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Bir kene ç›kartma mesleksel beceri dersi:
Program geliﬂtirme ve de¤erlendirme
A tick removal procedural skills lesson: program development and evaluation
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Özet

Summary

Amaç: Yeni geliﬂtirilmiﬂ olan bir kene ç›kartma mesleksel beceri
dersinin tan›mlanmas› ve ö¤rencilerin yaz›l› geri bildirimleri ve y›l
sonu Nesnel Yap›land›r›lm›ﬂ Klinik S›nav› (NYKS) puanlar› irdelenerek dersin etkinli¤inin de¤erlendirilmesi.

Objective: To describe a recently developed tick removal procedural skills course and to assess its effectivity by analyzing students’ written feedbacks and their Objectively Structured Clinical
Exam (OSCE) results.

Yöntem: Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesinde okuyan ikinci s›n›f ö¤rencileri (s=145, %99.0), taraf›m›zdan üretilen kene maketlerinin kullan›ld›¤› yeni geliﬂtirilmiﬂ bir vücuttan kene uzaklaﬂt›rma mesleksel beceri dersi ald›lar. Ö¤rencilerin verdi¤i yaz›l› geribildirimleri dikkate alarak (s=112, %76.1) daha gerçekçi bir taklit sa¤lamak üzere kene maketlerini geliﬂtirdik. Ayn› dersin y›l sonu NYKS
öncesi yap›lan telafisinde ö¤renciler yeni kene maketlerindeki keneleri ç›karmaya çal›ﬂt›lar ve yeniden geribildirim verdiler (s=102,
%69.3). Her iki dersin yaz›l› geribildirim sonuçlar› ve ö¤rencilerin bu
dersin y›l sonu gerçekleﬂtirilen NYKS puanlar› de¤erlendirildi.

Methods: The second year students (n=145, 99.0%) in Ondokuz
May›s University Medical School attended to a newly developed
tick removal procedural skills training by using tick model kits produced by ourselves. Taking account of students’ first written feedback, (n=112, 76.1%) we revised the tick model kits in order to
provide a more realistic simulation. Students tried to remove ticks
again during the review session of procedural skills training scheduled before end of year OSCE (n=102, 69.3%). The results of two
written feedback were compared and OSCE results were analyzed.

Bulgular: Genel puanlama aç›s›ndan ilk yap›lan dersle k›yasland›¤›nda geliﬂtirilmiﬂ ikinci mesleksel beceri e¤itiminin daha üstün bulundu¤u ifade edilmiﬂtir (p<0.016). Ayr›ca ikinci uygulama ö¤rencilerce
daha gerçekçi ve uygun olarak de¤erlendirilmiﬂtir (p<0.001). Ö¤rencilerin becerinin yararl›l›¤› konusundaki fikirlerinin (p<0.001) ve beceriyi ﬂu an yapabilecek durumda olma güvenlerinin (p=0.02) ilkine
k›yasla daha artt›¤› izlenmiﬂtir. Ö¤rencilerin NYKS puan ortalamas›
9.55±0.59 (en az=7, en çok=10) idi.

Results: The second version of the procedural skills course was
superior (p<0.016), more realistic and more appropriate (p<0.001)
when compared with the first one according to general rating. The
usefulness of the skill (p<0.001) and confidence to perform the skill
(p=0.02) were found higher in the revised version. The students
mean OSCE score was 9.55±0.59 (min=7, max=10).

Sonuç: Bu yeni mesleksel beceri dersi mezuniyet öncesi ve sonras›
dönemde vücuttan kene ç›kart›lmas› becerisinin ö¤renilmesi için oldukça ümit vermektedir.
Anahtar sözcükler: Mesleki beceriler, keneler, K›r›m Kongo kanamal› ateﬂi, ölçme-de¤erlendirme, t›p e¤itimi.

