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ÖZET

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde 2002 yılından bu yana izlenen viral kanamalı ateş hastalığıdır. Hastalıkta patogenez net
olarak bilinmemekte ancak retiküloendotelyal sistem hasarlanmaktadır. Bu sistemin etkilendiği brusella, leptospira, vitamin B12 eksikli-
ği, malignite gibi birçok hastalık ile KKKA hastalığı benzer klinik göstermektedir. Bu yazıda, 2008-2009 yıllarında, SB Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, KKKA ön tanısıyla sevk edilen ancak farklı tanılar alan hastalar, ayırıcı tanının her zaman
akılda tutulması gerekliliğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
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SUMMARY

Differential Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Six Cases

Doğan Barış ÖZTÜRK1, Yunus GÜRBÜZ1, Emin Ediz TÜTÜNCÜ1, Ferit KUŞCU1, İrfan ŞENCAN1
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Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a viral hemorrhagic disease that has been reported in Turkey since 2002. Although pat-
hogenesis of the disease has not yet been clearly explained, it has been found that CCHF disease damages the reticuloendothelial sys-
tem. Many diseases, such as brucella, leptospira, B12 deficiency, and malignancies that damage the reticuloendothelial system, have
similar clinical features with CCHF. In the current study, 6 cases that were dispatched with CCHF pre-diagnosis to the Infectious Dise-
ases and Clinical Microbiology Clinic of Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital between 2008 and 2009 are discussed
herein. Afterwards, patients were hospitalized with different diagnoses. This study is presented to highlight the differential diagnoses of
CCHF.
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GİRİŞ

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) esas olarak
kene teması ile bulaşan önemli bir viral kanamalı has-
talıktır[1]. Ülkemiz hastalık yönünden endemiktir[2].
Yüksek ateş, halsizlik gibi semptomlarla başlar, ancak
bazı hastalarda kanamalarla seyredip ölümlere neden
olabilir[3]. Laboratuvar bulgusu olarak, trombositope-
ni, lökopeni; aspartat aminotransferaz (AST), alanin
aminotransferaz (ALT), laktat dehidrogenaz (LDH),
kreatin fosfokinaz (CPK) yüksekliği; aktive parsiyel
tromboplastin zamanı (aPTT) ve protrombin zamanı
(PT)’nda uzama olabilir[4]. Hastalığın patogenezi tam
olarak bilinmemekle birlikte vasküler endotel hasarı
önemli bir bulgudur[5].

KKKA, akut olarak izlenen ve yüksek ateş, kara-
ciğer enzimlerinde yükselme, trombositopeni ile sey-
reden bir hastalık olduğu için birçok hastalıkla seyri
benzerlik gösterir. Bu hastalıklar infeksiyöz nedenler
olabildiği gibi, infeksiyon dışı nedenlerle de olabilir.
İnfeksiyöz nedenler arasında başta brusella, leptospi-
ra, riketsiya, Q ateşi ya da diğer viral kanamalı ateş
hastalıkları da olabilir. İnfeksiyon dışı nedenlerden
ise vitamin B12 eksikliği, maligniteler, kollajen doku
hastalıkları benzer klinik görünümde karşımıza çıka-
bilir[1].

Bu yazıda kliniğimize KKKA ön tanısıyla sevk edil-
miş, ancak KKKA tanısı dışında tanı alıp takip edilen
altı olgu sunulmuştur. Ülkemiz gibi KKKA hastalığının
endemik olarak görüldüğü ülkelerde hastalığı erken
tanıyıp gerekli tedbirleri almak önemlidir. Bu yazıda
sunulan hastalar, yüksek ateş şikayetleriyle infeksiyon
hastalıkları polikliniklerine başvurduklarında kolaylıkla

tanı konulabilecek ancak endemik bölgede tanıları
gözden kaçmış ve referans hastanelere nakil yapılmış
hastalardır. Bu yazı, yüksek ateş ile başvuran hastalar-
da temel olarak yapılması gerekli tetkiklerin önemini
belirtmek ve KKKA ayırıcı tanısında diğer hastalıkları
da değerlendirmenin önemini vurgulamak için sunul-
muştur. 

