
K›r›m Kongo Kanamal› Atefli (KKKA) virusu Bunyavirida-
e ailesindeki dört cinsten biri olan ve hayvanlar› infekte
eden Nairovirus cinsinden bir virustur. Nairovirus cinsi
içerisinde yedi ana (sero)grup tan›mlanm›flt›r ve bunlar›n
ço¤unlu¤u kenelerle bulaflmaktad›r. KKKAV, Hazara virus
ile birlikte bir grup oluflturur (KKKAVgrubu). KKKA, Af-
rika, Orta Do¤u ve Balkanlardan Asya içlerine kadar olan
bölgede yer alan 30’dan fazla ülkeden bildirilmifltir (fiekil
1). Virusun da¤›l›m ve evrimi tüm geliflim aflamalar›nda
bulundu¤u ve dikey geçifl gösterdi¤i vektör kenelerinkiler-
le paralellik göstermektedir (Flick,2007). RNA viruslar›
RNA polimeraz›n hata yapmaya yatk›nl›¤›ndan dolay› ge-
nellikle daha fazla de¤iflkenlik gösterse de, artropodlarla
bulan  RNA viruslar› genellikle daha az genomik de¤iflken-
lik gösterirler. Bunun nedeni, bu viruslar›n hem artropod-
lar hem de omurgal›larda replikasyon kapasitelerini düflür-
meden varl›klar›n› sürdürme zorunlulu¤udur. Oysa KKKAv,
beklenenden daha yüksek düzeyde de¤iflkenli¤e sahiptir. M,
L ve S segmentlerinin nükleotid ve amino asit düzeyindeki
de¤iflkenlikleri s›ras›yla %22, 31, 20 ve %10,  27, 8’dir.
En yüksek de¤iflkenlik glikoproteinleri kodlayan M seg-
mentinde izlense de bu proteinlerin ifllenmeleri ve ifllevleri
aç›s›ndan önemli bölgeler korunmufltur. Genetik çeflitlili¤in
di¤er nedenleri virusun genomunun üç segmentli oluflundan
dolay› genetik reasortmanlar olabilir. Virusun kenelerde
uzun süre kal›fl›ndan dolay› kenelerin birden fazla kökeni
eflzamanl› olarak bar›nd›rma olas›l›¤› bu durumu kolaylafl-
t›ran bir faktör olabilir. Nitekim S ve M segmentlerinin fi-
logenetik analizlerinde buna dair kan›tlar elde edilmifltir.
Ayn› flekilde özellikle S segmentinde rekombinasyonlar›n
da söz konusu olabilece¤i gösterilmifltir (Hewson, 2007).

Keneler dünyan›n her bölgesinde yay›l›fl gösteren kan emi-
ci artropodlard›r. Kenelerin morfolojisi di¤er artropodlar-
dan farkl›l›k göstermektedir, vücutlar› tek parçadan oluflur
ve ön taraflar›nda a¤›z organelleri yer al›r. Yap›lar›ndaki
morfolojik ve fizyolojik farkl›l›klar›na göre Argasidae ve
Ixodidae ailelerine ayr›lm›fllard›r ve bu ailelere ba¤l› 899
tür bulunmaktad›r (Baker,1999; Balashow,2005; Barker
ve Murrell,2004). Amblyomma soyu d›fl›ndaki soylara
ba¤l› birçok kene türü, Türkiye’de yayg›n olarak bulun-
maktad›r (Say›n ve ark.,1997). Keneler kan emerek besle-

nirler ancak bu da di¤er kan emen artropodlardan farkl›-
d›r. Keneler konaklar›na tutunup a¤›z organellerini deri
içine sokarlar ve burada sabitlenip doyana kadar ayn› yer-
den kan emerler. Argasidaeler çok k›sa sürelerde çok mik-
tarda kan emip doyduklar› halde, Ixodidae ailesindeki ke-
nelerin doymas› için birkaç gün ile birkaç hafta aras›nda
süre gerekmekte, hata bu süre içinde baz› Ixodidae türleri
dönem de¤ifltirip geliflmektedir (Balasov,2005; Despommi-
er ve ark.,2000). 