Key words: Clinical skills, ticks, Crimean-Congo hemorrhagic
fever, assessment, medical education.

eneler aralar›nda Lyme hastal›¤›, kayal›k da¤lar
lekeli ateﬂi, ensefalit, tularemi ve Q ateﬂi gibi dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde ciddi hastal›klara sebep olabilen atropod vektörlerdir.[1,2] Ülkemizde ise ke-

nelere ba¤l› olarak yaﬂanan en büyük sa¤l›k sorunlar›ndan birisi K›r›m Kongo kanamal› ateﬂidir (KKKA).
KKKA, Ixodida ailesine mensup olan Hyalomma marginatum adl› sert kabuklu kene türünün tükürük bezlerinde
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Conclusions: This is a promising procedural skills course for preand post-graduate students to increase their skills for tick removal
from body parts.

yaﬂayan Arbo virüslerin, kene kan emerken konakç›ya geçiﬂi ile meydana gelir.[3] Ülkemizde 2012 y›l› itibar›yla
4453 KKKA vakas› tespit edilmiﬂken bunlardan 218’i ölmüﬂtür.[4] Hastal›k ﬂu an için ülkemizde Orta Anadolu ve
Karadeniz bölgesinde endemiktir.[5]

Hastal›¤›n oluﬂmas›n› engellemeye yönelik en önemli
faktör; uygun bir teknikle hasta ile vücuda yap›ﬂan kene
aras›ndaki ba¤lant›n›n kesilmesi gibi gözükmektedir.[6] Ülkemizde mezuniyet öncesi ve sonras› t›p e¤itiminde bu konuya hem teorik hem de pratik olarak yeteri kadar önem
verilmemektedir. Bölgemizde endemik olan bu hastal›k
için taraf›m›zdan bir mesleksel beceri laboratuvar› (MBL)
dersi tasarlanm›ﬂ ve uygulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda bu ders
tan›mlanm›ﬂ ve ö¤rencilerden al›nan yaz›l› geribildirimlere ve yap›lan s›nav sonuçlar›na dayanarak dersin etkinli¤i
de¤erlendirilmiﬂtir.

Gereç ve Yöntem
Vücuttan Kene Uzaklaﬂt›rma MBL Dersi
Ondokuz May›s Üniversitesi (OMU) T›p Fakültesinde ö¤renci merkezli, yap›land›r›lm›ﬂ, toplum yönelimli sistematik ve seçmeli derslere dayanan bir e¤itim
modeli uygulanmaktad›r. Probleme dayal› ö¤renme
oturumlar›, s›n›f dersleri ve çok disiplinli laboratuvar
e¤itimlerinin (anatomi/histoloji/fizyoloji gibi) yan› s›ra
ilk üç y›ldaki en önemli e¤itim etkinli¤i klinik ve mesleksel beceri laboratuvar› (MBL) dersleridir. ‹lk üç y›ldaki MBL derslerinde (Procedural Skills Laboratories)
çekirdek müfredata uygun bir ﬂekilde belirlenmiﬂ olan
36 adet uygulamal› beceri ö¤renciler taraf›ndan kazan›lmaktad›r. Dersler y›llar içinde basitten (s›hhi el y›kama gibi) daha karmaﬂ›¤a (steril idrar sondas› uygulanmas› gibi) do¤ru yap›land›r›lmaktad›r. OMÜ T›p
Fakültesi T›p E¤itim Birimi (TEB) taraf›ndan bölgemiz için önemli bir sa¤l›k sorunu olan KKKA’nin önlenmesine yönelik olarak 2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda vücuttan kene uzaklaﬂt›r›lmas› ile ilgili olarak
bir MBL dersi verilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Ayn› kurulda yer alan Aile Hekimli¤i, T›p E¤itimi
ve Enfeksiyon Hastal›klar› anabilim dallar›ndan üç ö¤retim üyesi bu dersin haz›rlanmas› için çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r. ‹lk olarak kan›ta dayal› t›p ilkeleri uyar›nca
modern ve s›hhi kene ç›kartma yöntemleri belirlenmiﬂ
ve bunlar bir uygulama k›lavuzu haline getirilmiﬂtir
(Ek 1). Yapay kene üretimi için gerçek ölü kenelerin
kal›b› al›nm›ﬂ ve resin bir dolgu maddesi kullan›larak
bu kal›plar doldurulmuﬂtur. Ayaklar› için ipek iplikler
ve kenenin deriyi deldi¤i a¤›z organeli olan hipostomas›n› taklit etmek üzere 90 derece bükülmüﬂ ve inceltilmiﬂ 0.1 mm ﬂ›r›nga i¤nesi kullan›lm›ﬂt›r. Daha sonra
boyanan kene maketleri gerçekçi hale getirilmiﬂlerdir.
Bu keneler daha sonra eriﬂkin kol enjeksiyon maketinin
(NASCO, LF00698U, Adult Injectable Arm) üzerine
hipostomalar›ndan yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r (Resim 1).
Dersin Uygulanmas› ve De¤erlendirme
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KKKA hastal›¤›n›n etkin bir tedavisi (anti-viral ajan
veya antikor) henüz tan›mlanm›ﬂ de¤ildir ve bu hastalara sadece destek tedavisi verilebilmektedir. Koruyucu
stratejiler aras›nda ﬂu an için aﬂ› çal›ﬂmalar› yap›lmakta
olup, klinik uygulama geçirilebilmesi için ciddi bir süreye ihtiyaç duyulacak gibi görünmektedir. Kenelerin
s›k oldu¤u bölgelerde koruyucu k›yafet giyilmesi, pantolon paçalar›n›n çorap içine konulmas› ve böcek kaç›r›c› sprey ile vücudun ilaçlanmas› gibi kenenin vücuda
yap›ﬂmas›n› mekanik olarak engelleyecek önlemler
al›nmas› önerilmektedir. Yap›ﬂan kenenin vücuttan
uzaklaﬂt›r›lmas› ise çok önemli bir iﬂlemdir.

