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Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virüsü

Ergonul O. Crimean-Congo haemorrhagic fever. Lancet Infect Dis 2006 Apr;6(4):203-14.

By Dr.Şebnem ErenMortalite: %5-30

Hastanede yatan hastalarda ölüm oranı %9-50 (CDC).



WHO R&D Blueprint listesinde 
yüksek öncelikli patojenler    

• Yüksek ölüm oranına sahip

• Nozokomiyal salgınlar için potansiyel

• Tedavisi ve korunması zor

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi





www.who.int/emergencies/diseases/crimean-congo-haemorrhagic-fever/Global_CCHFRisk_2017.jpg?ua=1

Dünyada KKKA’nın Dağılımı



PLOS Neglected Tropical Diseases, March 2, 2020

DSÖ’nün Avrupa bölgesinde  IgG antikoru 
bakılarak tespit edilen seroprevalans

verilerinin yayınlandığı makaleler 
değerlendirilmiş

• En yüksek 
seroprevalans: Orta 
ve Doğu Avrupa 
ülkeleri

• Yunanistan ve 
İspanya, iklim 
değişiklikleri ile 
ilişkili olarak 
endemik olma 
açısından diikkatle
izlenmeli.

• Daha geniş  
seroprevalans
çalışmalarına ve 
aksiyon planlarına 
ihtiyaç var



v Endemik Bölgede seroprevalans %10
v Enfeksiyonun %88’i asemptomatik
v Prevalans yaşla artıyor



• Avrupa’nın ilk yerel vakası İspanya, Ávila
bölgesinden (2010 yılında ilk KKKAV RNA nın
kenede tespit edildiği yere 300 km uzakta)

• 2. vaka indeks hastaya bakım veren hemşire

2016 AGUSTOS



01/09/16: Madrid de 2 
CCKF vaka
• 1. Olgu: 62 yaş,9. günde ex
• 2. Olgu: 50 yaşında sağlık 

çalışanı. İyileşti 

3. Olgu:(08/18): 74
yaşında erkek avcı. 

8. günde 
kaybedildi

4. Olgu: (05/19): 
Hafif bir olguya 
retrospektif tanı 

(2018)

5,6 & 7. Olgular: 
2020 yazı. 
Salamanca

bilgesinde 1 kayıp

8. Olgu: 05/2021. 
Salamanca 

bölgesi. İyileşti

İspanya  da Durum 

Dr. Octavio Arce’nin sunusundan



2019-2020



Med Sci (Paris).2021 Feb;37(2):135-140

• İklim değişikliği KKKAV nün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor
• İspanya da görülen olgular Avrupa için uyarıcı olmalı  
• Fransa başta olmak üzere  Avrupa konuyla ilgili hazırlıklı olmalı!



2002-



2017-



Ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vaka ve Ölüm Sayılarının Yıllara 
Göre Dağılımı

2002-2018 

2002-2018 arasında;
11.041 olgu

528 ölüm
Vaka-ölüm oranı % 4,78



Hitit Üniversitesi 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yıl Total KKKA (PCR / IgM +) Mortalite

2011 184 92 7

2012 113 52 5

2013 108 54 5

2014 135 63 3

2015 97 44 -

2016 48 22 -

2017 57 22 2

2018 88 33 3

2019 98 45 2

2020 110 74 2

2021 163 112 4

Toplam 1201 613 33 (% 5.3)



TÜRKİYE’deki Vakalar: EUROPA, Clade V



• CCHFV Europe 2 (Genotip VI) 
başlangıçta, ilgili 
ortonairovirüslerin daha önce 
kaydedildiği Orta Anadolu 
bölgelerinden gelen 
kenelerde görüldü 

• Devam eden aktivite ve daha 
geniş bir JMTV ve TcTV2 
dağılımı gözlemlendi. 

• Bu virüsler, kene ısırıklarıyla 
ilişkili insan enfeksiyonlarında 
potansiyel etiyolojik ajanlar 
olarak taranmalıdır.

2022



Yapay zeka: Gaussian process regression is a 
machine-learning algorithm 

2004 ve 2015 yılları arasında aylık gözetim verilerini kullanarak 
2016 ve 2017 arasındaki vaka sayımlarını ileriye dönük olarak 
tahmin etmek için Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan 10 411 
CCHF vakası sürveyans verileri üzerinden  zaman-mekan 
dinamikleri,iklim, arazi kullanımı ve hayvan ve insan popülasyonları 
hakkında potansiyel açıklayıcı değişkenler toplandı. 

• CCHF dinamiklerinin ana itici faktörleri:
• Kırsal alanlarda risk altındaki insan nüfusu,
• Coğrafik etki
• İklim değişiklikleri 

• KKKA vakalarının sayısını prospektif olarak 
tahmin edebildi. 

• Bulaşıcı hastalıkların olası mekanizmalarını 
anlama konusunda fikir verdi 

• Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye yönelik farklı 
uygulama ve politikalar geliştirmeye yol açtı



KKKA Bulaşma Yolları

WHO



BulaşYolları

• Kene tutması
• Enfekte hayvan kanı veya dokusu ile doğrudan temas

Enfekte olmuş hayvandan insana



Enfekte olmuş insandan insana

KKKAV ile enfekte olmuş kan veya vücut sıvıları ile direkt temas:
• Nozokomiyal bulaşma  
• Vertikal bulaşma

Bulaş Yolları



www.eurosurveillance.org

Euro Surveill. 2020;25

Amaç: Virüs serumda kaybolduktan sonra vücut sıvılarında (İdrar, feçes, genital sürüntü)  
virüs RNA sının kalış süresi, 
Taburcu sonrası bulaşta rol oynayabilir mi?