Ixodidae türleri, genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsim-
leri aras›nda aktiftirler. Difli keneler, erkeklerden daha faz-
la kan emerler. Hayatlar› boyunca geçirdikleri her dönem-
de (larva-nimf-olgun ) mutlaka kan emmek zorundad›rlar
(Baker,1999; Despommier ve ark.,2000). Erkek ve difliler
kan emme s›ras›nda çiftleflir, difli keneler yumurtalar›n›
tafl, toprak ve merada yapraklar›n alt›na, toplu ve birbiri-
ne yap›fl›k flekilde b›rak›rlar. Yumurtlama süresi ve mikta-
r›, difli kenenin az veya çok kan emmesine ve di¤er d›fl fak-
törlere ba¤l› olarak de¤iflir. Ayr›ca türlere göre de yumur-
ta say›s› de¤ifliklik gösterir. Ortalama 3.000-15.000 ara-
s›nda yumurta yumurtlarlar. Ixodidae ailesindeki difliler
yumurtlad›ktan sonra ölürler, Argasidae türlerindeki difli-
ler ise daha az say›da ve tekrarl› olarak yumurtlar. Yumur-
tadan ç›kan 3 çift bacakl› larvalar türlere göre farkl› süre-
lerde konaklardan kan emerler ve kan emdikten sonra yi-
ne de¤iflen sürede gömlek de¤ifltirirerek 4 çift ayakl› nimf
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olurlar. Nimflerde de larvalar gibi henüz genital organlar
geliflmemifltir. Aç olan nimfler konaktan kan emerek  do-
yar ve gömlek de¤ifltirdikten sonra aç eriflkin hale gelir.
Erkek ve difli eriflkin keneler kan emerken çiftleflir ve doy-
duktan sonra difli topra¤a düfler ve yumurtlar ve bu flekil-
de biyolojik siklüslerini sürdürürler (Balasov,2005; Barker
ve Murrell,2004) . 

KKKA ile kenelerin
iliflkisi ilk defa 1944-

45 y›llar›nda K›r›m’da hasat toplayan çiftçilere yard›m
eden askerlerde hastal›¤›n oluflmas› ve etkenin kenelerden
izole edilmesi sonucunda önem kazanm›flt›r (Whitehou-
se,2004). Ixodidae ve Argasidae ailesine ba¤l› 31 kene tü-
rünün virusun vektörü olabilece¤i bildirilmesine ra¤men,
bunlar›n tümünün vektör potansiyeli gösterilememifltir. Ke-
nenin tam anlam› ile vektör kabul edilebilmesi için, etken

izolasyonu d›fl›nda, kenenin virusu duyarl› hayvanlara ak-
tarabilme ve viremik hayvanlardan alabilme yetene¤inin
de olmas› gerekmektedir. Bu kriterler yukar›da bildirilen
29 türden sadece baz›lar›nda gözlenebilmifltir. Bunun ya-
n›nda baz› türler virusu hem transovarial hem de transta-
dial olarak tafl›rken baz›lar› sadece transtadial olarak ta-
fl›yabilmektedir. Günümüzde hastal›¤›n bafll›ca vektörleri-
nin Hyalomma marginatum marginatum (fiekil 2),
H.m.rufipes ve H.anatolicum anatolicum oldu¤u kabul
edilmektedir. Ancak, baz› ülkelerde etkenin Ixodes ricinus,
Dermacentor spp., Rhipicephalus spp. ve Boophilus annu-
latus gibi kenelerden izole edilmifl olmas›, di¤er kenelerin
de vektörlük potansiyelinin düflünülmesi gerekti¤ini göster-
mektedir (Garg›l› ve ark., 2007; Hoogstraal,1979; Tonbak
ve ark,2007). H.a.anatolicum ve H.m.marginatum genel-
likle iki konakl› geliflim gösterirler. H.a.anatolicum’un, ge-
rek larva ve nimfleri, gerekse eriflkinleri genellikle evcil
ruminantlar› (özellikle s›¤›rlar›) tercih etmesine karfl›,
H.m.marginatumun’un genç geliflme dönemleri (larva ve
nimf) ço¤unlukla küçük hayvanlar› (tavflan, kirpi, kanatl›-
lar, fare, yabani memeliler) ve az olarak da büyük meme-
liler ve insan› tercih etmekte, eriflkinleri ise a¤›rl›kl› olarak
evcil memeliler (s›¤›r, at, koyun, keçi, köpek) ve az olarak
da küçük memeliler (tavflan, kirpi) ile insan› tercih etmek-
tedir (fiekil 3). 

Göç eden kufllar bu kenenin bölgeler aras›nda yay›l›fl›ndan
büyük ölçüde sorumludur. H.m.marginatum, Güney Avru-
pa, Kuzey Afrika, Anadolu, Kafkaslar ve Eski Sovyet Cum-
huriyet’lerini içine alan genifl bir yay›l›fl alan›na sahiptir.
Bu keneler fiubat ile Aral›k aylar› aras›nda hayvanlar üze-
rinde görülebilse de, eriflkinler Mart-A¤ustos, larva ve
nimfler ise Haziran-Kas›m dönemlerinde aktif olarak kan
emerler. K›fl›, genellikle doymufl nimf veya aç eriflkin flek-
linde, ah›rlardaki duvar çatlaklar›nda veya meralardaki
(yar›-ormanl›k alanlarda) kemirici yuvalar›, toprak içinde
veya a¤aç kovuklar›nda geçirirler (Balasov,2005; Hooks-
traal,1979, Labuda ve Nuttall,2004). 