Dersin Modellenmesi

Fakültemizde ö¤retim görmekte olan 145 dönem 2
ö¤rencisi 20 kiﬂilik gruplar halinde (yaklaﬂ›k her grup
için 1.5 saat) vücuttan keneyi uzaklaﬂt›rma MBL dersini alm›ﬂlard›r. Yap›lan 10 dakikal›k kuramsal sunumdan sonra kenelerle ilgili beﬂer dakikal›k iki belgesel
gösterilmiﬂtir. ‹lgili ö¤retim üyelerince parça-bütünparça tekni¤i ile gösterimi yap›lan kene ç›karma iﬂlemi
tüm ö¤rencilerce en az bir kez uygulanm›ﬂt›r. Dersin
sonunda ö¤retim üyelerinin önünde uygulama aç›s›ndan yeterli bulunan ö¤rencilerin yeterlilik karneleri
imzalanm›ﬂt›r (145 ö¤renci, %100).
Ö¤renciler son olarak ders hakk›nda tüm beceriler
için kullan›lan standart bir MBL yaz›l› geribildirim
formunu doldurmuﬂlard›r. Geribildirim formu, ger-

Resim 1. Model kol üzerine yerleﬂtirilmiﬂ ilk kene maketlerinin ince uçlu
bir pens ile tutulmas›.
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çekleﬂtirilen beceri dersinin 1 ile 10 (1= çok kötü, 10=
mükemmel) aras›nda puanlanmas›n› isteyen bir ve ders
tekni¤i, gerçekçili¤i ve uygulanabilirli¤i konular›nda
beﬂli Likert ölçe¤i (1= kesinlikle kat›lm›yorum, 2= kat›lm›yorum, 3= fikrim yok, 4= kat›l›yorum, 5= kesinlikle kat›l›yorum) ile de¤erlendirilen on ifadeden oluﬂmaktayd›. Ö¤rencilerden al›nan geribildirimlerden kenelerin kol maketinden çok kolay ayr›ld›¤› ve dolay›s›yla gerçeklik duygusunun eksik oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca üretilenler içinden en büyük örnekler seçildi¤i
için maket keneler do¤adaki ço¤u benzerlerinden iri
bulunmuﬂtur.
Ö¤rencilerin y›l sonu nesnel yap›land›r›lm›ﬂ klinik
s›nav› (NYKS) öncesinde ayn› ders (telafi) bir kez daha
ayn› ö¤renci grubuna uygulanm›ﬂt›r. Bu kez kene maketleri daha küçük örneklerden haz›rlanm›ﬂ (Resim 2)
ve hipostomalar›n›n (ﬂ›r›nga i¤nesi) ucuna çok az miktarda Japon yap›ﬂt›r›c› (siyanoakrilat) sürülerek kol maketine daha sa¤lam bir ﬂekilde yap›ﬂmalar› sa¤lanm›ﬂt›r
(Resim 3). Tüm ö¤renciler bu yeni maket ile bir kez
daha pratik yapm›ﬂlar ve arkas›ndan yaz›l› geribildirim
vermiﬂlerdir. Her iki yaz›l› geribildirimin sonuçlar› ba¤›ml› de¤iﬂkenler olarak kabul edilmiﬂtir. Bu veriler
birbirleri ile karﬂ›laﬂt›r›l›rken ba¤›ml› gruplarda t-testi
kullan›lm›ﬂt›r. Tüm ö¤renciler bu beceriden y›l sonu
nesnel yap›land›r›lm›ﬂ klinik s›nav›na girmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin bu s›navdan ald›klar› sonuçlar›n cinsiyete
göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ba¤›ms›z gruplarda t-testi
kullan›lm›ﬂt›r. Bütün veriler SPSS 13.0 program› arac›l›¤› ile de¤erlendirilmiﬂtir. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiﬂtir.