Patogenez

Karti SS, et al. Emerg Infect Dis 2004

Ø Hastalık için hayvan model çalışmalarında eksiklik 
vardır.

Ø Virüsle güvenli çalışmak için biogüvenlik seviyesi 4 
olmalıdır. 

Halen bilinmeyenler var… Çünkü



Patogenez
ENDOTELYUMDA ENFEKSİYON ve   BOZULMUŞ İMMÜN YANIT

KKKA patogenezi için göstergelerdir.

• Endotel ve karaciğer hücrelerinde hasar
• Proinflamatuar sitokinlerin indüksiyonu
• Pıhtılaşma sürecinde düzensizlik

• Virüsün immün cevabı bloke etmesi (pek 
çok yolla)

• Kontrolsüz viral replikasyon
• Virüsün vücutta sistemik yayılması

Kanamalar
DIC

Çoklu Organ Yetmezliği



• Virüsle enfekte hücrelerden interferon  

salınımı gecikiyor ve…

• Doğal bağışıklığın  antiviral etkinlik 

basamağı 48 saat kadar geç başlıyor



Patogenez

Endotel hücreleri, 
KKKA virüsünün 
ana hedefleridir

Endotel hasarı; intrinsik
koagülasyon kaskadı, trombosit

adezyon-agregasyon ve 
degranülasyonun aktivasyonuna 

neden olur ve hemostatik
dengesizlikle sonuçlanır

Sonuçta, aşırı pıhtılaşma faktörü 
tüketimine bağlı  DIC ve yaygın 

kanamaya neden olur

Viral sitopatik etkinin 
neden olduğu karaciğer 
fonksiyon bozukluğu, 

plazma pıhtılaşma 
faktörlerinin sentezinde 
azalma ile sonuçlanır.

Vasküler disfonksiyon; virüsün endotel hücrelerine doğrudan etkisine mi bağlı,
yoksa sitokin fırtınasının bir sonucu mu? 

Mirazimi A.DISCLOSURES Future Virology. 2010;5(4):469-479
Papa A. J Clin Virol. 2015 March ; 64: 137–143. 



• KKKA'nin akut fazı sırasında birçok sitokin salınır

• Hastalığın ilerlemesinde anahtar oyuncular (IL) -10, IL-1, IL-6 ve TNF-a
• Ölümcül KKKA vakalarında, pro-inflamatuar mediatörlerin (TNF-a, IL-6 gibi) ve 

vasküler aktivasyonun serum belirteçleri (sICAM-1 ve sVCAM-1) artmakta

Ergonul O, et al. J Infect Dis 2006;193: 941-4 
Papa A, et al. J Clin Virol. 2015 March ; 64: 137–143. 
Papa A, et al. Journal of Medical Virology.2016;88:21–27

Patogenez

Mortal olgularda daha yüksek proinflamatuar
sitokin düzeyi. 
IL-6, TNF-alfa ve DIK arasında korelasyon



Lancet 2020; 395: 1517–20

Covid-19 Patogenezi ile Benzerlik?
Hedef Organlar farklı, mekanizma benzer



COVID-19 da Proinflamatuar sitokinler ve Kemokinlerde artış:
• TNF α, IL-1β, IL-6
• Granulocyte-colony stimulating factor
• Interferon gamma-induced protein-10
• Monocyte chemo attractant protein-1 
• Macrophage inflammatory proteins 1-α 

Lancet 2020; 395: 1517–20

COVID-19 vs KKKA

Sitokin Fırtınası
KKKA nde olduğu gibi



KKKA Hastalarındaki Klinik Bulgular
Bu hastaları nasıl tanıyabiliriz?



Ergonul O. Lancet ID 2006; 6: 203-214

PLTs

İnkübasyon
3-7 gün

Pre hemorajik dönem
1-7 gün

Hemorajik dönem
2-3 gün İyileşme dönemi

Çeşitli kanamalar 
(Hematezi, melena vb.), 
uyuklama

AST

ALT

WBCs

Ölüm 
gerçekleşir

Polimeraz Zincir Reaksiyonu: İlk 9 gün

Ateş, Miyalji,
Baş ağrısı, Baş 
dönmesi
Konjonktivit, Bulantı, 
Kusma, İshal

7 d 10 d days

DIC

IgM (7 gün -4 ay)  ve IgG (7 gün -5 yıl)

viremi



Klinik Bulgular
Ateş
Üşüme-titreme
Baş ağrısı
Kas ağrıları
Halsizlik
Bulantı
Kusma
İshal
Karın ağrısı
Fotofobi

Şuur bulanıklığı
Huzursuzluk
Uyuma hali
Çöküntü hali
Bezginlik
Karaciğer lojunda ağrı
Koma
Şok
Multiple organ yetmezliği
Ölüm

Kanamalar



• Peteşi, ekimoz
• Epistaksis
• Dişeti kanaması 
• İdrar yolu (hematüri)
• Vajinal (menometroraji) 
• GİS (hematezi, melena, intraabdominal)
• Serebral
• İntraalveolar

Hemorajik Dönem
Hastalığın 3. – 5. günleri



Semptomlar
Mide bulantısı-kusma %75-80 
Ateş %45-85
Miyalji %65-100

Bulgular
Konjunktivit %10-70
Çeşitli yerlerden kanamalar %30-50
Diyare %30-40
Hepatomegali %30-40
Lenfodenopati %15-40
Somnolans %10-20
Splenomegali %15-20