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1

Altmış bir yaşında erkek hasta, çiftçilik ve hayvan-
cılıkla uğraşıyormuş. Üç-dört gündür yüksek ateş, hal-
sizlik şikayetleri olması üzerine acil servise başvur-
muş. Yapılan tetkiklerde lökopeni, trombositopeni ve
karaciğer enzimlerinde yükselme izlenmesi dolayısıy-
la kliniğimize KKKA ön tanısıyla sevk edildi. Hasta
geldiğinde genel durumu iyi, oryante ve koopere idi.
Ateş 38.7°C, nabız 90/dakika olarak tespit edildi.
Tonsilleri hiperemik olan hastanın diğer fizik muaye-
ne bulguları doğaldı. Laboratuvar değerleri Tablo
1’de verilen hastanın, ateş etyolojisine yönelik kültür-
leri ve tahlilleri istendi. İdrar kültüründe üreme olma-
dı. İki gün içerisinde trombosit 90 x 109/L’ye gerile-
di. Brusella STA ve TORCH grubu infeksiyonları için
serolojisi negatif geldi. Batın ultrasonografi normaldi.
KKKA polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) negatif tes-
pit edildi. Yatışının beşinci günü kan kültürlerinde
gram-negatif üreme oldu. Tiplendirme sonrasında
Brucella spp. olduğu anlaşıldı. Hastanın brusella STA
testi tekrarlandı ve 1/160, coombslu brusella STA
testi ise 1/320 pozitif geldi. Hastaya akut bruselloz
tanısı konulup tedavisi başlandı.
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Tablo 1. Hastaların laboratuvar değerleri

Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 Olgu 4 Olgu 5 Olgu 6

WBC (/L) 3.2 x 109 1.4 x 109 11.4 x 109 4.4 x 109 11.7 x 109 1.8 x 109

Trombosit (/L) 135 x 109 72 x 109 50 x 109 32 x 109 59 x 109 36 x 109

AST (U/L) 51 241 60 741 253 50

ALT (U/L) 18 208 32 313 55 16

PT (s) 14.3 12.7 15.8 16 19.1 14

aPTT (s) 35.9 29 37 88 33.1 58.2

LDH (U/L) 640 1149 616 800 6184 2999

CPK (U/L) 188 322 384 255 1450 32

WBC: Beyaz küre, AST: Aspartat aminotransferaz, ALT: Alanin aminotransferaz, PT: Protrombin zamanı, aPTT: Aktive parsiyel trombo-
plastin zamanı, LDH: Laktat dehidrogenaz, CPK: Kreatin fosfokinaz.



Olgu 2

Kırk yaşında erkek hastanın yaklaşık beş gündür
yüksek ateş ve halsizlik şikayeti varmış. Bu şikayetler-
le gittiği acil servislerde semptomatik tedavi verilmiş.
Bir gün önce kan değerlerinde trombositopeni ve lö-
kopeni olduğu için hematoloji kliniğine yönlendirilmiş.
Yapılan tetkiklerde hematolojik patoloji saptanmadığı
için hasta ateş etyolojisi araştırılmak üzere kliniğimize
yönlendirildi. Hastanın geldiğinde fizik muayenesinde
traube kapalı, iki taraflı kosta-vertebral açı hassasiyeti
pozitif idi ve diğer bulguları doğaldı. Laboratuvar de-
ğerleri Tablo 1’de verilen hastanın kültürleri de alındı.
Rose bengal testi pozitif gelen hastanın brusella STA
ve coombslu STA testi 1/80 pozitif geldi. İdrar kültü-
ründe üreme olmadı. Abdomen ultrasonografide dalak
boyutunun arttığı, ekojenitesinin normal olduğu tespit
edildi. Takiplerinde trombosit 72 x 109/L’ye kadar
geriledi. Hastanın KKKA PCR sonucu negatif olarak
geldi. Kan kültürlerinde Brucella spp. üreyen hasta
akut bruselloz tanısını alarak tedavisi başlandı.

Olgu 3

Altmış beş yaşında kadın hasta dört-beş gündür
yüksek ateş, titreme ve karın ağrısı şikayetleri olması
üzerine doktora başvurmuş ve adını bilmediği antibi-
yotik tedavisi başlanmış. Bir gün tedavi alan hasta şi-
kayetleri azalmayınca il merkezindeki devlet hastane-
sine başvurmuş. Trombositopeni ve karaciğer enzim-
lerinde yükselme olan hasta kliniğimize KKKA ön ta-
nısıyla sevk edildi. Geldiğinde genel durumu çok kötü
olmayan hastanın fizik muayenesinde yaygın batın
hassasiyeti dışında pozitif bulgu yoktu. Laboratuvar
değerleri Tablo 1’de verilen hastanın yapılan tetkikle-
rinde piyürü ve idrar kültüründe üreme tespit edildi.
Kan kültürlerinde üreme olmadı. KKKA PCR negatif
geldi. Tedavisi düzenlenen hasta üriner infeksiyon ta-
nısıyla taburcu edildi.