Resim 2. Yeni kene maketlerinin ile ilk haz›rlananlarla büyüklük aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›lmas› (yeni maket sa¤dakidir [eskinin yar›s› büyüklükte]).

olumlu olarak de¤iﬂmiﬂtir (t=2.639; p<0.001). Ö¤rencilerin beceri ile ilgili y›l sonu NYKS skor ortalamas›
9.55±0.59 (en az=7, en çok= 10) puan olarak gerçekleﬂmiﬂtir. K›z (ortalama 9.55±0.65) ve erkek (ortalama
9.58±0.58) ö¤rencilerin ald›klar› y›l sonu NYKS puanlar› aras›nda her hangi bir fark bulunmam›ﬂt›r (p>0.05).

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada bildi¤imiz kadar›yla dünyada ilk kez
vücuttan kene uzaklaﬂt›r›lmas› için tasarlanm›ﬂ bir mesleksel beceri dersi tan›mlanm›ﬂ ve de¤erlendirilmiﬂtir.
Konuyla ilgili literatürde, bugüne kadar konakç›n›n
vücudundan kenenin do¤ru bir ﬂekilde uzaklaﬂt›r›labil-

Bulgular
‹lk uygulamada 112 (%76.1) y›l sonu uygulamas›nda ise 102 (%69.3) dönem 2 ö¤rencisi yaz›l› geribildirim vermiﬂtir. Ö¤rencilerin doldurduklar› geribildirim
formlar›ndaki sorular, farkl› kene modelleriyle yap›lan
iki uygulamada bu sorulara verilen cevaplar›n ortalamalar› ve istatistiksel de¤erlendirmeler Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir. Ö¤renciler y›l sonu gördükleri derste
kulland›klar› kene maketinin ilk gördükleri MBL dersinde kulland›klar› kene maketine göre çok daha üstün
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (t=2.450; p<0.016). Y›l sonu
uygulamada kullan›lan materyal daha gerçekçi ve uygun olarak de¤erlendirilmiﬂtir (t=4.819; p<0.001). Ö¤renciler ikinci uygulamadan sonra bu beceriyi ileriki
meslek yaﬂant›lar›nda daha kullan›labilir bulurken
(t=2.745; p<0.001), beceriyi kullanabilme yeterli¤ini
hissetme oranlar› da artm›ﬂt›r (t=1.985; p=0.02). Çarp›c› olarak becerinin ö¤renilmesinin gereksiz oldu¤unu
düﬂünen ö¤rencilerin fikri ikinci uygulamadan sonra
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Resim 3. Yeni haz›rlam›ﬂ ve yap›ﬂt›r›lm›ﬂ kene maketinin manken koldan
uzaklaﬂt›r›lmas› (yeni maketin vücuttan uzaklaﬂt›r›l›rken gösterdi¤i dirence dikkat ediniz!).
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Tablo 1. Çal›ﬂma grubunun karakteristik özellikleri
‹fadeler