Swanepoel R,et al.             Rev Infect Dis 1989
Ergonul O, et al. Clin Infec Dis 2004
Kartı SS, et al. Emerg Infect Dis 2004
Bakır M, et al. J Med Microbiol 2005
Özkurt Z, et al. J Infect 2006
Ergonul O, et al. Clin Microbiol Infect 2006
Alavi-Naini,et al.                 J Infect 2007
Hitit University ECCMID 2018                      2018

KKKA Klinik Tablo



Laboratuvar Bulguları

üTrombositopeni
üLökopeni
üArtan
– AST (Aspartat aminotransferaz)
– ALT (Alanin aminotransferaz)
– LDH (Laktik dehidrojenaz)
– CPK (Kreatinin fosfokinaz)

üUzayan
– Protrombin zamanı (PT)
– Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)

üAzalan Fibrinojen seviyesi 







KKKA ve Akciğer Tutulumu

Doğanci L. Trop Doct. 2008 Oct;38(4):252-4
Sannikova IV et al. Ter Arkh.2007;79(11):20-3.

ARDS, hemorajik belirtiler sırasında ortaya 
çıkar ve sistemik inflamatuar reaksiyona eşlik 

eder.

Crimean Congo Hemorrhagic Fever and Diffuse Alveolar
Haemorrhage



Engin A,et al. IJID, 2009

• 44 doğrulanmış KKKA hastası 
• 17 (%38,6) hasta şiddetli, 
• 27 (%61,4) hasta ağır olmayan olarak sınıflandırıldı. 

• Sonuçlar: Şiddetli KKKA vakalarında ölümle ilişkili olabilecek kalp 
fonksiyonlarında bozulma vardır. 

• Bunda virüsün kalp kaslarını doğrudan invaze etmesi veya kardiyak yapıların 
endotelyal hasarının rolü olabilir.

KKKA ve Kardiyak Tutulum 



• Tüm elektrokardiyografik parametreler yaşa göre normal sınırlar içindeydi.
• 7 hastada (%30) minimal perikardiyal efüzyon vardı.
• On beş (%65) hastada segmental duvar hareket anormallikleri (hipokinezi) vardı. 
• İkinci bir ekokardiyografi, tüm duvar hareket anormalliklerinin ortadan kalktığını ortaya 

çıkardı; perikardiyal efüzyon 7 hastanın sadece 2'sinde (%28) devam etti.



1. Trombositopeni ve uzamış PT ve PTT gibi hematolojik bozukluklara bağlı 
olarak hastaların çok farklı bölgelerinde, özellikle ağız boşluğunda hafif ila 
şiddetli kanama.

2. En sık ölüm nedenleri: Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği dahil çoklu 
organ yetmezliği, dolaşım şoku, DIC ve hepatit 

KKKA komplikasyonları ve ölüm nedenleri

1. Hafıza ve saç kaybı, mononörit, alveolar kanama, sekonder enfeksiyon, 
intraserebral kanama, kompartman sendromu vb.

2. Gebe KKKA vakalarında kanamaya bağlı maternal mortalite ve fetal/neonatal
mortalite sıktır.

Daha az yaygın komplikasyonlar



Clin Microbiol Infect 2010; 16: 647–650

Ultrasound image of the first case. Haematoma was developed
after caesarean section (1.case)

• Gebelikte enfeksiyon intrauterin veya perinatal yayılmış olabilir.
• KKKA enfeksiyonu HELLP sendromundan ayrılmalıdır.
• KKHF hafif klinik formda bile konjenital malformasyonların (örn. NEC) etiyolojisi olabilir.



Crimean-Congo hemorrhagic fever in pregnancy: A systematic review and case 
series from Russia, Kazakhstan and Turkey 

N.Y. Pshenichnaya et al. / International Journal of Infectious Diseases 58 (2017) 58–64 

• 42 gebe olgu
• Türkiye (14), Iran (10) Rusya (6). 
• Maternal mortalite: 14/41(% 34)
• Fetal/neonatal mortalite: 24/41 

(%58)
• Nosokomiyal bulaş: 38 olgu 

6/37 index gebe olgudan
Sonuç: Gebelerde KKKA nadir ama 
maternal ve fetal mortalite
yüksek, 
Yüksek oranda nosokomiyal
bulaşa yol açma



TANI

• Vaka Tanımlaması • Laboratuvar Tanı



Vaka Sınıflandırması
Şüphelenilen vaka:
• Ateş, miyalji, halsizlik, diare
• Endemik alanlarda bulunma

1. Keneye maruz kalma ve/veya
2. KKKA endemik bölgelere seyahat veya gezi

Olası vaka:
• Lökopeni, trombositopeni, AST,ALT ve LDH 

artışı
Onaylanan vaka:
• Hastanın kanında veya vücut sıvılarında KKKA 

pozitif IgM veya PCR (+)



• Moleküler tanı yöntemleri
- RT-PCR (nested)
- Real time-PCR
• Serum örneklerinden antikor tayini
- ELISA IgM
- ELISA IgG
- IFA
- Pasif hemaglutinasyon inhibisyon
- İmmunofluoresan
- Nötralizasyon
- Kompleman fiksasyon
- İmmünodifüzyon
• Kan örneklerinden virus izolasyonu
- Fare beynine inokulasyon
- Hücre kültürü (Vero E6, BHK 21, SW 13)

KKKA Laboratuvar Tanı



Ağır KKKA hastalarında antikor üretimi gecikir, hatta yoktur.

