk inkübe edilmiĢtir.   

Ġnkübe edilen örneklere ardından 250 µl etanol eklenip vortekslenmiĢ ve kene hariç tüm 

sıvı kısım filtreli tüpe aktarılarak 1 dk süreyle 12 000 rpm‟de santrifüje tâbi tutulmuĢtur.  

Kenelerin kaldığı tüplerse tüm çalıĢma tamamlanıncaya dek alkol ilave edilerek 

saklanmıĢtır.   

Sıvı kısmın santrifüj sonrası filtreden geçerek biriktiği tüp atılmıĢ yeni bir tüpün üzerine 

yerleĢtirilen filtreli tüpe bu kez 500 µl AW1 washing buffer konarak 1 dk. 12 000 

rpm‟de santrifüj edilmiĢtir.  Alttaki sıvının biriktiği tüp atılarak yeni bir tüp üzerine 

filtre yerleĢtirilerek üzerine 500 µl AW2 washing buffer konulmuĢ ve yine 1 dk. 12 000 

rpm‟de santrifüjü sağlanmıĢtır.   

Bu iĢlem sonrasında altta biriken sıvı kısım tüpten atılarak kurulanmıĢ ve filtre üzerine 

yeniden yerleĢtirilerek 2 dk 12 000 rpm‟de boĢ olarak santrifüj edilmiĢtir.   

Spin edilen örneklerdeki filtre kısmı etiketlenmiĢ eppendorflara yerleĢtirilmiĢtir.  

Üzerlerine 70 C sıcaklığındaki Moleculer Biology Grade Water (OtoklavlanmıĢ distile 

su) ilave edilerek 12 000 rpm‟de 1 dk santrifüjü sağlanmıĢtır.  Ardından filtreli kısım 

atılarak alttaki DNA örneği,  +4 C‟de  PCR iĢlemi yapılıncaya dek saklanmıĢtır.    

 

 



 

 

3.2.2. PCR 

 

Elde edilen DNA ekstraksiyonları soğuk ortamda PCR iĢlemine tabi tutulmuĢtur.  

Bunun için etiketlenmiĢ PCR tüplerinin içerisine; 

 

 25 µl Master Mix
7
,  

 2 µl forward,  

 2 µl revers,  

 2 µl template DNA ve  

 19 µl DNA grade water eklenerek vortekslenir. 

 

12S rRNA için PCR parametreleri; 

 95C‟de 5 dk 

40 döngünün her biri için 

 95 C‟de 30 sn, 

 45 C‟de 30 sn,  

 72 C‟de 60 sn  

 72 C‟de 5 dk Ģeklinde belirlenmiĢtir (Williamson ve ark., 2010).   

 

Bakterial genler için PCR parametreleri ise;  

 95 C‟de 5 dk 

40 döngünün her biri için 

 95 C‟de 60 sn 

 55 C‟de 60 sn 

 72 C‟de 30 sn  

 72 C‟de 1 dk biçiminde ayarlanır (Williamson ve ark., 2010).   

YaklaĢık 2 sa 10 dk süren iĢlem sonrası alınan PCR ürünleri +4 C‟de elektroforez 

yapılıncaya dek saklanabilir.  
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Bölümü‟nden Prof. Dr. Ġsa Gökçe tarafından üretilen PFU DNA polimeraz ile de tekrarlanmıĢ, sonuçlar 

da herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır.  



 

 

3.2.3. Agaroz Jel Elektroforezi  

 

Elektroforezde uygun primerlerle çoğaltılan DNA örneğinin agaroz jelde yürütülmesi 

ile aranan rickettsial DNA‟nın UV transilluminatör altında 380 bp‟lik alandaki 

absorbansı araĢtırılmıĢtır.  Bunun için 50 ml TAE içerisinde çözülen 0,5 gr. agar 

içerisine 0,5 µl etidyum bromür ilave edilerek tanka boĢaltılır.  Soğuyan jel üzerindeki 

kuyucuklardan ilkine boyalı halde bulunan VC 1kb DNA Ladder‟dan 2 µl, sonraki her 

bir kuyucuğa ise 4 µl brom fenol blue ve 5 µl DNA örneği karıĢımından 8 µl eklenerek 

elektroforez çalıĢtırılır.  ĠĢlem sonrası alınan jeller 380-450 nm dalga boyundaki UV 

altında bakılarak fotoğraflanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. BULGULAR  

 

