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ÖZET

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) kenelerle bulaşan, ateş ve kanamalarla seyreden akut ve ciddi seyirli bir viral hastalıktır. Türkiye’de
2002 yılından itibaren KKKA olguları görülmeye başlamış ve olgu sayısında yıllar içinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Olguların çoğu, Ka-
radeniz Bölgesinin iç kesimlerinde ve İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kuzey kesimleri arasında geniş bir coğrafi alanda, ilkbahar ve yaz
aylarında görülmektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan veya tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde; akut olarak gelişen ateş, baş ve
karın ağrısı, bulantı, kusma, döküntü gibi şikayetler mevcutsa; mutlaka kene temas öyküsü irdelenmeli ve KKKA akla getirilmelidir. Bu
çalışmada, Eskişehir çevresinden nonspesifik semptomlarla ve farklı ön tanılarla başvuran; KKKA tanısı alan iki olgumuz sunulmuştur.
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SUMMARY

Two Cases of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Delayed Diagnosis

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK1, Hasan NAZ1, Nevil AYKIN1, Pınar KORKMAZ1
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Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an acute and severe tick-borne viral disease presenting with fever and hemorrhage. Sin-
ce 2002, CCHF cases have been observed in Turkey, and the cases have significantly increased over the years. Most of the cases are re-
ported from hinterland of the Black Sea region and in a large geographical area between North Central and Northeastern Anatolia, es-
pecially during spring and summer. If people, especially those living in rural areas or dealing with agriculture and stockbreeding, have
complaints of acute fever, headache, abdominal pain, nausea, vomiting, and rash, their history of tick contact should be reviewed and
CCHF should be considered. In this study, we present two cases from the Eskisehir region who admitted with non-specific symptoms
and different preliminary diagnoses, and who were later diagnosed with CCHF.
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GİRİŞ

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) kenelerle bu-
laşan, ateş ve kanamalarla seyreden akut ve ciddi seyir-
li bir viral hastalıktır. İlk kez 1944 yılında Kırım’da ta-
nımlanmış ve hastalığa “Kırım Hemorajik Ateşi”adı ve-
rilmiştir. 1969 yılında, daha önce (1956 yılında) Kon-
go’da tanımlanan hastalığın etkeninin de aynı patojen
olduğu fark edilmiş ve hastalık her iki yer adının birleş-
tirilmesiyle KKKA adını almıştır[1]. Hastalık Bunyaviri-
dae ailesine bağlı Nairovirus grubundan virüsler tarafın-
dan meydana gelir. Virüs özellikle Hyalomma cinsi ke-
nelerle bulaşır. KKKA’nın dağılımı, Hyalomma türü
kenelerin dağılımı ile paralellik gösterir[2-4]. KKKA As-
ya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde
sporadik olarak görülmesine rağmen, XXI. yüzyılda ço-
ğunlukla Yugoslavya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova,
İran ve Türkiye’de epidemiler bildirilmiştir[5,6]. Türki-
ye’de olgular en çok Tokat, Sivas, Yozgat, Çankırı,
Amasya ve Çorum olmak üzere, Karadeniz Bölgesinin
iç kesimlerinde ve İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin ku-
zey kesimleri arasında geniş bir coğrafi alanda, özellik-
le ilkbahar ve yaz aylarında görülmektedir. Türkiye’de
2002 yılından itibaren KKKA olguları görülmeye baş-
lamış ve olgu sayısında yıllar içinde ciddi bir artış göz-
lenmiştir[4]. T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2009
yılı Eylül ayına kadar tanısı doğrulanan olgu sayısı
4435, ölüm sayısı ise 217 olarak bildirilmiştir. Eskişe-
hir ilinde 2008 yılında yedi, 2009 yılında ise beş
KKKA olgusu görülmüştür[7].

Bu çalışmada, Eskişehir çevresinden nonspesifik
semptomlarla ve farklı ön tanılarla başvuran; KKKA
tanısı alan iki olgumuz sunulmuştur. 

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1

Altmış dört yaşında kadın hasta, Temmuz 2007
tarihinde infeksiyon hastalıkları polikliniğimize yüksek
ateş, halsizlik, bulantı, şiddetli baş ağrısı ve yaygın vü-
cut ağrısı şikayetleriyle başvurdu ve menenjit ön tanı-
sıyla yatırıldı. 

Anamnezinde ateşin iki gündür devam ettiği ve
sürekli olduğu öğrenildi. Eşlik eden bulguların şiddet-
lenmesi nedeniyle iki kez farklı hastanelerin acil servi-
sine başvurduğu, semptomatik tedavi uygulandığı ve
poliklinik önerisiyle taburcu edildiği öğrenildi. Eskişe-
hir’in bir köyünde yaşayan olguda hayvancılık öyküsü
mevcut değildi.

