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Nedeni Bilinmeyen Ateş:
54 Olgunun Değerlendirilmesi

Neşe SALTOĞLU, Yeşim TAŞOVA, Gürkan YILMAZ, İsmail H. DÜNDAR

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA

ÖZET

Bu çal›flmada Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klini¤i’nde nedeni bilinmeyen
atefl (NBA) tan›s› ile 1994-1997 y›llar› aras›nda izledi¤imiz 54 olgu prospektif olarak analiz edildi. Olgular›n
49’u (%90.7) klasik NBA, 5’i (%9.2) nötropenik NBA olarak de¤erlendirildi. Olgular›n 28’inde (%51.8) çeflitli
infeksiyonlar atefl nedeni olarak belirlendi. ‹nfeksiyon hastal›klar›n›n önemli oran›n› 9 (%32.1) olgu ile tüber-
küloz oluflturmaktayd›. Di¤er NBA nedeni infeksiyon hastal›klar› bruselloz, infektif endokardit, bat›n abseleri,
sitomegalovirüs infeksiyonu, rinoserebral mukormikoz, serebral toksoplazmoz olarak belirlendi. Geri kalan
infeksiyon d›fl›ndaki atefl nedenlerini ise 9 (%16.6) olgu ile neoplazmlar, 9 (%16.6) olgu ile kollajen doku has-
tal›klar›, 2 (%3.7) olgu ile di¤er nedenler oluflturmakta olup, 6 (%11.6) olguya tüm incelemelere karfl›n tan›
konulamad›. Nötropenik NBA’l› olgular›m›zda nedenler lenfoma, dalak apsesi, bruselloz, sistemik lupus erita-
matozus iken; 1 olguda neden belirlenemedi. Tan› konulamayan NBA’l› olgular›n izlemde 5’i (%83.3) iyileflti,
1’i (%16.6) eksitus oldu. Tüm NBA’l› olgularda ölüm nedenleri miliyer tüberküloz, stafilokok endokarditi, se-
rebral toksoplazmoz, lenfoma, gastrointestinal sistem kanseri olarak saptand›; 1 olguda neden belirlenemedi.
Bu hastalardan lenfomal› ve tan›s› konulamayan birer olgu nötropenikti. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Nedeni Bilinmeyen Atefl, Nötropeni, Tüberküloz

SUMMARY

Fever of Unknown Origin: Evaluation of 54 Cases

In this study, 54 cases with fever of unknown origin (FUO) were analysed prospectively in Infectious Di-
sease Department at Çukurova Medical Faculty between the years 1994-1997. Among the 54 cases included
in this study 49 of them(90.7%) were determined as classic FUO whereas 5 of them (9.2%) were determi-
ned as neutropenic FUO. Infections (51.8%) were the most common causes of FUO in this series. Tubercu-
losis constituted the most common infectious reason (32.1%). Other FUO reasons were abdominal abcess,
brucellosis, infective endocarditis, cytomegalovirus infection, rhinocerebral mucormycosis and cerebral to-
xoplasmosis. Non infectious reasons of FUO were neoplastic diseases found in 9 cases (16.6%), collagen vas-
cular diseases found in 16 cases (16.6%) and other diseases diagnosed in 2 cases (3.7%). On the other hand,
in 6 (11.6%) of the FUO cases no diagnosis could be reached. While the reasons of cases of neutropenic
FUO were lymphoma, splenic abcess, brucellosis, sytemic lupus erytematosus only in one case no diagnosis
could be reached. In undiagnosed cases of FUO, 5 of them (83.3%) completely recovered and only one of
them (16.6%) died. Among these cases two of them (lymphoma and the undiagnosed) were neutropenic.

KKeeyy  WWoorrddss  ::  Fever of Unknown Origin, Neutropeni, Tuberculosis



Uzun süren ateşli hastalarda tanının konulması
önemli sorunlardan biridir. Nedeni bilinmeyen ateş
(NBA)’in yeni bir problem olmayışına karşın geçen
25 yılda yeni tanı ve tedavi yaklaşımlarının kullanıma
girmesiyle önemi artmıştır. 