Bu çalıĢmada, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında, Tokat ilinde kene tutunması Ģikâyetiyle 

hastanelere baĢvuran hastalardan alınan yaklaĢık 600 kene örneğinde Rickettsia varlığı 

PCR yöntemiyle test edilmiĢtir. PCR sonuçlarına göre Dermacentor marginatus, 

Haemaphysalis parva, Hyalomma marginatum, Ixodes redikorzevi, Rhipicephalus 

turanicus türlerinde Rickettsia varlığı tespit edilmiĢtir.  ÇalıĢma sonuçları bölge 

kenelerinin toplam Rickettsia prevalansının % 7,40 olduğunu ve özellikle Hyalomma 

marginatum ve Dermacentor marginatus türlerinde, Rickettsia prevalansının daha 

yüksek bulunduğunu göstermiĢtir (Çizelge 4.1).  

 

Çizelge 4.1 ÇalıĢmamızda yer alan sert kene türleri ve Rickettsia prevalansı    

 

Kene Türü Nimf ♀ ♂ Toplam 

Rickettsia 

Varlığına 

 Rastlanan 

Örnek 

Sayısı 

Rickettsia  

Pozitif % 

Dermacentor marginatus  43 15 58 9 %.15,5 

Dermacentor niveus  1 1 2   

Haemaphysalis parva  14 9 23 1 %.4,34 

Haemaphysalis punctata  4 2 6   

Haemaphysalis sulcata  5 1 6   

Hyalomma aegyptium  3 10 13   

Hyalomma anatolicum  1  1   

Hyalomma excavatum  7 12 19   

Hyalomma marginatum  58 237 295 25 %.8,47 

Ixodes redikorzevi  5  5 1 %.20 

Ixodes ricinus 5 1  6   

Ixodes sp.  1  1   

Rhipicephalus bursa  27 38 65   

Rhipicephalus sanguineus  1  1   

Rhipicephalus turanicus  4 8 12 2 %.16,6 

       

TOPLAM  5 175 333 513 38 %.7,40 

 

 

 



 

 

Rickettsia tespit edilen örneklerin PCR ürünlerinin jel görüntülerinin bir örneği ġekil 

4.1‟ de verilmiĢtir. 

     MW      S1        S2        S3       S4       S5         S6       S7 

                                                              

   

 

ġekil 4.1 Tokat bölgesinden insanlar üzerinden toplanan sert kene türlerinde, PCR ile 

Rickettsia taĢıdığı tespit edilen örneklerin agaroz jel elektroforez görüntüsü 

(MW: moleculer weight marker/ VC 1kb DNA Ladder,  S: Numune)   

 

 

Bölgemizde insanları enfekte eden kenelerin, mevsimsel aktiviteleri farklı olmak üzere 

daha çok Hyalomma marginatum, Hyalomma detritum, Rhipicephalus bursa, 

Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Haemaphysalis punctata, Dermacentor 

marginatus ve Ixodes laguri olduğu kaydedilmiĢtir (Bursali ve ark., 2010).  Bu 

çalıĢmada, insanlar üzerinden toplanan ve Rickettsia varlığı bakımından araĢtırdığımız 

örneklerin % 58‟i Hyalomma marginatum, %13‟si Rhipicephalus bursa ve % 11‟i 

Dermacentor marginatus türleri olarak tayin edilmiĢtir ki bu türler bölgemizdeki sert 

keneler arasında baskın olan türlerdendir. 

Kenelerin toplandığı yıllara göre bir dağılım yapıldığında;  2007 yılına ait 445 kene 

örneğinin 31‟i ve 2008 yılına ait 44 örneğin ise 7‟si Rickettsia bakımından pozitif 

örnekleri oluĢturmaktadır.  2006 yılında toplanan 24 kene türünde ise Rickettsia 

varlığına dair bir bulguya rastlanmamıĢtır.  Örnekler mayıs ayından baĢlayıp, kasım 

380 bp 



 

 

ayına kadar çeĢitli tarihlerde toplanmıĢ olmakla birlikte yoğun olarak Haziran-Temmuz 

ayları öne çıkmaktadır.  38 pozitif Rickettsia örneğinin 12‟si (%32) diĢi kenelerden, 

26‟sı (%68) erkek kenelerden oluĢmaktadır (Çizelge 4.2)   

 

 

Çizelge 4.2 Rickettsia varlığı bakımından pozitif olarak tespit edilen kene türleri  

 