Fizik incelemede ateş 38°C, genel durumu orta,
huzursuz görünümü dışındaki diğer bulguları olağan-
dı. Hastada hemorajik bir bulgu mevcut değildi. Geliş
laboratuvar bulguları; hemoglobin 10.7 g/dL, lökosit
2800/mm3, trombosit 173.000/mm3, C-reaktif
protein (CRP) 69 mg/L idi. Aktive parsiyel trombop-
lastin zamanı (aPTT), alanin aminotransferaz (ALT),
aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenaz
(LDH), kreatinin kinaz (CK), renal fonksiyonlar ve
tam idrar tetkiki normaldi. Akciğer grafisi normal ola-
rak değerlendirildi.

Hastaya menenjit ön tanısıyla seftriakson 2 x 2
g/gün intravenöz tedavisi başlandı. Serebral bilgisa-
yarlı tomografi incelemesi normal olarak bulundu.
Şiddetli baş ağrısı ve ateş nedeniyle yapılan lomber
ponksiyon sonrası beyin omurilik sıvısı incelemesin-
de, biyokimyasal ve mikrobiyolojik bulguların normal
olarak değerlendirilmesi üzerine mevcut tedavi ikinci
gününde kesildi. Çalışılan salmonella ve brusella tüp
aglütinasyon testleri negatifti. Yatış günü alınan idrar
kültüründe ise üreme saptanmadı. 

Yatışının dördüncü günü, hastanın geliş şikayetleri
devam etmekteydi. Hastanın anamnezi tekrar değer-
lendirildi ve aile fertleriyle görüşüldü. Eşinden, hastanın
15 gün önce kene tarafından ısırıldığı ve keneyi eliyle
kendisinin çıkardığı öğrenildi. Hastanın sol gluteal böl-
gesinde kene ısırığı ile uyumlu alanda hafif hiperemik 1
x 1 cm boyutunda bir adet lezyon mevcuttu. Hasta he-
men izole edildi. Anamnez ve fizik inceleme bulguları
da göz önünde bulundurularak hastada KKKA düşünül-
dü. Hastaya 2 g oral yükleme dozunu takiben, ilk dört
gün 4 g/gün, sonraki altı gün 2 g/gün olacak şekilde
ribavirin tedavisi başlandı. Aynı gün, laboratuvar değer-
leri; hemoglobin 12.6 g/dL, lökosit 2200/mm3, trom-
bosit 91.000/mm3, aPTT normal, ALT 85 U/L (N:
10-50), AST 48 U/L (N: 0-41), LDH 475 U/L (N:
240-480), CK 228 U/L (N: 39-308) olarak tespit edil-
di. Hastanın serum örneği, referans laboratuvarı olan
Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine gönderil-
di. Yatışının dokuzuncu günü KKKA virüsü IgM (ELISA
ile) pozitif olduğu öğrenildi. Yatışının 14. günü klinik ve
laboratuvar bulguları düzelen hasta, tedavisi 10 güne
tamamlanarak taburcu edildi.

Olgu 2

Yetmiş beş yaşında kadın hasta; baş ağrısı, öksü-
rük, ağızda yara, eklem ve kas ağrıları şikayetleriyle
hastanemiz infeksiyon hastalıkları polikliniğine baş-
vurdu. Anamnezinde Bilecik’e bağlı bir köyde yaşa-
dığı ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi. On beş gün

Çağlan Çevik F, Naz H, Aykın N, Korkmaz P.Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Geç Tanı Konulan İki Olgu

181FLORA 2011;16(4):180-183



önce kendi köpeği tarafından ısırılan hastanın yaşa-
dığı bölgedeki hastanenin acil servisine başvurduğu
ve burada hastaya kuduz ve tetanoz profilaksisi uygu-
landığı öğrenildi. Hastanın acil servisteki fizik muaye-
nesinde vücudunda (yüz, kasık ve sırtta) üç adet kene
bulunarak çıkarıldığı öğrenildi. Hastaya uygulanan
kuduz profilaksisinin köpeği 10. günde yaşadığı için
üçüncü aşı dozundan sonra kesildiği öğrenildi. Yakla-
şık beş gün sonra (kenelerin çıkarılmasından 15 gün
sonra) yukarıda belirtilen şikayetlerle hastanemize
başvuran hasta pnömoni ön tanısıyla yatırıldı. Seftri-
akson 2 x 1 g intravenöz + siprofloksasin 2 x 500
mg oral tedavisi başlandı.