IgM süresi: 2-3 aydan 6 aya…



Fatal Seyirli Olgularda 
Güçlü bir Antikor Cevabı Gelişmiyor

Yaşayan olgular
n= 50          %

Fatal olgular
n=4            %

IgM pozitifliği 47                    (94) 1                (25)
Ig G pozitifliği 31                    (62) 0                 (0)
PCR  pozitfiliği 19                     (48) 3                 (75)



• Mart 2004 ile Ağustos 2004 arasında,
• 140 onaylanan yetişkin vaka
• 95 (%68)’i için başta yanlış tanı
• Vakaların %23’ü antibiyotik kullandı32% KKKA

45% Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları

5%   GIS enfeksiyonları

5%   Alt Solunum Yolları Enfeksiyonları

4%  Etiyolojisi bilinmeyen pansitopeni

2%   UTI

1.5%  GIS haemoraji

1.5% Leptospirosis

Spesifik olmayan ilk semptomlar diğer yaygın bulaşıcı hastalıklara benzeyebilir!



• Erken tanı
• Doğru tanı
• Ulaşılabilecek kolay tanı yöntemleri

Hastaların İyi Yönetimi için…



• Çift Ab bazlı Antijen capture ELISA 
• Duyarlılık ve özgüllük: %100. 

• Point of Care
• Hızlı
• Ucuz testlerin geliştirilmesi çok önemli

• Highly specific 
polyclonal and 
monoclonal antibody 
against NP has been 
generated and used as 
capture and detector 
antibody respectively. 



Hitit İndeksini Oluşturmak İçin
• 268 KKKA şüpheli yatan hastanın yattığı gün laboratuvar 

testleri: laboratuvar bölümü hesaplandı.
– 149 yatan hasta KKKA-pozitif
– 119 yatan hasta KKKA-negatif

• Bu hastaların 65’i yatışları süresince günlük olarak takip 
edildi: klinik bölüm oluşturuldu.

• Kontrol grubu: 200 KKKA-negatif ayakta hasta

Amacımız; 
Sağlık kurumlarında hastalığın teşhisini kolay, ucuz ve doğru bir 

endeksle belirlemek







KKKA Ayırıcı Tanı
• COVID 19
• İnfluenza
• Sepsis
• Brusella
• Hanta virüs enfeksiyonu
• Leptospiroz
• Riketsiyal hastalıklar
• Lyme
• Hematolojik maligniteler
• B12 vit eksikliği



• Ateş 
• Miyalji
• Halsizlik
• Baş ağrısı
• Konjonktivit
• Bulantı,Kusma
• İshal

• Ateş
• Miyalji
• Artralji
• Halsizlik
• Öksürük
• İshal
• Solunum güçlüğü 

• Kanamalar
• DIC

• Ağır solunum yolu enf.
• Sepsis
• Septik şok, 
• Multi organ yetmezliği

Sitokin Fırtınası

Klinik Bulguları



Olgu 

Covid polikliniğine başvuru: 21.6.2020 

• 34 yaş, erkek hasta, 
• Çorum/köy: Hayvancılık ile uğraşıyor. 
• 2 gün önce başlayan şikayetler:Ateş, halsizlik, 

boğaz ağrısı, öksürük, yaygın kas, eklem ağrısı
• Kene tutma öyküsü yok

Ø COVID Kliniğine yatırıldı



1. Gün 3. gün 6. gün 10. 
gün

WBC 6270 1850 3400 6420

PLT 202 117 69 215

AST 27 80 135 48

ALT 24 47 95 85

CK 154 841 639 58

LDH 210 508 555 255

Lenfosit 770 490 1810 2780

Fibrinojen 352 355 345 344

CRP 30 13,9 6,5 3.13

D-dimer 0,44 0,88 Neg Neg

Ferritin 1563 2000 3879 705

• Toraks BT: Normal
• SARS CoV-2 PCR: (-) 

Ön tanı??? 
• COVID-19
• ÜSYE
• İnfluenza
• KKKA

KKKA  PCR: POZİTİF 



Hitit Index ile Non spesifik bulguları sırasında KKKA ile COVID-19 ayrımını yapabilir miyiz?
116 COVID-19 olgusu
110 KKKA olgusu (2015-2020)

ü Hitit Index KKKA olgularında istatistiksel olarak anlamlı YÜKSEK
ü Duyarlılık: %88
ü Özgüllük: %99

Hitit Index Formülü



2014-2017 yılı
Ön tanısı KKKA olan 265 hasta
Rickettsia için ELISA IgG and 1gM (Rickettsia conorii ) ve PCR. 

(i) KKKAV positive (+),
(ii) Rickettsia seropositive (Rickettsia+; ELISA/IFA IgM and/or IgG positive). (Bir hasta IgM +)

KKKAV pozitifliği: %51.3
Rickettsia IgG+IgM pozitifliği %24.9 (PCR pozitifliği YOK)
136 KKKAV pozitif hastanın %28.7 sinde  Rickettsia IgG de pozitif

Kene teması olan hastalarda akut semptomların 
varlığında tanıda Riketsiyal hastalıklar da akılda 

tutulmalıdır 

2022



Hastalığın seyrini tahmin edebilir miyiz?
Ciddiyet, mortalite belirleyicileri nelerdir??