NBA ilk kez Petersdoff ve Beeson tarafından ta-
nımlanmıştır. Kişide üç haftadan uzun süreli hastalık,
çeşitli ölçümlerde 38.3°C’nin üzerindeki ateş sap-
tanması ve hastanede bir haftalık inceleme sonucun-
da tanının konulamamış olması NBA tanı kriterlerini
oluşturmuştur (1). Bu tanımlamalara uygun olarak
klasik NBA olguları pek çok araştırmacı tarafından
bildirilmiştir (2-4). Son yıllarda Durack ve Street ta-
rafından NBA tanısında yeni kriterler belirlenmiştir.
Klasik nedeni bilinmeyen ateşin yanısıra nozokomi-
yal NBA, nötropenik NBA ve HIV varlığında NBA
da tanımlanmıştır (5). 

NBA olgularında son yıllarda yeni nedenler gös-
terilmekle birlikte halen bu olguların büyük çoğunlu-
ğunu infeksiyon hastalıklarının oluşturduğu gözlen-
mektedir. 

Bu çalışmamızda, klasik ve nötropenik NBA ol-
gularımızda etyolojiyi, tanıya yaklaşımı ve prognozu
prospektif olarak irdeledik. 

MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kli-
niği’nde Ocak 1994-Ocak 1997 tarihleri arasında
yatırılarak izlenen 54 NBA olgusu prospektif olarak
incelenmiştir. 

Petersdorf ve Beeson’un kriterleri esas alınarak
olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalarda
ayrıntılı anamnez, fizik muayene bulguları kaydedil-
miştir. Tanı için tam kan sayımı, periferik yayma, se-
dimantasyon, tam idrar tahlili, dışkı incelemesi, ay-
rıntılı biyokimyasal ölçümler, akciğer grafisi, serolo-
jik testler, tüberkülin testi ve tüm kültürler yapılmış-
tır. Tanı için diğer immönolojik testler, ultrasonogra-
fi (USG), bilgisayarlı tomografi (CT), magnetik rezo-
nans incelemesi (MRI), lenf nodu, kemik iliği, karaci-
ğer biyopsisi, böbrek biyopsisi, laparatomi gerek du-
yulan olgularda uygulanmıştır. 

NBA nedenleri; 

1- İnfeksiyon, 

2- Neoplazm,

3- Kollajen doku hastalıkları, 

4- Diğer hastalıklar, 

5- Tanı konulamayanlar olarak gruplandırıldı. 

Diğer hastalıklar grubunda granülomatöz hepatit,
hemosiderozis gibi nedenler yer almıştır. İnfeksiyon-
lar, abseler, endokardit, tüberküloz, bruselloz, viral
hastalıklar ve diğerleri olarak sınıflandırıldı. Ayrıca
olgular klasik NBA ve nötropenik NBA tanı kriterle-
rine göre de değerlendirildi. 

BULGULAR

Üç yıllık çalışma süresi boyunca 54 hasta NBA
tanısı ile izlendi. Hastaların 38’i (%70.3) erkek 16’sı
(%29.7) kadın, yaş ortalaması 38.02 (14-80 yaş
arası) idi. Ortalama hastanede yatış süresi 22.5 gün
(7-69 arası) olarak saptandı. Hastaların tanısı için 23
(%42.6) olguda rutin yöntemlerin dışında kemik iliği
aspirasyonu, 7 (%12.9) olguda kemik iliği biyopsisi,
5 (%9.2) olguda lenf nodu biyopsisi, 3 (%5.5) olgu-
da karaciğer biyopsisi, 2 (%3.7) olguda böbrek bi-
yopsisi, 2 (%3.7) olguda sterotaksik beyin biyopsisi,
2 (%3.7) olguda paranasal sinüs biyopsisi uygulandı.
Altı (%11.1) hastada laparatomi uygulandı. Laparo-
tomi ile 2 hastada lenfoma, 1 hastada dalak tüber-
külozu saptandı. Üç olguda da tedavi amaçlı; 2 kara-
ciğer amip abseli olguda ve diğer 1 olguda splenek-
tomi için laparatomi yapıldı (Tablo 1). 