Olgu 4

On altı yaşında erkek hasta yaklaşık beş gün önce
yüksek ateş ve kataral semptomlarla doktora başvur-
muş ve üst solunum yolu infeksiyonu tanısıyla klaritro-
misin tedavisi başlanmış. Tedaviye rağmen şikayetleri
geçmeyen, ishal ve karın ağrısı şikayetleri de eklenen
hastanın trombositopeni ve karaciğer enzimlerinde
yükselme olunca kliniğimize KKKA ön tanısı ve ateş
etyolojisi araştırılmak üzere sevk edildi. Ateşi 38.5°C,

genel durumu orta ve uykuya meyilli olan hastanın
ağız içinde diş eti kanaması mevcuttu. Skleralar subik-
terikti, karında hassasiyeti olan hastanın hepatomega-
lisi saptandı. Hastanın böbrek fonksiyonları hafif bo-
zulmuştu, diğer laboratuvar değerleri Tablo 1’de veril-
miştir. Kültürleri alınan, KKKA için serum gönderilen
hastaya genel durum bozukluğundan dolayı 2 x 1 g
seftriakson tedavisi başlandı. Kültürlerinde üreme ol-
madı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapıldı. Bru-
sella STA, Gruber Widal ve TORCH grubu için iste-
nen tetkikleri negatif geldi. KKKA PCR negatif geldi.
Burun kanaması da olan hastaya tampon uygulandı.
aPTT 117, PT 21 saniyeye kadar yükseldi. Abdomen
ultrasonografide hepatomegali tespit edildi. Hastanın
öyküsü derinleştirildiğinde hastalanmadan önce köy-
deki göletlerde balık tuttuğu, yüzdüğü öğrenildi. Bu
öykü nedeniyle istenen Leptospira mikroskobik aglu-
tinasyon testinin 1/800 değerinde pozitif gelmesi üze-
rine hastanın tedavisi ampisilin olarak değiştirildi. Te-
davisinin üçüncü günü ateş geriledi ve tedavi 10 güne
tamamlanan hasta şifa ile taburcu oldu.

Olgu 5

Yetmiş beş yaşında erkek hastanın yaklaşık bir
aydır eklem ağrıları şikayeti varmış, birkaç gündür
koyu renkli dışkılaması ve kahve telvesi şeklinde kus-
ması da olunca acile başvurmuş. Karaciğer enzimle-
rinde yükselme ve trombositopenisi olan hasta klini-
ğimize KKKA ön tanısıyla sevk edildi. Geldiğinde
yüksek ateş ve genel durumunda düşkünlük olan has-
tanın, idrar sondasında makroskobik hematüri gözle-
niyordu. Laboratuvar değerleri Tablo 1’de verilen
hastaya kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapıldı.
Gastrointestinal sistem kanamasına yönelik tedbirler
alındı. Kültürleri alındı. Trombosit 9 x 109/L’ye ka-
dar geriledi. KKKA PCR negatif geldi. Kültürlerinde
üreme olmadı. Periferik yaymasında blast görülen
hastaya, hematolojiye danışılarak kemik iliği aspiras-
yonu yapıldı. Kemik iliği sonucu solid tümöre bağlı
kemik iliği metastazı ile uyumlu gelen hasta onkoloji
kliniğine nakledildi. Yapılan tetkikler sonucu prostat
kanseri tanısı aldı.

Olgu 6

Elli beş yaşında kadın hastanın yaklaşık bir aydır
halsizlik şikayeti varmış, üç-dört gündür de ateş, bu-
lantı ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine acile
başvurmuş. Yapılan tetkiklerde trombosit değeri 36 x
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109/L, AST 50 U/L olan hasta, KKKA ön tanısıyla
kliniğimize sevk edildi. Geldiğinde subfebril ateşi olan
hastanın genel durumu orta idi ve fizik muayenesinde
önemli bir patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar değer-
leri Tablo 1’de verilen hastanın trombosit değerleri
18 x 109/L olduğundan trombosit transfüzyonu ya-
pıldı. KKKA PCR sonucu negatif gelen hastanın vita-
min B12 değeri düşük geldi. Periferik yayması da B12
eksikliğini destekleyen hastaya tedavisi başlandı. Te-
davinin ikinci gününde trombosit değerleri toparlayan
hasta önerilerle taburcu edildi.

TARTIŞMA

KKKA vasküler endotel hasarı temelinde gelişen
önemli bir viral kanamalı ateş hastalığıdır[5]. Temel
olarak retiküloendotelyal sistem etkilenmekte ve bu-
nun sonucu olarak bisitopeni ve karaciğer enzimle-
rinde yükselme gözlenmektedir[1,4]. Hastalarda he-
mofagositozu gösteren çalışmaların yanında sitokin
ve adezyon molekülü yüksekliğini gösteren çalışma-
lar da mevcuttur[6-9]. İnfeksiyon hastalıkları kliniğin-
de takip edilen birçok hastalıkta retiküloendotelyal
sistemin etkilenmesi sonucu bisitopeni ve hepatit
bulguları görülmektedir. Bu durumda özellikle ende-
mik bölgedeki hastalar için ayırıcı tanı önem arz et-
mektedir.