Ülkemizde kenelerde KKKA virusunun yay›l›fl› ile ilgili ya-
p›lan çal›flmalarda, Whitehouse ve ark. (2006) 2005 y›l›
Haziran ve temmuz aylar›nda Tokat ili köylerinden topla-
nan 890 keneyi 90 havuz fleklinde incelemifl ve 2 H.margi-
natum havuzu ile 1 H.detritum havuzunda KKKA virüsü
saptam›flt›r. Tonbak ve ark.(2006) endemik bölgeden top-
lanan 1015 keneden haz›rlad›klar› havuzlardan, 33 R.bur-
sa havuzundan 3 tanesinde ve 31 H.marginatum havuzu-
nun 1 tanesinde KKKA virüsü saptam›fllard›r(14) . Garg›l›
ve ark.(2007), 2005 ve 2006 yaz aylar›nda endemik böl-
ge yan› s›ra, ülkenin farkl› bölgelerinden 62 merkezden
2153 kenenin  topland›¤› çal›flmalar›nda, 377 adet havuz-
dan, 8 merkeze ait 21 tanesinde KKKA virüsü saptam›flt›r.
Çal›flmada saptanan 21 pozitif havuzun kompozisyonunun
s›ras›yla H.marginatum (% 57.14), B.annulatus (%
28.57), R.bursa (%14.28) oldu¤u ve illere göre en yüksek

Tavflan kula¤›ndan kan emen Hyalomma larvalar›

Yar› doymufl 
Hyalomma nimfi

Hyalomma m. marginatum, aç difli

fiekil 2: Hyalomma m. marginatumun geliflme dönemleri
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pozitif havuz oran›n›n K›rklareli’nde (%9.30) saptand›¤›
bildirilmifltir. Olgular ve vektör kenelerin yay›l›fl› ile ilgili
toplanan verilerin de¤erlendirilmesi sonucunda ülkemizde-
ki risk bölgeleri belirlenmifltir (Estrada Pena ve ark.,
2007) (fiekil 4).

fiekil 4: K›r›m Kongo Kanamal› atefli risk gölgeleri

K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli ülkemizde halen bir epidemi
fleklinde seyretmektedir. Hastal›¤›n ilk olarak tan›mland›-
¤› 2003 y›l›ndan bu yana y›ll›k olgu say›lar› artm›flt›r. Ge-
riye dönük yap›lan çal›flmada 2002 y›l›nda 17 kiflide
KKKA saptanm›flt›r. Sonraki y›llara y›ll›k olgu ve ölüm sa-
y›lar› s›ras›yla; 2003 y›l›nda 133 ve 6, 2004 y›l›nda 249
ve 13, 2005 y›l›nda 266 ve 13, 2006 y›l›nda 438 ve 27 ol-
mufltur. 2007 y›l›nda da Eylül ay› itibar› ile  510 olgu gö-
rülmüfl ve 28’i ölümle sonlanm›flt›r. 

Hastal›kla ilgili yap›lan çal›flmalar aras›nda, klinik tan›m-
lama kriterlerinin belirlenmesi, tedavi yöntem ve etkinlik-
lerinin araflt›r›lmas›, epidemiyolojik özelliklerinin tan›m-
lanmas›, vektörler ve yay›l›fllar›n›n belirlenmesi, ülkemizde
yay›l›fl gösteren virüs izolatlar›n›n saptanmas› araflt›rma-
lar› bulunmaktad›r.  Kart› ve ark.(2004) çal›flmalar›nda
2002-2003 y›llar›ndaki flüpheli olgular›n incelenmesi ve
etkenin tiplendirilmesi yer almaktad›r. Bak›r ve ark
(2005), hastal›¤›n klinik özelliklerini ve mortaliteye etkisi
olan faktörleri 99 hastan›n verilerine dayal› olarak incele-
mifller, hastalar›n %90’›n›n çiftçi, %60’›n›n da kene sokma