Ciddiyet Kriterleri Türkiye Çalışmaları

Monositlerin / makrofajların güçlü aktivasyonunu gösteren 
yükselmiş serum neopterin düzeyi KKKA için bir risk faktörüdür

Onguru P. J Infect. 2008

Viral load >1X109
Predictor of prognosis

Cevik MA, et al. CID 2007

Bilinç bozukluğu ve splenomegali
Bakir M, et al. J Med Microbiol 2005



Fısgın et al. 2009
Swanepoel et al. 
1989 Bakır et al. 2005 Ergonul et al. 2006 Cevik et al. 2008 Ozturk et al.2012

Ozturk B, et al. International Journal of Infectious Diseases 16 (2012) e89–e93



Başlangıç değerleri, 3. gündeki 
değerlerle benziyordu: 
İlk grupta ölüm riski yok (hepsi kurtuldu)
İkinci grupta düşük (%5) ölüm riski  
Üçüncü grupta yüksek (%100) ölüm riski

Bu puanlama sistemi 
doktorların hastaları tam 
teşekkülü bir hastaneye 

yönlendirip 
yönlendirmeyecekleri 

konusunda referans olabilir…



• 5 merkez
• 388 KKKA hastası
• Ciddiyet skorlama sistemleri değerlendirildi:

• qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment), 
• SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), 
• APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) 
• SGS (Severity Grading System) 

• SOFA, APACHE II, ve SGS sistemleri; başvuru, 72 ve 120. saatlerde 
mortaliteyi doğru olarak öngören ve birbirleriyle de korele olarak 
değerlendirildi. 



Vaka yönetimi için, mortalite riskini 
tahmin eden ve tedavi konusunda 

rehberlik edebilecek bir indeks



Score 0-2         Hafif

Score 3-9         Orta
Score 10-13     Ciddi

Orta vakalar: Ölüm oranı ribavirin verilen grupta
düşük, kortikosteroid kullanımı mortaliteye etkili
değil
Ciddi vakalar: Ribavirin kullanımı mortalite üzerine
etkili değil, ancak CS kullanımı mortaliteyi azaltmada
anlamlı derecede yararlı

Clin Infect Dis. 2013 Nov;57(9):1270-4.



KKKA Hastalığı Yönetimi 
ve Tedavisi



Olgu 

Yatış tarihi: 19/05/2021
• 57 yaşında kadın hasta
• Hayvancılıkla uğraşıyor, kene teması bildirmiyor
• 2 gün önce (17/05/2021) şikayetleri başlıyor

– Ateş, halsizlik, kas ağrısı
– Dış merkeze başvuruyor ve rutin testleri yapılıp eve 

gönderiliyor
• Kan alınan bölgede ekimoz
• Konjonktiva ve yüz hiperemik
• Hematüri(+), GIS kanama(+)
• Yatışının 2. günü epistaksis
• Yatışının 3. günü bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu
• Hitit Index: 55
• SSI (Dokuzoğuz): 12-13

2021 yılı olgularımız
• 112 KKKA (+) olgu
• 4 ex
• 54 Ribavirin
• 8 Anakinra (Ex yok) 



Hast 1.günü DM
17/05/2021

3.günü 
19/05/2021

7.günü
24/05/2021

12.günü 
29.05.2021

Tedaviler

WBC 7840 8970 3.900 4820
• Platelet
• TDP
• Dekort
• Kriyopresipitat
• Ribavirin (4. 

gün kesildi)
• IL-1 inhibitörü 

(5 gün)

Hasta taburcu 
edildi

Plt 164.000 9.000 37.000 130.000
Hb 11.7 11.8 10.0 8.800
AST 39 592 1238 99
ALT 23 140 576 169
LDH 274 274 2771 513
CK 95 301 505 46
BUN 32 60 58 38
Cr 0.6 1.0 0.6 0.4
T. Bil/ D. Bil 0.4/0.09 0.49/0.11 2.4/0.52 1.04/0.24
PT 16.6 9.36 8.69
aPTT 75 28.1 27
INR 1.8 1.05 0.9
Fibrinogen 110 184 255
CRP 44 99 9
Procalcitonin 0.51 KKKA RT-PCR (+)



KKKA Hastaları, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı CCHF Bilimsel Komitesinin “Vaka Yönetimi 
Algoritması” na göre yönetilmektedir.



• Sıvıların takibi, Elektrolit dengesi, Böbrek 
fonksiyonları, Kan basıncı, Oksijenizasyon, 
Rehidrasyon, Gastrik önlem 

Erken agresif yoğun 
bakım desteği:

• Trombosit
• TDP 
• Kriyopresipitat

Kan bileşeni tedavisi ile 
koagülasyon sisteminin 

desteklenmesi

Gereğinde erken entübasyon??Solunum desteği

• Hastalığın erken döneminde verilebilirAntiviral tedavi / Ribavirin? 

Steroidler
İntravenöz immunoglobulin
Monoklonal Antikorlar 
Plazma değişimi

Diğer ilaçlar: Veriler rutin 
kullanımı desteklemek için 

yetersiz

KKKAH Yönetimi
*Hastanın izolasyonu
*Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
*Bariyer önlemleri kullanımı



KKKAV Viral genom yapısında 
3 adet negative-sense RNA segments ve kodlanan proteinler. 

1. Small (S)….Nucleoprotein (NP),
2. Medium (M)…. glycoprotein precursor (GPC) ….mature Gn, Gc, ve GP 38 in 

de içinde olduğu birçok non-structural proteinler
3. Large (L) ….L protein (RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) catalyzing

viral RNA synthesis ve ovarian tumor (OTU) protease domain i içerir. 