İlk iki olgumuz yapılan tetkikler sonucunda brusel-
la tanısı aldı. Brusella ülkemizde sık görülen ve ateş
etyolojisinin araştırıldığı hastalarda öncelikli düşünül-
mesi gereken hastalıklardandır[10]. Hastalık akut veya
subakut olarak gelişebilir. Genellikle hastaların uzun
süredir şikayetleri vardır[11]. İki hastanın da endemik
bölgede olması ve şikayetlerinin yeni başlamış olması
öncelikle KKKA ön tanısını düşündürse de, hastalar-
dan yüksek ateşleri olduğu esnada kan kültürlerinin
alınması, bizi ayırıcı tanıya götürmüştür. 

Üriner sistem infeksiyonu olan hastalar genelde
üriner sistem şikayetleri ve bulantı-kusma şikayetle-
riyle başvururlar. Ancak yaşlı hastaların şikayetleri
bazen farklı olabilir ve yüksek ateş, halsizlik ön plana
geçebilir. Ayrıca, kan parametrelerinde de biyokim-
yasal ve hematolojik değişiklikler gözlenebilir[12].
Üçüncü olgumuz başlangıçta üriner sistem şikayetle-
rinden bahsetmemişti. Ön planda olan şikayeti yük-
sek ateş idi. Hasta öncelikle KKKA ön tanısı düşünü-
lüp sevk edildi. Hastadan ateş etyolojisine yönelik
tetkikler istenince hastanın esas tanısının üriner sis-

tem infeksiyonu olduğu anlaşıldı. Başvurduğu klinik-
te antibiyotik tedavisi başlanılmış olmasından dolayı,
kan kültürlerinde etken üretilmemiş olabileceği düşü-
nüldü. Hastaya uygun tedavi başlanınca şifa ile tabur-
cu olmuştur.

Leptospiroz ülkemizde görülebilen ve tanısı daha
geç düşünülen infeksiyonlardandır. Türkiye’de genel-
de olgu bildirimleri şeklindedir. Hastalığın nonspesifik
semptomlarından sonra karaciğer ve böbrek fonksi-
yonlarında bozukluğun yanında sarılık ve bazı hasta-
larda kanamalar da olabilmektedir[13]. Dördüncü ol-
gumuzda aslında karaciğer enzimlerinin yanı sıra böb-
rek fonksiyonlarının da bozulması, sarılığının olması
leptospirozu akla getirebilirdi. Ayrıca, öykü derinleşti-
rildiğinde hastanın gölette balık tutması ve yüzmesi bi-
zi KKKA hastalığından uzaklaştırıp, ayırıcı tanıları dü-
şünmemizi gerektirebilirdi. Hastanın KKKA tanısı,
endemik bölgeden geldiği için düşünülmüştü, ancak
öykünün tekrar ayrıntılı olarak alınması doğru tanıyı
düşündürdü.

KKKA ayırıcı tanısında birçok infeksiyon dışı has-
talık da vardır. Beşinci ve altıncı hastalarımız bunlara
örnek olmuştur. Bu iki hastada da aslında şikayetler
yaklaşık bir aydır izlenmekteydi. KKKA hastalarında
yakınmaların bu kadar uzun sürmesi beklenmez[1]. Bu
hastalarda yapılan periferik yaymalar bizi ayırıcı tanı-
ya götürdü. Yaymalarda hastalardan birinde blastların
izlenmesi, diğerinde makrositer aneminin olması ileri
tetkiklere gidilmesini sağlamış ve malignite ile B12 ek-
sikliği tanıları konulmuştur. Burada hastaların epide-
miyolojik hikayelerinin KKKA’ya benzememesi ve
ateş etyolojisinin araştırılırken mutlak yapılması gere-
ken periferik yaymanın yapılması ayırıcı tanıya götür-
müştür.

Teorik olarak KKKA hastalığının birçok hastalıkla
benzer klinikte olabileceği bilinmektedir. Biz bu yazı-
da kliniğimize KKKA ön tanısıyla sevk edilen, ancak
başka tanılar alan hastaları sunduk. Ülkemizde halen
KKKA hastalığı endemik olarak yaz aylarında izlen-
mektedir. Özellikle kanaması olan hastalar ileri mer-
kezlere sevk edilmektedir. Yüksek ateş ile başvuran
hastaların birçoğunda ayrıntılı anamnez ve temel la-
boratuvar tetkikleriyle tanı konulabilir. Endemik böl-
gede hastaların daha dikkatli olarak değerlendirilmesi
ve temel laboratuvar tetkiklerinin önemini belirtmek
amacıyla bu hastalar sunulmuştur.
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