Hastanın fizik muayenesinde ateş 36.5°C, genel
durumu orta idi. Ağız içinde ve dudaklarda muayene
esnasında kanamaya eğilimli yaralar mevcuttu. Dinle-
mekle akciğer seslerinde bazallerde kabalaşma vardı.
Diğer bulguları olağandı. Geliş laboratuvar bulguları;
hemoglobin 14.6 g/dL, lökosit 3150/mm3, trombo-
sit 66.000/mm3, üre 146 mg/dL (N: 10-50), kreatin
4.05 mg/dL (N: 0.6-1.2), ALT 50 U/L, AST 175
U/L, LDH 985 U/L, CK 673 U/L idi. Hastanın PT,
aPTT, sedimentasyon, CRP ve tam idrar tetkiki nor-
mal idi. Akciğer grafisinde yaygın retiküler görünüm
mevcuttu. Salmonella ve brusella tüp aglütinasyon
testleri negatifti. Kan kültürlerinde üreme olmadı.
Hastanın anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bul-
guları da göz önünde bulundurularak yatışının dör-
düncü gününde hastada KKKA düşünüldü, mevcut
antibiyoterapi kesildi ve hasta izole edildi; 2 g oral
yükleme dozunu takiben, ilk dört gün 4 g/gün, son-
raki altı gün 2 g/gün olacak şekilde ribavirin tedavisi
başlandı. Hastanın serum örneği Ankara Refik Say-
dam Hıfzıssıhha Merkezine gönderildi ve KKKA poli-
meraz zincir reaksiyonu (PCR) testi pozitif olarak bu-
lundu. Tedavi ve takipte, klinik ve laboratuvar bulgu-
ları düzelen hasta, yatışının 11. günü önerilerle tabur-
cu edildi. 

TARTIŞMA

KKKA, 2002 yılından beri ülkemizde görülmekte
ve ciddi ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Hastalığın
etkeni virüs, doğada kene-vertebralı-kene döngüsü
içinde dolaşır; kuşlar ve çiftlik hayvanlarının taşıdığı
infekte kenelerle endemik bölgelerden nonendemik
bölgelere yayılır[5,6]. KKKA klinik olarak sadece in-
sanda infeksiyon oluşturmaktadır, hayvanlarda viremi
oluşturmasına rağmen klinik olarak hastalık oluştur-
mamaktadır. Virüs insanlara genellikle infekte kenele-
rin ısırması ya da viremik hayvanlara ait kan ve doku-

lara temasla bulaşmaktadır. Bunun yanında, infekte
kişilerden nozokomiyal bulaş da söz konusudur[4-8]. 

KKKA’da olgular aktif çalışma yaşında olan ve bu
nedenle kene popülasyonuna daha çok maruz kalan,
tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar arasında yoğunlaş-
maktadır. Ülkemizdeki salgınlarda olguların %90’ı ta-
rımla uğraşanlarda görülmektedir ve hasta olarak baş-
vuranların %60’ında kene öyküsüne rastlanmıştır[4].
Olgularımızın kırsal alanda yaşama ve kene teması
öyküsü bulunmaktaydı, olguların birinde ise hayvancı-
lık öyküsü mevcuttu. 

Hastalığın inkübasyon süresi virüsün alınma yoluna
bağlı olarak değişmektedir. Kene ısırığını izleyen infeksi-
yonda bu süre genellikle 1-3 gün, en fazla dokuz gün-
dür. Hastalık infekte kan ya da dokuyla temas sonrasın-
da gelişirse inkübasyon süresi 5-6 gün, en fazla 13 gün
olabilmektedir[1,3]. Bizim çalışmamızda ilk olguda inkü-
basyon süresi 11 gün, ikinci olguda ise 15 gün idi. Bu
sürelerin beklenen sürelerden daha uzun olduğunu dü-
şünmekteyiz. 

KKKA virüsü ile infekte olan her beş kişiden birin-
de hastalık gelişmekte, klinik seyir çok hızlı olmakta
ve 7-10 gün içinde ölümle sonuçlanabilmektedir[4].
Klinik tablo hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı
formlarda görülebilir. Başlangıç semptomları nonspe-
sifiktir. Baş ağrısı, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, halsiz-
lik, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları gibi grip benzeri
bir tablo hakimdir. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal,
huzursuzluk ve bilinç bulanıklığı gelişebilir. Hepatik tu-
tulum genellikle mevcuttur. Hastalığın 3-6. günlerinde
ağız, burun, mide gibi iç mukozal yüzeylerde ve deri-
de peteşiyal döküntü ortaya çıkabilir. Hastalarda ka-
nama eğilimi olabilir. Epistaksis, hematemez, melena
veya hematüri sıktır[1-3]. Hemorajik bulguları olan
hastalarda prognoz kötüdür ve fatal seyredebilir. Bi-
zim çalışmamızdaki iki olgunun da klinik özellikleri
nonspesifikti, bunun yanında ikinci olguda tanıyı des-
tekleyecek diş eti kanamaları mevcuttu. Her iki olgu-
nun da klinik seyri orta düzeyde idi. 