  
Numune 

Kodu 
  Kene Türü ♂ / ♀ Alındığı Tarih 

1 T9  Dermacentor marginatus ♀ Temmuz 07 

2 T 67  Hyalomma marginatum ♀ Temmuz 07 

3 T 82  Hyalomma marginatum ♂ Temmuz 07 

4 T 86  Hyalomma marginatum ♂ Temmuz 07 

5 T 101  Hyalomma marginatum ♂ Temmuz 07 

6 T 102  Hyalomma marginatum ♀ Temmuz 07 

7 T 124  Hyalomma marginatum ♂ Mayıs 07 

8 T 125  Haemaphysalis parva  ♀ Mayıs 07 

9 T 129  Hyalomma marginatum ♂ Mayıs 07 

10 T 138  Hyalomma marginatum ♂ Mayıs 07 

11 T 139  Hyalomma marginatum ♂ Mayıs 07 

12 T 156  Hyalomma marginatum ♂ Ağustos 07 

13 T 168  Dermacentor marginatus ♀ Ağustos 07 

14 T 190  Hyalomma marginatum ♀ Ağustos 07 

15 T 193  Hyalomma marginatum ♂ Ağustos 07 

16 T 208  Hyalomma marginatum ♂ Temmuz 07 

17 T 225  Hyalomma marginatum ♀ Temmuz 07 

18 T 246  Hyalomma marginatum ♂ Temmuz 07 

19 T 251  Rhipicephalus turanicus ♂ Temmuz 07 

  



 

 

Çizelge 4.2 Rickettsia varlığı bakımından pozitif olarak tespit edilen kene türleri 

(Devam)   

 

20 T 252  Hyalomma marginatum ♂ Mayıs 07 

21 T 259  Hyalomma marginatum ♂ Mayıs 07 

22 T 267  Rhipicephalus turanicus ♂ Mayıs 07 

23 T 279  Ixodes redikorzevi ♀ Mayıs 07 

24 T 311  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

25 T 341  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

26 T 349  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

27 T 360  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

28 T 394  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

29 T 398  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

30 T 408  Hyalomma marginatum ♂ Haziran 07 

31 T 436  Hyalomma marginatum ♂ Ekim 07 

32 T 444  Dermacentor marginatus ♂ Eylül 08 

33 T 446  Dermacentor marginatus ♂ Eylül 08 

34 T 447  Dermacentor marginatus ♂ Eylül 08 

35 T 452  Dermacentor marginatus ♀ Eylül 08 

36 T 465  Dermacentor marginatus ♀ Eylül 08 

37 T 466  Dermacentor marginatus ♀ Eylül 08 

38 T 479   Dermacentor marginatus ♀ Eylül 08 

 

 

Pozitif Rickettsia örneklerinin tamamı DNA dizi analizine gönderilmiĢ ve DNA 

dizilerinin BLAST‟ta kıyaslanması neticesinde %98-99 doğruluk oranıyla Rickettsia 

aeschlimanni, Rickettsia sibirica, Rickettsia sp., Rickettsia slovaca, Rickettsia japonica,  

Rickettsia raoultii, Rickettsia marmionii ve Rickettsia hoogstraalii  türlerinin varlığı 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.3).  Söz konusu örnekler içerisinde 252 nolu örneğin 



 

 

R.raoultii olmasıyla birlikte, incelemelerimizde R. tasmanensis de olabileceğine yönelik 

bilgilere ulaĢtığımızdan bu örnek için daha büyük bir primer kullanılarak PCR iĢleminin 

tekrarlanması net bir sonuca ulaĢabilmeyi kolaylaĢtırabilecektir. 

                                      

Çizelge 4.3. Pozitif Rickettsia örneklerinde saptanan Rickettsia türleri  

 

Kene Türü Rickettsia Türü  

Dermacentor marginatus Rickettsia slovaca 

  Rickettsia raoultii 

Hyalomma marginatum Rickettsia aeschlimannii 

  Rickettsia sibirica 

  Rickettsia raoultii 

Haemaphysalis parva Rickettsia hoogstraalii 

Rhipicephalus turanicus Rickettsia marmionii 

Ixodes redikorzevi Rickettsia japonica 

 

 

Çizelge 4.4 Pozitif Rickettsia örneklerinin consensus sekansları 
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Çizelge 4.4 Pozitif Rickettsia örneklerinin consensus sekansları (Devam) 
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Ülkemizde rickettsial türler ve onların vektör keneleri üzerine bilgilerimiz oldukça 

sınırlıdır.  Yakın tarihte yapılan bir çalıĢmada H.marginatum‟da R.aeschlimannii‟ye, 

D.marginatus’ta R.raoultii‟ye rastlanmıĢtır (Gargılı ve ark., 2011).  