Olguların 5’i (%9.2) nötropenik NBA, 49’u
(%90.7) klasik NBA sınıflamasına girmekteydi. Bun-
ların 6’sına (%11.1) tanı konulamazken, 48 (%88.9)
olguya kesin tanı konuldu. Olguların 28’inde
(%51.8) infeksiyonlar, 9’unda (%16.6) neoplazmlar,
9’unda (%16.6) kollajen doku hastalıkları, 2’sinde
(%3.7) diğer hastalıklar neden olarak belirlenirken,
6’sında (%11.1) tanı konulamadı. Nötropenik NBA
olgularından 1’i SLE, 1’i lenfoma, 1’i dalak absesi,
1’i dalakta brusella absesi iken 1 olguya tanı konula-
madı.

İnfeksiyon nedenlerinin 9’u tüberküloz, 5’i bru-
selloz, 6’sı infektif endokardit (2’si bruselloza bağlı),
2’si dalak absesi, 2’si karaciğer amip absesi, 2’si rhi-
noserebral mukormikozis, 1’i sitomegalovirüs infek-
siyonu, 1’i serebral toksoplazmoz idi. 

Kollajen doku hastalığı saptanan olguların 3’ü
sistemik lupus eritamotozus (SLE), 1’i juvenil ankilo-
zon spondilit, 1’i adult still hastalığı, 1’i behçet has-
talığı, 3’ü sistemik vaskülit olarak değerlendirildi.
Neoplazmların 2’si lösemi, 3’ü lenfoma, 1’i nöroje-
nik tümör, 1’i pons gliomu, 2’si gastrointestinal sis-
tem kanseri olarak tanılandı. Diğer grupta 1 olguda
hemosiderozis, 1 olguda granülomatöz hepatit ne-
dendi (Tablo 2). 

Tanı konulamayan olguların 4’ünde infeksiyon
nedenleri ekarte edildikten sonra steroid tedavi uy-
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Tablo 1. NBA Nedenleri ve Tanı Yöntemleri.

Etkenler Tanı Yöntemleri

İnfeksiyonlar

Tüberküloz

Primer tbc Tüberkülin testi pozitif, 1 olguda izlemde CT’de kavite 

1 olguda  AARB pozitifliği

Pott hastalığı Klinik + CT

Renal tbc Klinik + renal biyopsi

Dalak tbc Klinik + laparatomi

Miliyer tbc Karaciğer biyopsisi

Periton tbc. Klinikte asit + laparatomi (biyopsi)

Bruselloz Klinik izlemde 1 olguda üçüncü ayda, diğer olguda 

birinci ayda serolojide pozitif, 2 olguda tedaviye klinik yanıt

İnfektif endokardit Klinik + ekokardiyografi + 1 olguda hemokültürde S.aureus 

1 olguda ekokardiyografi + brusella serolojisinde pozitifleşme

4 olguda klinik + ekokardiyografi

CMV Seroloji

Rinoserebral mukormukozis Paranasal CT + biyopsi

Abseler CT + laparatomi (2 karaciğer amip absesi + İHA pozitif)

1 brusella absesi (splenektomi)

Neoplazmlar

Lenfoma CT + laparatomi

GİS Ca CT + mide-kolon grafi-rektum biyopsi

Lösemi Kemik iliği biyopsisi

Pons gliomu CT + MRI

Nörojenik tümör Toraks CT + transtorasik iğne aspirasyonu

Kollajen doku hastalıkları

SLE Klinik + ANA (+), Anti DNA (+) + prednisolona yanıt 

Sistemik vaskülit Deri biyopsisi, ANA(-), Anti DNA (-)