KKKA Tedavisinde Antiviral Tedaviler
Viruses 2021



Viruses 2021

KKKA Tedavisinde Antiviral Tedaviler



Nucleotide Analoglar: Hedef viral RNA polymerase; 
• Ribavirin
• Favipiravir
• 20 -deoxy-20 -fluorocytidine

Interferon;
In vitro olarak çalışmalar yapıldı ancak klinik olarak uygulanan olgularda  ciddi yan etki 
nedeniyle devam edilmedi 

Andersson, I.et al. Human MxA protein inhibits the replication of 
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus. J. Virol. 2004.

KKKA Tedavisinde Antiviral Tedaviler

Antikor Tedavisi;
• Konvalesan serum: Küçük gruplarda uygulandı ancak RKÇ yok. Serum toplanacak hasta 

azlığı, bireysel farklılıklar, kan ürünlerinin kompleks yapısı vb nedenlerle konvalesan hasta 
serum veya immunglobulini sadece bazı acil durumlarda denenmekte. 

• Monoklonal Antikorlar: Konvalesan serumlara göre nötralizan monoklonal antikorlar 
yüksek özgüllüğü, düşük immunojenitesi, metabolik yan etkilerinin azlığı nedeniyle 
tedavide umut verici



Golden et al., Sci. Adv. 2019; 5 : eaaw9535 2019

• KKKA tedavisinde immun tedavi gelişmesi 
için çalışmalar var

• Erişkin  farelerde glikoproteinleri
hedefleyen nötralizan ve non-nitralizan
monoklonal antikorların KKKA kliniğini 
önleyebilmesi araştırılmıştır

• GP38, KKKA patogenezinde hastalığın 
ilerlemesini önlemek için iyi bir hedef



• Japonya da Influanza tedavisi için ruhsatlı

• KKKA, Hantavirus,Rift Valley fever virus (RVFV) ve SARS COV- 2 için 

etkinliğine yönelik çalışmalar var

• KKKA virüsü ile enfekte edilmiş IFNAR2 / 2 fare deneyinde, ribavirin ve

favipiravirin birlikte uygulanması ters etki yaratmamış ve faydalı olmuştur.

• Favipiravirin in vivo etkinliği, KKKA tedavisinde standart ilaç olan ribavirinin

etkinliğinden fazladır

• Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var

Dai, S. Et al. Current Advances and Future Prospects of Antiviral Strategies. Viruses 2021
Oestereich L,et. al PLoS Negl Trop Dis 2014;8:e2804.

Mazzola LT, Kelly-Cirino C. BMJ Glob Health 2019;4



• Ribavirin, sentetik bir purin nükleozid analoğu olup KKKA vakalarının

tedavisinde kullanılan tek antiviral ilaçtır

• Konsantrasyona bağlı bir şekilde in vivo ve in vitro olarak KKKAV 

replikasyonunu inhibe eder.

• İnsanlarda etkinliği büyük ölçüde klinik gözlemlere dayanmaktadır.

• Bazı araştırmalar yararlı olduğunu söylerken bazıları yarar sağlamadığını

söylemektedir.

• Ribavirin’in klinik etkinliği tartışılabilir.

Soares-Weiser et al. BMC Infectious Diseases 2010, 10:207



2004-2007 yıllarında, Türkiye’de ribavirin
kullanımı %68’den %12’ye düşmüş fakat 
KKKAH mortalite oranında (%5) herhangi 
bir değişiklik olmamıştır.
KKKAH tedavisinde ribavirinin etkin olduğu 
görüşünü desteklememektedir. Çünkü ribavirin
kullanan ve kullanmayan hastalar arasında 
karşılaştırma yapıldığında, hastaların iyileşme 
oranında, hastanede yatış süresinde ve kan / 
kan ürünleri ihtiyacında herhangi bir değişiklik 
görülmemiştir. 

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yapılan bu
randomize prospektif çalışmada, ribavirin 
verilen KKKA hastalarında klinik ve laboratuvar
parametreleri üzerinde olumlu bir etki
belirlenmemiş, hatta ribavirin verilen hastalarda
hastanede yatış süresi uzamıştır. Ribavirin
kullanan ve kullanmayan hastaların mortalite
oranları benzer bulunmuştur. 

Ribavirin, yalnızca hastalığın ilk evrelerinde 
verildiğinde etkili olmuştur. 
Ribavirin verilen grupta mortalite oranları:
*%5, hastalığın ilk 4 gününde verildiğinde
*%10, >5 gün
*%27, ribavirin verilmeyen hastalarda

Ribavirinin Etkinliği



İspanya’da yakın zamanda karşılaşılan bir 
vakada, enfekte olan hemşire ribavirin
tedavisi gördüğü halde, tedavi KKKA virüsü 
üzerinde in vivo mutajenik etki göstermiş ve 
viral titrelerdeki azalma hastalığın 
başlangıcındaki ile aynı görülmüştür.

Ribavirin, özellikle ilk 4 günde verildiğinde, 
hastalığın seyrinde önemli bir etkiye sahip 
görünmektedir.

Vakaların Şiddet Skoru (SSI) incelendiğinde 
ribavirinin, özellikle orta derecede hasta 
kişilerde, vaka ölüm oranını düşürdüğü 
görülmektedir. Bununla birlikte steroid
tedavisi, özellikle durumu ciddi hastalarda 
faydalı olmaktadır.

Hızlı oral ribavirin tedavisi KKKA hastalarının 
iyileşme hızını arttırmaktadır. 

Yakın zamandaki bir meta-analize göre, 
ölüm ihtimalini azaltmak için, ribavirin
tedavisi semptomlar görülmeye başladıktan 
sonra en fazla 48 saat içinde başlatılmalıdır. 



Destekleyici Tedavi
Antiviral Tedavi?

Destekleyici Tedavi
Kortikosteroidler?