R.aeschlimmannii‟nin, çeĢitli memeliler üzerinden toplanan Hyalomma marginatum 



 

 

marginatum, Afrika‟dan göç eden kuĢlar üzerinden toplanan Hyalomma marginatum 

rufipes‟ten ve Rhipicephalus appendiculatus‟tan izole edildiğine dair bilgiler mevcuttur 

(Matsumoto ve ark., 2004).  Bu keneler R. aeschlimannii için hem vektör hem de 

rezervuar durumundadır.  Parola ve ark.,‟nın 2005 yılına ait çalıĢmasında da R. 

aeschlimannii için yukarıda bahsedilen üç kene türü vektör olarak verilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda R.aeschlimannii varlığı H.marginatum’da saptanmıĢtır.  Söz konusu 

Rickettsia türlerinin bölgesel dağılımı incelendiğinde Afrika ve Avrupa‟da yayılım 

gösterdiği görülmektedir ki bu durum ülkemizde de R.aeschlimannii‟nin görülebilmesi 

durumunu destekleyici niteliktedir.   

R.sibirica‟nın, Hyalomma, Dermacentor ve Haemaphysalis gibi farklı cinsteki 

kenelerde bulunduğu bilinmekle birlikte (Parola ve ark., 2005), Dünya‟da Asya‟dan, 

Avrupa‟ya, Avustralya‟dan Afrika‟ya hemen hemen her yerde görülmektedir.  

R.sibirica subsp.sibirica ve Rickettsia sibirica subsp. mongolitimonae olmak üzere iki 

alt türü de mevcuttur.  R.sibirica‟nın dünyada bu denli yaygın olması ülkemizde de 

varlığını düĢündürmektedir.  Nitekim çalıĢmamız bu düĢüncenin doğruluğunu görünür 

kılmıĢtır.    

Ġlk olarak 1968‟de Çekoslavakya‟da D.marginatus‟tan izole edilen R.slovaca, tüm 

Avrupa‟da oldukça yaygın olarak bulunmakta ve TIBOLA etkeni olarak bilinmektedir.  

Ülkemizin, Asya ve Avrupa‟nın kavĢak noktası konumunda olması ve vektör olarak 

kullandıkları Dermacentor marginatus‟un %11 oranında bölgemizde insanları enfekte 

eden keneler olduğu göz önüne alındığında R.slovaca‟nın bu ilk kaydı ĢaĢırtıcı değildir.   

Bir diğer önemli bulgu Ixodes ovatus, Dermacentor taiwanensis, Haemaphysalis 

longicornis, Haemaphysalis flava gibi keneleri vektör olarak kullanan ve Asya ile 

Japonya‟da görülen R.japonica‟nın Ixodes redikorzevi‟ye ait Avrupa‟da herhangi bir 

kaydının henüz bulunmamıĢ olmasıdır.  ÇalıĢmamızda tespit ettiğimiz I.redikorzevi‟de 

R.japonica‟nın varlığı Avrupa‟da ve ülkemizdeki ilk kayıttır. 

R.marmionii Ģeklinde ayrı bir tür olarak ya da R. honei‟nin suĢu olarak tanımlanan 

marmionii, 2003 yılında Avustralya ve Tazmanya‟da Avustralya Benekli AteĢi etkeni 

olarak Haemaphysalis novaeguineae’den izole edilmiĢtir.  R.honei ise vektör olarak 

daha ziyade Amblyomma ve Ixodes cinsi keneleri tercih etmektedir.  ÇalıĢmamızda 

bulduğumuz R.marmionii‟nin vektör kene seçimi de oldukça yeni bir bilgi niteliği 

taĢımaktadır.   Bu çalıĢmada R.marmionii,  R.turanicus‟ta saptanmıĢtır.  