Laboratuvar bulguları olarak lökopeni ve trombo-
sitopeni görülebilir. Eritrosit ve hemoglobin düzeyle-
rinde düşme görülebilir. Karaciğer fonksiyon testlerin-
de [ALT, AST, gama glutamil transferaz (GGT)], krea-
tinin kinaz ve LDH değerleri artabilir. Kanama zama-
nı, PT, aPTT uzamış, ciddi olgularda bilirubin, üre ve
kreatinin değerleri uzamış olabilir[1,3]. Tam kan sayı-
mı ve biyokimya testleri sağkalan hastalarda 5-9 gün-
de normal sınırlara döner[4]. Bizim çalışmamızdaki ol-
guların da laboratuvar bulguları benzerdi. 
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Hastalığın tanısı serolojik olarak ELISA yöntemiy-
le IgM ve IgG antikorlarının araştırılması veya PCR gi-
bi moleküler yöntemlerle virüs RNA’sının saptanma-
sıyla konur[4,8]. Olguların Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi, Viroloji Laboratuvarına gönderilen kan ör-
neklerinde; birinde ELISA ile IgM antikor pozitifliği,
diğerinde PCR pozitifliği mevcuttu.

Tedavide destek ve antiviral tedavi uygulanmakta-
dır. Destek tedavi olarak, sıvı-elektrolit, kan ve kan
ürünleri verilebilir. Antiviral ilaç olarak Dünya Sağlık
Örgütünün önerdiği ribavirin kullanılmaktadır[9,10].
Ribavirin etki mekanizması tam olarak bilinmese de
kullanılabilecek tek antiviral ilaçtır. Özellikle hastalığın
ilk evrelerinde başlanırsa daha etkili olmakla birlikte,
kullanımı hala tartışmalıdır[4]. İntravenöz ya da oral ri-
bavirin, bazı ülkelerde 20 yıldan fazla süredir KKKA
tedavisinde kullanılmaktadır. İlacın etkinliği sadece
gözlemsel çalışmalarla sınırlıdır[11,12]. Olgularımızın
her ikisinde de destek ve ribavirin tedavisi başlanmış;
klinik ve laboratuvar olarak da tedaviye yanıt alındığı
gözlenmiştir. Tedavide ciddi kanama bulguları olan
hastalarda, özellikle erken dönemde ribavirinin yanın-
da kortikosteroid gibi immünsüprese bir ajanın veril-
mesinin, tedaviyi olumlu yönde etkilediğini bildiren
çalışmalar da mevcuttur[13].

KKKA virüsüne karşı güvenli bir aşı ve/veya spesi-
fik antiserum üretimi ile etkili immünizasyon stratejileri
sayesinde, çok yakında fatal bir hastalık olmayacağı
umut edilmektedir[14]. Kene ısırığı saptanan olgularda,
kenenin vücuttan uzaklaştırılması işlemi dikkatli bir şe-
kilde yapılmalıdır. Kene parçalanmadan ve patlatılma-
dan, ince uçlu bir cımbızla, deriye yapıştığı yerden ha-
fifçe sağa sola oynatılarak çıkarılmalıdır. Kene, kesinlik-
le elle çıkarılmamalıdır. Kenenin elle çıkarılması; parça-
lanma veya ezilmesine neden olmakta ve infeksiyon
gelişme riskini artırmaktadır. Ayrıca, kenenin çıkarılma
işlemi, imkan dahilinde sağlık kuruluşlarında tecrübeli
personel tarafından yapılmalıdır[10,15]. Bizim çalışma-
mızda da bir olguda kendi eliyle çıkarma, diğer olguda
tesadüfen acil serviste kenelerin görülmesi ve tecrübeli
personel tarafından çıkarılma öyküsü mevcuttu. 

Sonuç olarak; ülkemizin her yöresinde KKKA ol-
guları görülebilir. Olguların başvuru yakınmaları özgül
olmayabilir ve hemorajik patoloji gözlenmeyebilir.
Özellikle kırsal kesimde yaşayan veya tarım ve hay-
vancılıkla uğraşan kişilerde; klinik ve laboratuvar ola-
rak ön planda KKKA düşünülmeyen olgularda da akut
olarak gelişen ateş, baş ve karın ağrısı, bulantı, kusma,

döküntü gibi şikayetler mevcutsa; mutlaka kene temas
öyküsü irdelenmeli ve KKKA akla getirilmelidir. 
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