Ergonul O.



Değerlendirmemiz gerekenler 

• İnsanlarda KKKA tedavisinde ribavirinin yararları ve zararları
• Ribavirinin aşağıdaki durumlara göre etkisi

* Hastalığın şiddeti
* Hastalığın başlangıcından ilaç kullanılmaya başlanana kadar 
geçen gün sayısı

* Ribavirin tedavisinin süresi
* İlacın verilişi



Hasta Bakımı Sırasında Korunma Önlemleri 

• Temas Önlemleri
• Damlacık Önlemleri
• Aerosolizasyon oluşturan işlemler 

sırasında  hava yolu ile bulaş önlemleri



Bireysel yorum: Hastanın durumuna göre önlemler bireyselleştirilebilir





• Maruziyet sonrası proflaksi
(PEP) amaçlı Ribavirin
kullanıldığında enfeksiyon
olasılığı düştü

• Hastalığın başlamasından en 
geç 48 saat sonra Ribavirin
kullanımı ile ölüm riski azaldı.

• Ribavin tedavisi uygulanmayan 
her gün ölüm riski 2-4 kat arttı. 

Emerging Infectious Diseases;2018:Vol.24,No.9

KKKAH riski taşıyan kişilere Ribavirin PEP ve 
erken tedavi amaçlı önerilmelidir.

• 175 maruziyet
• 102 enfekte
• 34 ölüm



• 4 doktor ve 3 hemşire KKKAV infekte olmuş kan ve 
vücut sıvıları ile temas ettiler.

• Bu 7 vakadan 6’sına 0.5-1 saat içinde Ribavirin 
proflaksisi yapıldı

• Ribavirin proflaksisi yapılmayan doktorda KKKA 
hastalığı gelişti. 



Biz ne yapıyoruz?

Maruziyet sonrası profilaksi

7 gün boyunca 2g/gün
(Doz için bir fikir birliği bulunmuyor)

Maruziyet sonrası proflaksi için Ribavirin uyguluyoruz



Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Hasta Yönetimi



Hasta Tedavisi
Biz ne Yapıyoruz…

• Ateş ve kanama yoksa → <10.000/m3 görülene kadar trombosit değişimi yok
• APTT 35-45 arasındaysa→ 2x10 mg/kg FFP

• Fibrinogen<160 →Cryoprecipitate (Factor VIII, XIII, Fib) verilebilir??

Sonuç 0-2 Hafif

Sonuç 3-9    Orta

Sonuç 10-13 Ciddi

Gözlemle

± Ribavirin

Ribavirin??
Dexamethasone 10mg/m2

Yüklenen doz…. 30 mg / kg
4 gün………………  15 mg / kg /day (6 h)
6 gün……………….7.5 mg / kg /day (8 h)

Destekleyici 
tedavi

Ribavirin
Tedavisi



Semptomlar ve Tanı Kriterleri

Semptomlarda klasik bulgular sabit değil; ateş her zaman olmayabiliyor, 
Konjonktivit önemli bir semptom

Erkan tanı amaçlı kullanılan veya ciddiyet kriteri olarak tanımlanan indeks  ve skorları 
kullanmak sınıflama ve uygun tedaviye başlama açısından ÖNEMLİ!

Tanıda Yapay Zeka yöntemleri; Hitit İndeks (>0) 
SSI; Mortalite öngörüsü ve tedavi seçenekleri için yardımcı

Ön tanıda KKKAH nı düşünmek, şüphelenmek ÇOK ÖNEMLİ!

Erkan tanı; izolasyon önlemlerini almak, hızla tedaviye başlamak ve 
mortaliteyi azaltmak açısından ÇOK ÖNEMLİ! 

KKKA Hasta Tanı ve Yönetiminde Eve Götürülecek Mesajlar
(Hitit Üniversitesi Tecrübesi) 



Abdominal USG ile hastalığın  ciddiyeti öngörülebilmekte

Abdominal USG de intraperitoneal sıvı, safra kesesi duvar kalınlaşması ciddi 
kliniklerle ilişkili bulunmakta ve uyarıcı olmakta

KKKA Prehemorajik fazdan Hemorajik faza geçiş yakın izlenmekte

Hemorajik fazdaki  endotelyal disfonksiyon, plazma leakage ve DIC ile  ölüme yol açabilen sitokin
fırtınasına yönelik tedavi sürecinde steroid yanısıra antisitokin tedaviler de gündemde 

tutulmakta

Klinik ve Laboratuvar takibi  hastanın klinik durumuna göre günde en az 1 kez olmak üzere 
3-4’e çıkabilmektedir.

Komplikasyonların erken saptanması ve tedavinin ivedilikle uygulanması açısından önemlidir 
(kanama, bilinç durumu, trombositopeni, APTT uzaması, batın distansiyonu vb) Materyallerin 

alınması ve taşınmasında Universal önlemler uygulanmaktadır.

KKKA Hasta Tanı ve Yönetiminde Eve Götürülecek Mesajlar
(Hitit Üniversitesi Tecrübesi) 



Kan ürünü replasmanı ve sıvı tedavisi  çok dikkatli yapılıyor

Sıvı açığını kapatır iken ve koagülasyon bozukluğunu düzeltirken non-
kardiyojenik pulmoner ödem, TRALI vb komplikasyonları dikkate almalıyız.