Still hastalığı Klinik + ANA(-), Anti DNA (-), ferritin yüksekliği

antiinflamatuvar tedaviye yanıt 

Juvenil ank. spond. Tüm romatizmal inceleme servikal MR, kemik sintigrafi

Behçet hast. Tüm romatizmal inceleme ANA, Anti DNA (-), deri biyopsisi    

Diğer

Hemosiderozis Karaciğer biyopsisi

Granülomatöz hepatit Karaciğer biyopsisi



gulandı, izlemde tedaviye yanıt alındı. Kollajen doku
hastalığı saptanan olgularda tedavi amaçlı (SLE vb)
steroid tedavi uygulandı. Granülomatöz hepatit tanı-
sı konulan hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. İz-
lem esnasında hastada iyileşme görüldü. 

Tüm NBA’lı hastaların 6’sı (%11.1) kaybedildi.
Bunlarda gastrointestinal sistem kanseri, stafilokokal
endokardit, lenfoma, miliyer tüberküloz, serebral
toksoplazmoz saptanırken bir olguya tanı konulama-
dı. Lenfomalı bir olgu ile tanı konulamayan bir olgu
nötropenik NBA grubundaydı. 

TARTIŞMA

Son yıllarda Durack ve Street NBA tanımına has-
tanın bir hafta poliklinikten ya da üç gün kliniğe ya-
tırılarak incelendikten sonra tanısının konulamamış
olması gibi yeni tanı kriterlerinin alınmasını önermiş-
lerdir (5). Bilindiği gibi özellikle ülkemizde olguların
çoğunda hastalara daha önce pek çok merkezde ta-
nı ve tedavi yaklaşımların yapılmış olması nedeniyle
bizim olgularımızın bazılarında da olduğu gibi bu kri-
terlere erişmek olanaksızdır. Ayrıca ülkemizde pek-
çok merkezde laboratuvar tanı kriterlerinin kısıtlı ol-
ması, çoğu kez hastaya laboratuvar sonuçlarını irde-
lemeden önce tedavi yaklaşımlarının uygulanması bu

konuda bilinen güçlüklerdir. Bu nedenle halen Pe-
tersdoff ve Beesonun NBA kriterleri uygun olarak
alınmaktadır (1). Ayrıca bu şimdiye değin yapılan
birçok NBA çalışmalarının karşılaştırılması açısından
da önem arzetmektedir. 

Klasik NBA hasta serilerinin karşılaştırmaları ya-
pıldığında hemen tüm serilerde ilk sırayı infeksiyon
hastalıklarının oluşturduğu görülmektedir (Tablo 3).
Genel olarak klasik NBA nedenlerinin %30-40’ını
infeksiyonlar, %15-20’sini neoplazmlar, %5-10’unu
kollajen doku hastalıkları, %5-10’unu diğerleri oluş-
turmaktadır (1,2,4,6,7). Ülkemizde yapılan serilerde
NBA nedenleri arasında infeksiyonlar %40-65 ara-
sında ilk sırada yer almaktadır (8-13)

NBA’lı hastaya yaklaşımda nedenler ile onların
sıklığının bilinmesi önemlidir. Çünkü çoğu kez NBA
nedeni sık görülen bir hastalığın atipik görüntüsü
şeklindedir. Bölgede en çok görülen hastalıkların na-
dir görülen hastalıklara oranla daha fazla önemle ta-
nıda düşünülmesi uygun olur. Aslında çoğu kez bili-
nen hastalığın daha önceki tedavi girişimleri sonucu
belirti ve bulgularının değişmesi en önemli neden
olabilir (14,15). Bunun yanısıra infeksiyon kaynağı-
nın belli olmaması, fırsatçı bir patojenin hastalık ne-
deni olması ya da nadir görülen zoonotik bir hastalı-
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Tablo 2. NBA’lı 54 Hastanın Hastalık Kategorileri.