Y›l sonu dersi
Ortalama puan

t
de¤eri

P

Beceri uygun basamakland›r›lm›ﬂt›

4.80±0.4
(En az=4, en çok=5)

4.86±0.3
(En az=4, en çok=5)

0.522

0.603

Haz›rlanm›ﬂ materyal ve maketler uygundu

4.12±0.7
(En az=2, en çok=5)

4.86±0.3
(En az=3, en çok=5)

4.189

0.001

E¤itici uygun geribildirim verdi

4.74±0.7
(En az=2, en çok=5)

4.86±0.3
(En az=3, en çok=5)

0.256

0.475

Sunum ö¤renmemi kolaylaﬂt›rd›

4.77±0.4
(En az=3, en çok=5)

4.86±0.3
(En az=4, en çok=5)

0.637

0.525

Beceri için ayr›lan süre yeterli idi

4.75±0.5
(En az=3, en çok=5)

4.86±0.5
(En az=1, en çok=5)

0.698

0.486

E¤itici ile iyi iletiﬂim kurabildim

4.49±0.5
(En az=1, en çok=5)

4.82±03
(En az=2, en çok=5)

1.773

0.079

Bu becerinin gereksiz oldu¤unu düﬂünüyorum

2.34±0.1
(En az=1, en çok=5)

1.07±0.2
(En az=2, en çok=5)

2.639

0.001

Kendi baﬂ›ma uygulama yaparak iyi ö¤rendim

4.48±0.7
(En az=2, en çok=5)

4.57±0.8
(En az=3, en çok=5)

0.423

0.673

Bu beceriyi uygulayabilecek düzeydeyim

4.24±0.8
(En az=2, en çok=5)

4.89±0.5
(En az=2, en çok=5)

1.985

0.02

Bu beceriyi profesyonel hayat›mda kullanabilirim

4.12,±0.2
(En az=2, en çok=5)

4.79±0.4
(En az=2, en çok=5)

2.745

0.001

Dersi genel olarak 1 ile 10 aras›nda puanlay›n›z

8.67±0.9
(En az=5, en çok=10)

9.34±0.6
(En az= 8, en çok=10)

2.450

0.016

Araﬂt›rma

‹lk ders
Ortalama puan

*Ba¤›ml› gruplarda t testi

mesi için iki farkl› yaklaﬂ›m›n ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. Bunlardan ilki mekanik (cerrahi forsepsler,
c›mb›zlar, ilmekler ve tek kullan›ml›k jiletler vb), ikincisi de kimyasal uzaklaﬂt›rma (t›rnak cilas›, petrol jölesi, %70 isopropronal, lidokain enjeksiyonu, epinefrin
ile lidokainin beraber kullan›lmas› ve kloroprokain vb)
yöntemleridir.[3,6-9]
Bugün için vücuda yap›ﬂm›ﬂ kenelere ba¤l› hastal›klar›n önlenmesinde temel prensip kenenin tükürük bezlerindeki hastal›k yap›c› ajanlar›n vücuda geçiﬂinin engellenmesi için bu bezlerin salg›s›n› tetikleyecek her türlü yaklaﬂ›mdan kaç›nmakt›r. Kene vücuda yap›ﬂ›k iken stres alt›na
girdi¤inde (sigara veya ateﬂle yaklaﬂ›ld›¤›nda, üzerine irriten madde sürüldü¤ünde, vücudu delindi¤inde vb) kas›lmakta ve kusarak tükürük bezlerinin içeri¤ini çok h›zl› bir
ﬂekilde konakç›ya vermektedir. Kimyasal ajanlar›n olumsuz bir yönü de kenelerin solunum h›zlar› çok düﬂük oldu¤undan (dakikada 3-15 kez ) üzerlerine sürülen madde nedeniyle ölene kadar geçen sürede patojeni iletmeye zaman
bulabilmesidir. Kene elle gövdeden çekilip ç›kar›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda e¤er baﬂ› koparsa tükürük bezlerinden virüs
geçiﬂi yine devam etmektedir. Kenenin a¤›z organeli hipostomas› deri alt›nda koparak kal›rsa alerjik reaksiyonlar
veya ikincil enfeksiyonlar izlenebilmektedir. Dolay›s›yla