Replasman Tedavisi Klinik ve Laboratuvar testlerinin yakın takibi  ile sonuçlar 
doğrultusunda yapılıyor

Platelet replasmanı, kanama olmasa da sonuç <10.000/mm3 ise veriliyor. Kanama varsa ve APTT > 
35 s ise veya kanama olmasa da APTT >40-45 s ise TDP uygulanıyor. Düşük fibrinojen varlığında 

Kriyopresipitat uygulanabiliyor

Tedaviye hastalığın ciddiyeti ve fazı/zamanlamasına göre karar veriliyor

Ribavirin, semptomların erken dönemi ise ve özellikle orta ciddiyetteki hastalara  
veriliyor. İmmun cevabın disregüle olduğu ciddi hastalarda steroid uygulanıyor

KKKA Hasta Tanı ve Yönetiminde Eve Götürülecek Mesajlar
(Hitit Üniversitesi Tecrübesi) 



İzolasyon Önlemleri Gerektiği kadar uygulanmalıdır. Ne daha az ne daha fazla!
Temas + damlacık önlemleri mutlaka uygulanmalıdır. Eğer aerosol oluşturan işlem yapılacak ise 

FFP2/N95 maskeler kullanılmalıdır. Hastalar tek odada, gerekirse kohort uygulanabilir. Biz tek oda 
uyguluyoruz. Ziyaret yasak, sınırlı sayıda sağlık personeli odaya girmeli. HLIR???

Rutin Antibiyotik kullanımı önlenmelidir

Ayırıcı tanıda bakteriyal infeksiyon olasılığı (ör. Rickettsial hastalık için doxycycline) veya ciddi 
hastalarda bakteriyal translokasyon düşünülmesi dışında Antibiyotik kullanımı önerilmez

Yan etki görülür ise Ribavirin (ve diğer tedaviler) hızla kesilmelidir.

Hasta düzenli olarak hemolitik anemi açısından değerlendirilmeli(i.e. hemoglobin, bilirubin)veya 
diğer yan etkiler izlenmeli, Ribavirin yarılanma ömrünün uzun olduğu bilinerek hızla kesilmelidir

KKKA Hasta Tanı ve Yönetiminde Eve Götürülecek Mesajlar
(Hitit Üniversitesi Tecrübesi) 



Evde alınacak önlemler
Hastalara 2-3 hafta ortak tuvalet kullanımı, kan teması ve seksüel temas konusunda 

uyarı yapılmaktadır. (Euro Surveill. 2020 Mar;25(10):1900284)

Klinik bulgular düzeldiği taktirde Platelet >100.000/mm3 görüldüğünde hasta güvenle 
taburcu edilmekte

Relaps veya geç komplikasyon çok nadir görülmekte. Taburculuktan  ≈2 hafta sonra 
poliklinik kontrolüne çağrılmakta

Kanaması olmayan hastalar için çok sıkı ve kompleks izolasyon önlemleri 
gerekmeyebilir.

Kanıta dayalı önlemler alınmalıdır.  HLIR gibi bir uygulama gereksiz ve maliyetli, hizmeti sınırlayıcı 
olabildiğinden hastanın durumuna göre değerlendirilmelidir. Tecrübeli ekip nosokomial bulaş 

riskini azaltmaktadır.

KKKA Hasta Tanı ve Yönetiminde Eve Götürülecek Mesajlar
(Hitit Üniversitesi Tecrübesi) 



• Kene ısırıklarından kendinizi koruyun
• Kene bulunan alanlardan uzak durun.
• Keneleri kolayca görmek için açık renkli giysiler giyin.
• Korunaklı elbise giyin (uzun kollu giysiler, pantolon).
• Kenelerin girmesini engellemek için pantolonunuzun paçalarını 

çoraplarınızın içine sokun.
• Botlarda ve giysilerde DEET (ciltte) ve akarisitleri (kene öldürücü)

gibi kimyasal böceksavarlar kullanın.
• Günlük kene kontrollerini ihmal etmeyin: Kene aramak için

giysilerinizi ve cildinizi düzenli olarak inceleyin.

Kenelerden insana geçiş riskini azaltmak için

WHO



KKKA Aşısı

• Şu anda yaygın olarak temin edilebilen güvenli ve etkili bir KKKA aşısı yoktur.

• Bulgaristan lisanslı bir aşı Doğu Avrupa’da küçük çapta kullanılıyor fakat etkinliği 
ve olası alerjik reaksiyonları nedeniyle uluslararası çapta yasal onay alması 

mümkün görünmüyor. 

• Vektör bazlı KKKAV N protein ekspresyonu, aşı geliştirmek için etkili bir 

yaklaşım olabilir ve BoHV-4, daha önce kullanılan viral vektörlere karşı güçlü bir 
alternatif olarak değerlendirilebilir. (Viruses 2019, 11, 237)

• Erciyes Üniversitesi aşı çalışmaları devam ediyor.

Mazzola LT, Kelly-Cirino C. BMJ Glob Health 2019;4



• KKKA nden korunmak amaçlı aşı 
geliştirmek için  inaktif hücre kültürü  
platformu

• CCVax BALB/c mice larda uzun humoral
(IgG cevabı ve nötralizasyon titreleri
açısından) cevap oluşturuyor ve insanlar 
için güvenli bir aşı  olarak değerlendirilebilir

• CCVax sonrası hücresel  immuncevap ta 
araştırılmalıdır

• Bu aşı platformu bazı modifikasyonlarla  
daha pratik ve geniş kapsamlı aşı üretim 
platformlarına  uyarlanabilir

Turkey-Kelkit06 virus





Daha Başarılı olmak Ekip Çalışması ile mümkündür…. 



TEŞEKKÜRLER



Hitit Medeniyetinin Tarihi Başkenti