Olgu sayısı 

Hastalık Kategorisi n: 54 (%)

İnfeksiyonlar 28 (%51.8) 

Tüberküloz 9 2’si primer tbc, 2’si pott hast., 2’si renal tbc,

1’i dalak tbc, 1’i miliyer tbc, 1’i periton tbc. 

İnfektif Endokardit 6 3’ü kültür negatif endokardit, 2’si brusella 

endokarditi, 1’i stafilokok endokarditi

Bruselloz 5

Batında Abseler 4 2’si dalak apsesi (biri stafilokoksik) , 

2’si karaciğer amip absesi, 

Diğer 4 2’si rinoserebral mukormikoz,1’i CMV

1’i serebral toksoplazmoz,

Neoplazmlar 9 (%16.6) 3’ü lenfoma, 2’ü GİS Ca, 1 lösemi

Kollajen doku hastalıkları 9 (%16.6) 3’ü SLE, 3 vaskülit, 1’i adult still hastalığı

1’i juvenil ankilozan spondilit, 1’i behçet hast.      

Diğer hastalıklar 2 (%2.3) 1’i hemosideroz, 1’i granülomatöz hepatit

Tanı konulamayan 6 (%.11.1)



ğın sebep olması tanıda güçlüklere yol açmaktadır
(4). İnfeksiyonları sistemik ve lokal olarak belirlemek
önemlidir. Sistemik infeksiyon nedenleri arasında ül-
kemizde tüberküloz, bruselloz, salmonelloz, infektif
endokardit sıklıkla yer almaktadır (15). Tüberküloz
ülkemiz koşullarında NBA olgularında mutlaka düşü-
nülmesi gereken infeksiyonlardan biridir. Özellikle
ekstrapulmoner yerleşim NBA tanısı açısından
önemli sorun oluşturmaktadır (2). Bizim bulgularımız
ülkemizde yapılan diğer çalışmaları da doğrular nite-
likte olup tüberküloz ilk sırada yer almaktaydı
(8,9,13,16). Gelişmiş ülkelerde ise özellikle yeni
NBA serilerinde viral infeksiyonlar ile diğer infeksi-
yonlar en üst sırada yer almaktadır (6).

Serimizde ikinci sırada brusella infeksiyonu NBA
nedeni olarak saptandı. Bölgemizde sık görülen in-
feksiyon nedenlerinden biri olan brusella infeksiyon-
lu hastalarda gerek serolojik testlerin pozitif sonuç
vermeyişi, gerekse daha önceden hastalara uygula-
nan kısa süreli, karmaşık tedavi rejimleriyle hastalı-
ğın spesifik görünümün değişmesi, kültürde üretile-
memesi gibi nedenlerle tanıda güçlüklerle karşılaşıl-
dı. Çoğu hastada etken tespit edilememesine rağ-
men diğer nedenler ekarte edildikten sonra klinik ta-
nı ile spesifik tedavi verildi ve takip esnasında iyileş-
me gözlendi. Bruselloz olgularından 2’sinde brusella
endokarditi saptandı. 

Serimizde önemli bir kısmı da kültür negatif, et-
keni belirleyemediğimiz, klinik ve EKO bulgularıyla
tanımlanmış infektif endokarditler oluşturmaktaydı.
Ayrıca lokalize infeksiyonlar arasında bizim olguları-
mızda da saptandığı gibi batında abseler uzayan ate-

şe neden olması açısından önemlidir. Amebiyazis,
biliyer sistem hastalıkları ve abdominal travmalar öy-
küde araştırılmalıdır (4). 

Tümörler 1980’lerin sonlarından itibaren NBA
nedenleri arasında değişen oranlarda olmakla bera-
ber genellikle ikinci sırada yer almaktadır. Bizim ol-
gularımızda ise ikinci sırayı kollajen doku hastalıkları
ile paylaşmakta idi (7). Bu hastaların tanısında geli-
şen teknoloji her ne kadar yardımcı ise de zaman za-
man tanıda güçlükler gözlenmiştir. Bu seride tümör
oranının yüksek olmasının bir nedeni de bizim has-
tanemizin bölge için bir referans hastanesi niteliğin-
de olmasından kaynaklanmaktaydı. 