 

 

Avrupa‟da oldukça yaygın olarak bilinen R.raoultii 2008 yılında Avrupa ve Rusya‟dan 

toplanan Dermacentor kenelerinden izole edilerek yeni bir benekli ateĢ grubu Rickettsia 

türü olarak tanımlanmıĢtır (Mediannikov ve ark., 2008).  ÇalıĢmamızda R.raoultii 

D.marginatus ve H.marginatum‟da tespit edilmiĢtir.  Yine oldukça yeni bir tür olan R. 

hoogstraali son yapılan bir çalıĢmada, H. sulcata‟da (Duh ve ark., 2010) ve H.punctata 

(Marquez, 2008) da pozitif olarak bulunmuĢ olmakla birlikte bu çalıĢmayla 

H.parva‟daki varlığı da ortaya konmuĢtur.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.2 ÇalıĢmamızda tespit edilen kene kökenli Rickettsia türlerine ait gltA gen 

sekansları kullanılarak oluĢturulan filogenetik ağaç (Bioedit programı (Hall, 

1999) kullanılarak neighbor-joining metoduna göre (Saitou ve Nei, 1987) 

hazırlanmıĢtır)   

 

 



 

 

 

 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Virüs ve bakteri gibi çeĢitli enfeksiyon etkenlerinin naklinde oldukça etkili bir role 

sahip olan keneler ve onların meydana getirdiği kene kökenli hastalıkların önemi son 

yıllarda giderek artmaktadır.  Bu artıĢ, insanoğlunun tabiatla olan iliĢkisinde ona karĢı 

takındığı bencil tavrın olası sonuçlarından yalnızca biri olan küresel iklim değiĢikliği ile 

yakından iliĢkilidir (Bezirtzoglou ve ark., 2011).  Ġnsanlarda görülen tüm rickettsial 

hastalıklar zoonotik karakterlidir (Bitam ve Raoult, 2009) ve bu hastalıkların insana 

naklinde son derece önemli olan vektörlerini tanımak, en az hastalık etkenini tanımak 

kadar önemlidir. 

Bu bağlamda çalıĢmamızda 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait Tokat bölgesinde insanlar 

üzerinde parazitlenen yaklaĢık 600 kene örneği tür teĢhisi yapılarak Rickettsia varlığı 

bakımından araĢtırılmıĢtır.  Bu araĢtırma neticesinde, moleküler teknikler kullanılarak, 

kene tutunması Ģikayetiyle hastaneye baĢvuran insanlar üzerinden alınan kene 

örneklerinden 38‟inde Rickettsia varlığı saptanmıĢtır (Bkz. Çizelge 4.2).   

Bulgular baĢlığı altında bahsedildiği üzere Rickettsia bakımından pozitif 38 kene 

örneğinde; Rickettsia aeschlimannii, Rikettsia sibirica, Rickettsia slovaca, Rickettsia 

japonica, Rickettsia hoogstraalii, Rickettsia raoulti ve Rickettsia marmionii  olmak 

üzere 7 farklı Rickettsia türünün bulunduğu tespit edilmiĢtir.  Hyalomma 

marginatum‟da R.aeschlimannii ve D.marginatus‟ta R.raoultii dıĢındaki tüm örnekler 

ülkemiz için ilk kayıt özelliğindedir.   

Rickettsia taĢıdığı saptanan 38 örneğin vektör olarak kullandıkları keneler, bölgemizde 

özellikle yaz aylarında yoğun olarak görülen Hyalomma marginatum (%57), 

Rhipicephalus bursa (%12) ve Dermacentor marginatus (% 11) türleridir.  YaklaĢık 

600 kene örneği için Rickettsia prevalansı %7,40 olarak saptanmıĢtır ki bu oldukça 

yüksek bir orandır.   

Kene ısırığı olan kiĢilerde herhangi bâriz bir klinik sempttom görülmese de riketsiyoz 

testinin yapılmasında fayda bulunmaktadır. Kene kökenli Rickettsia türleri tarafından 

enfekte olan bireylerde sonradan kalp ve damar bozukluklarını geliĢebileceği gerçeği 

göz önünde bulundurularak, tanı konusunda daha dikkatli davranılması gerektiği göz 

ardı edilmemelidir.  



 

 

Bu çalıĢmada bazı sert kenelerde Rickettsia varlığı ilk kez rapor edilmiĢ olup aslında 

riketsiyoz vakalarının diğer ülkeler gibi ülkemizde de bulunduğunu ve fakat büyük bir 

ihtimalle özel testler yapılmadığı için Rickettsia vakâlarının çoğuna tanı koyulmaksızın 

kaçırıldığı düĢünülmektedir.  Bu anlamda Rickettsia türleri ve onların vektörlerine 

iliĢkin yapılacak ileriki çalıĢmalar, ülkemizin kene kökenli hastalıklar alanındaki 

eksikliğinin kapatılması açısından önemli derecede faydalı olacaktır.     
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