bugün için kene ç›kar›lmas›nda do¤ru yöntem, ilk önce
kenenin hipostomas›ndan cerrahi bir araçla yakalanmas›
ve böylece konakç› ile kenenin tükürük bezindeki virüs irtibat›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Kenenin çene kaslar› yoruluncaya kadar kene nazikçe yukar›ya do¤ru çekilmeli
(hipostomas›n›n kopmamas›na dikkat ederek) kene konakç›y› b›rakt›¤›nda ise ortamdan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Hollanda’da yap›lan bir çal›ﬂmada kimyasal madde sürülen kenelerin konakç›lar› ortalama yar›m saatte b›rakt›¤›, keneyi
kendi etraf›nda döndürmektense dikey olarak do¤rudan
yukar›ya nazikçe kald›rman›n deri alt›nda belirgin ﬂekilde
daha az hipostoma kal›nt›s›n›n kalmas›na yol açt›¤› rapor
edilmiﬂtir.[10]

Sonuç
OMÜ MBL müfredat› kapsam›nda dünyada t›p e¤itiminde ilk kez vücuttan kene ç›kar›lmas› kan›ta dayal› t›p
prensipleri çerçevesinde uygulamal› olarak ö¤retilmiﬂtir.
Al›nan yaz›l› ö¤renci geribildirimleri yoluyla gerek kene
maketlerinin boyunun küçültülmesi gerekse de kenenin
vücuda yap›ﬂmas›n›n taklit edilebilmesi dersin gerçekçili¤ini art›rm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin erken klinik buluﬂmas›n›n
sa¤lanmas›n›n yan› s›ra bu becerilerin standardize edilmesi nedeniyle, malpraktis ve etik sorunlar›n önlenmesi bak›-
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m›ndan MBL uygulamalar› son y›llarda t›p e¤itimi için
vazgeçilmez bir unsur haline gelmiﬂtir. Taraf›m›zca geliﬂtirilen bu yeni e¤itim yaklaﬂ›m›, konakç› vücudundan kenenin do¤ru bir ﬂekilde uzaklaﬂt›r›labilmesi bak›m›ndan
mezuniyet öncesi ve sonras› t›p e¤itimi için oldukça umut
vericidir.

Ek 1. OMÜ T›p Fakültesi, vücuda yap›ﬂm›ﬂ olan kenenin uzaklaﬂt›r›lmas› MBL dersi ö¤renim rehberi
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Kene maketi, kol maketi, genel kullan›m
eldiveni, ince ve e¤ik uçlu penset, alkol,
povidon iyot, gazl› bez, taﬂ›ma kab›

Basamaklar
1.

Genel kullan›m eldivenleri giyilir ve vücuda yap›ﬂan tüm keneler tespit
edilir (koltuk alt› ve diz arkas› dâhil).

2.

Kenenin ç›kart›lmas› için uygun uçlu penset veya ucu e¤ik bir forseps
seçilir.

3.

Dominant el ile tutulan penset ya da forseps ile kene vücuda yap›ﬂt›¤›
yerden, tutunma organlar›ndan yakalan›r.

4.

Dominant el ile kene yavaﬂça vücudu b›rakana kadar yukar›ya çekilir.

5.

Ç›kar›lan kenenin a¤›z organellerinin (hypostoma) tam olarak
ç›kar›ld›¤›ndan emin olunur.

6.

Ç›kar›lan kene;
•

‹ncelenecek ise içinde alkol olan kapakl› tüpe,

•

‹mha edilecek ise içinde çamaﬂ›r suyu bulunan kapakl› tüpe konulur.

8.

Is›r›lan yer povidon iyot ile merkezden baﬂlayarak dairesel bir hareketle
silinir

9.

Eldivenler ç›kar›l›r.

10. Hasta kene kaynakl› hastal›klarla ilgili bilgilendirilir, gerekirse uygun
merkeze yönlendirilir.
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