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Giriş ve Amaç 

• Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) en yaygın 
görülen viral hemorajik ateş 

• Patogenez? 

• Literatürde artan sayıda çalışmalar ile 
patogenezinde sitokinler başta olmak üzere 
birçok molekülün yeri gösterilmiş fakat tüm 
basamakları ile net ortaya konmamıştır.  

Papa A et al. Cytokines as biomarkers of Crimean-Congo 
hemorrhagic fever. J Med Virol. 2016 Jan;88(1):21-7 
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D vitamini eksikliği TBC 
Bazı bakteriyel enfeksiyonlar 
RSV 
İnfluenza 
HIV 
Dengue ateşi 

KKKA??? 

Vitamin D modulation of innate immune responses to respiratory viral infections. 
Zdrenghea MT et al. Rev Med Virol. 2017 Jan;27(1) 



Yöntem 

• 2012-2016 yılları Nisan ve Eylül ayları  

• KKKA tanısı ile takip edilen 18 yaş üzeri 25 hasta 

• Yaş ve cinsiyete uygun dengelenmiş 46 sağlıklı gönüllü 

• Yatışlarının ilk gününde D vitamini düzeyleri bakıldı.  

 



Bulgular 

Hastalar 15.2 (4.5-34.6) μg/L  

Kontrol 
grubu 

21.9 (8-39) μg/L  

Yaş ortalaması 43.8 (18-74) 
%56 erkek, %44 kadın 

Mortalite %12  





Bulgular 

• Hasta grubunda vitamin D düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
daha düşük (p <0.001)  

• Vitamin D düzeyi ile sağ kalım ve kanama gibi klinik özellikler arasında 
bir ilişki saptanmadı.  

• Yine benzer şekilde AST, ALT, CK ve LDH gibi KKKA’da ciddiyeti 
belirleyen laboratuvar parametreleri ile D vitamini düzeyleri arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon saptanmadı. 

 



Tartışma ve Sonuç 

Sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırıldığında KKKA 

hastalarında D vitamini düzeyleri 
belirgin şekilde düşük 

D vitamini bağışıklıkta belirgin bir role sahiptir.  
B hücrelerinin, monositlerin ve dendritik hücrelerin yüzeyindeki 

reseptörler ile immün sistemde birçok hücreyi etkileyebilir. 



Tartışma ve Sonuç 

• KKKA’da D vitamini düzeylerini değerlendiren çok az sayıda çalışma 
bulunmaktadır ve sonuçlar tartışmalıdır.  

• D vitamininin yarı ömrünün uzun olması nedeniyle, KKKA gibi akut 
geçirilen bir hastalığa bağlı olarak düştüğü söylenemez.  

 Ancak bu çalışma, düşük D vitamini düzeyinin immün sistem üzerindeki 
etkileri sonucunda KKKA riskini artırabileceğini düşündürmekte  

Literatürde bildirilen D vitamini eksikliğinin influenza, HIV ve dengue 
ateşi gibi bazı viral enfeksiyonlara yakalanma riskini artırdığını gösteren 

çalışmaları da desteklemektedir. 

Gois PHF et al. Vitamin D and Infectious Diseases: Simple Bystander 
or Contributing Factor? Nutrients. 2017 Jun 24;9(7 
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