hikayesi oldu¤unu bildirmifllerdir. Ergönül ve ark.(2004),
a¤›r tabloyla seyreden hastalarda ribavirin kullan›m›n›
önermifltir. Tedavi ile ilgili bir di¤er çal›flmada, Özkurt ve
ark.(2006) ribavirin tedavisinin iyileflme sürecini k›saltt›-
¤›n› fakat kan ve kan ürünleri gereksinimini, toplam has-
tanede kal›fl süresini ve ölüm oran›n› etkilemedi¤ini bildir-
mifltir. Ayn› zamanda trombosit say›s›n›n a¤›r tablolarda
çok düflük oldu¤u belirtilmifltir. Fatal sonuçlanan KKKA
olgular›nda IL6 ve TNF· miktarlar›n›n anlaml› olarak yük-
sek oldu¤u, bu düzeylerin DIC skorlar› ile de ba¤lant›l› ol-
du¤u ve bu sitokinlerin mortalitede önemli rolü oldu¤u sap-
tanm›flt›r (Ergonül ve ark., 2006). Endemik bölgede 75
sa¤l›k çal›flan›nda yap›lan bir çal›flmada risk grubunda bu-
lunmayan bir tanesi KKKA IgG yönünden pozitif bulun-
mufl, çal›flmadaki sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda uluslararas›
korunma kriterlerine uyumun yüksek  oldu¤u bildirilmifltir
(Ergönül ve ark., 2007). Yine endemik bölgede veteriner
hekimlerde kene sokmas› ve KKKA olgular› araflt›r›lm›fl, %
35 oran›nda kene sokma hikayesi ve %3 oran›nda KKKA
IgG pozitifli¤i saptanm›flt›r (Ergönül ve ark., 2006). Gö-
zalan ve ark.(2007) Karadeniz bölgesinde, klinik kriterle-
re göre flüpheli olan 108 hastada ELISA ve RT-PCR yön-
temleri ile tarama yapm›fl, bu hastalar›n %80.6 s›n›n akut
dönemde, %8.3 ününde KKKA geçirmifl kifliler oldu¤unu
bildirmifllerdir. Hastane bulafl› olmamakla birlikte 2 has-
tada aile içi bulafl saptanm›flt›r. En büyük risk faktörünün
yine kene sokmas› (%74.2) oldu¤u belirtilmifltir. Tafldelen
ve ark (2007), KKKA hastalar›nda hemofagositik sendro-
mu bildirmifl ve patogenezle iliflkisini tart›flm›flt›r. Midilli
ve ark (2007) endemik bölge d›fl›nda tan› koyulan olgula-
r›n endemik bölge ile ba¤lant›s›n› ve farkl› bölgelerden
saptanan virüs izolatlar›n›n moleküler filogeneti¤ini arafl-
t›rm›flt›r.

Epideminin tan›mlanmas›n› takiben Sa¤l›k Bakanl›¤› tara-
f›ndan Zoonotik Hastal›klar (KKKA) dan›flma kurulu olufl-
turulmufl, klinik tan›mlama, vaka tan›mlar› ve vakalara
yaklafl›m önerileri ile tedavi standardizasyonu çal›flmalar›
yap›lm›fl, vaka yönetimi ve izolasyon önlemlerine iliflkin
düzenlemeler yap›lm›fl ve sürveyans sistemi kurulmufltur.
Ayr›ca yine Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan halk›n bilinçlendi-
rilmesi için afifl, broflür ve filmler haz›rlanm›fl,  sa¤l›k ça-
l›flanlar›na yönelik hizmet içi e¤itim toplant›lar› düzenlen-
mifl, e¤itim kitap ve filmi haz›rlanm›fl ve  bir elektronik a¤
oluflturulmufltur (www.kirim-kongo.saglik.gov.tr). Benzer
çal›flmalar, hem ilgili meslek gruplar› aras›nda hem de sa-
hada Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›nca da yap›lmaktad›r
(Uzun, 2006)

Hayvanlarda yap›lan ilk seroprevalens çal›flmas›nda ende-
mik bölgedeki merkezlerden toplanan s›¤›r serumlar›n›n
%79,03’ü, koyun serumlar›n›n %14.29’u KKKA antikor-
lar› aç›s›ndan pozitif bulunmufltur(Vatansever ve ark.,
2005). Ülkenin farkl› bölgelerinde hayvanlardaki seropre-
valens belirleme çal›flmalar› sürmektedir.

fiekil 3: H.m.marginatum’un yaflam döngüsü 
(Zati Vatansever’den al›nm›flt›r)
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Ülkemizde bu güne kadar gerek hasta gerekse kenelerden
elde edilerek nukleotid dizileri saptanan KKKA virüs izo-
latlar›na ait S ve L genom segmentleri Genbank’a yüklen-
mifltir. Bu izolatlardan 1’i hariç di¤erleri Balkan-Rusya
grubunda (Europe II) bulunmakta, birbirleri ve Kosovo-
Hoti isolat› ile yak›nl›k göstermektedir. 2007 y›l›nda Mi-
dilli ve ark. Trakya bölgesinde bir hastada farkl› bir grup-
ta (Greece-Europe I) bulunan bir izolat saptam›flt›r (Gen-
bank ulafl›m no:EU057975). Bu durumda ülkemizde en az
2 farkl› gruptan virus izolatlar›n›n dolafl›mda oldu¤u ka-
n›tlanm›flt›r.
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