Kollajen vasküler hastalıklar çeşitli serilerde iki
veya üçüncü sırada görülmekte olup bu olgularda
SLE, poliarteritis nodosa, temporal arterit, adult still
hastalığı ilk sıralarda yer almaktadır (6,17). Bu seri-
de de SLE, adult still hastalığı, juvenil ankilozan
spondilit ve diğer vaskülitler neden olarak saptandı. 

Diğer hastalıklar arasında granülamatöz hepatit-
ler önemli görünmektedir. Sıklıkla tüberküloz, bru-
selloz, sarkoidoz, histoplazmoz neden olarak saptan-
mıştır. Bir olgumuzda karaciğer biyopsisi sonucunda
granülomatoz hepatit tanısı ile tüberküloz düşünüle-
rek tedavi başlandı ve klinik izlemde hasta iyileşti.
Benzer şekilde diğer çalışmacılarda granülomatoz
hepatitli hastada tüberküloz tedavisine yanıt bildir-
mişlerdir (18,19). 

NBA’lı olguların tanısında öncelikle invazif olma-
yan inceleme yöntemleri kullanılmalı gerekiyor ise
invazif yöntemlere de başvurulmalıdır. Son yıllarda
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Tablo 3. NBA Serilerinde Hastalık  Kategorilerinin Karşılaştırması (%).

Araştırıcı Olgu Kollajen doku Diğer Tanı 
yayın yılı sayısı İnfeksiyon hastalığı Neoplasm hast. konulamayan

Petersdoff ve Beeson (1961) 100 36 13 19 25 7

Larson, et al (1982) 105 30 16 31 10 12

Çalangu ve ark. (1984) 70 64 10 11 10 4

Smith, et al (1986) 80 50 5 15 22 8

Knocknert, et al (1992) 199 22.6 21.1 7 23.5 25.6

Tabak ve ark. (1994) 50 42 34 16 4 4

Wilke ve ark. (1994) 25 52 8 4 8 28

Araz ve ark. (1995) 26 50 12 19 4 15

Mert ve ark. (1996) 50 44 16 26 16 8

Korkmaz ve ark. (1996) 28 32 53.5 3.5 11 -       

Bu seri 54 51.8 16.6 16.6 3.7 11.1
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CT, MRI, USG gibi tanı yöntemlerinin yaygın olarak
kullanım alanına girmesi bu olguların tanısında inva-
ziv girişimleri azaltmıştır. NBA’lı hastalarda invaziv
ve invaziv olmayan tanı yöntemlerinin yanısıra en
önemli nokta hastaların rutin günlük muayenelerinin
ihmal edilmemesidir. İnfektif endokardit tanısı koy-
duğumuz hastalarda günlük muayene sonucunda
kalp bulgularının değişmesi, yapılan ekokardiyografi
tetkiklerinin bize tanıda yol göstermesi bunun en be-
lirgin örneğidir. 

Petersdoff ve arkadaşları NBA’lı hastaların
%90’ının tanımlanabileceğini ve hastaların nadiren
NBA nedeni ile hayatlarını kaybetttiklerini bildirmiş-
lerdir. Bu NBA’da prognozun iyi olduğunu göster-
mektedir. NBA’lı olguların %10-15’inin nedeni bulu-
namamakta, bunların da %50’sinde ateş kendiliğin-
den düşmektedir (1,3). Bizim serimizde de olguların
%11.1’inde ateşin nedeni bulunamadı, bu olguların
%83.3’ü takipte iyileşti, %16.6’sı kaybedildi. 

Klasik NBA’lı ve nötropenik NBA’lı hastalarda
en sık görülen nedenlerin belirlenmesi, daha sonra-
ki olguların izlenmesinde, hastaya tanı ve tedavi yak-
laşımında da yol gösterici olacaktır.
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