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ÖZET

Nedeni bilinmeyen atefl (Fever of unknown origin-NBA) vücut ›s›s›n›n 38.3°C’nin üzerinde, en az üç haf-
tad›r süren ve bir haftal›k tetkike ra¤men nedeni ortaya konamam›fl atefl olarak tan›mlan›r. Eriflkinlerde NBA
nedenlerinin büyük ço¤unlu¤unu baflta infeksiyonlar olmak üzere, neoplazmlar, kollajen vasküler hastal›klar
oluflturmaktad›r. Ülkemizde ise bildirilen olgular›n yar›s›ndan ço¤unu infeksiyonlar oluflturmaktad›r. ‹nfeksiyöz
nedenler içinde infektif endokardit ileri bat› ülkelerinde %0-8, ülkemizde ise %0-3.8 NBA nedeni olarak
bildirilmektedir. Bu çal›flmada, NBA kriterlerine uyan 62 hastan›n %11.2’sinde (7 olgu) infektif endokardit sap-
tanm›flt›r. Nedeni bilinmeyen atefl tablosu ile seyreden 7 infektif endokarditli olguda; tan›daki güçlükler, olas›
predispoze faktörler, klinik ve laboratuvar özellikler ve ülkemiz koflullar›nda infektif endokarditin NBA’daki
yeri tart›fl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Nedeni bilinmeyen atefl,  ‹nfektif endokardit

SUMMARY

Infective Endocarditis cases with the Clinical Presentation of Fever of Unknown
Origin (FUO): 7 Case Reports 

Fever of unknown origin (FUO) is described as documented fevers above 38.3°C, for more than three
weeks of duration and lack of a specific diagnosis after one week of investigation. The most common causes
of FUO in adult patients are infections, neoplasms and collagen vascular diseases. In adults, the most com-
mon causes of FUO are infections. Also in our country, more than half of the reported cases are caused by
infections. Infective endocarditis is reported as the cause of 0-8% of FUO cases in developed countries, and
0-3.8% in our country. In this study, we established the diagnosis of infective endocarditis in 11.2% (7 pati-
ents) of 62 FUO patients. We discussed the diagnostic difficulties, probable predisposing factors, clinical and
laboratory findings of infective endocarditis and the role of infective endocarditis in FUO cases in our ca-
untry by reviewing these seven patients with infective endocarditis.
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Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) ilk defa 1961 yı-
lında Petersdorf ve Beeson tarafından 38.3°C’nin
üzerinde en az üç hafta süren ve hastanede bir haf-
talık incelemeye rağmen nedeni ortaya konamamış
ateş olarak tanımlanmıştır[1]. Ancak son yıllarda, ne-
deni bulunamayan ateşli hasta profiline HIV ile in-
fekte veya nötropenik hastaların eklenmesi, tanı
yöntemlerinin gelişmesi, bir çok tetkikin ayaktan ya-
pılabilmesi ve hastanede yatışın getirdiği mali yük,
bu tanımın gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.
Son zamanlarda bir haftalık tetkikin ayaktan yapıla-
bileceği veya üç günlük tetkikin yeterli olacağı gibi
öneriler yapılmakla birlikte, klasik tanımın diğer iki
kriteri önemini korumaktadır. Günümüz şartlarında
Durack ve Street 1991 yılında NBA’lı hastaları dört
gruba ayıran yeni bir sınıflandırma önermişlerdir
(Tablo 1)[2].

“Klasik” NBA’yı oluşturan hastalıklar infeksiyon-
lar, neoplazmlar, kollajen vasküler hastalıklar, tanı
konulamayan ve diğer hastalıklar adı altında sınıflan-
dırılanlardır. Erişkinlerde NBA’nın en sık nedeni in-
feksiyonlardır (Tablo 2)[1,3-8].

Ülkemiz koşullarında ise infeksiyonların (%53.2)
önemi devam etmekte ve infeksiyonların başında tü-
berküloz, bruselloz, enterik ateş, infektif endokardit
ve malarya gelmektedir. İnfektif endokardit NBA ne-
deni olarak ileri batı ülkelerinde %0-8, ülkemizde ise
%0-3.8 olarak bildirilmektedir[9-12](Tablo 2).

İnfektif endokardit, çoğunlukla bakterilerle geli-
şen, kalp kapaklarının, konjenital kardiyovasküler
lezyonların, prostetik kapak veya diğer prostetik ma-
teryalin bir infeksiyon hastalığıdır. Bakterilerin bazen
mantar veya diğer mikroorganizmaların fibrin veje-
tasyonlarda çoğalması ile birlikte gelişen bakteriye-

mi, ateş, üfürümler, embolizasyon ve çeşitli immüno-
patolojik lezyonlar bu hastalığın karakteristik özellik-
lerindendir[14-15]. 1994 yılında Durack ve arkadaşla-
rı infektif endokardit tanı kriterlerinde bazı değişik-
likler yapılması gerektiğini ileri sürerek yeni tanı kri-
terleri geliştirmişlerdir[16]. Bu kriterler yaygın kulla-
nım alanı bulmuş ve eski kriterlere göre güvenirliği-
nin oldukça yüksek olduğu bildirmiştir[16-19]. 

Bu kriterler arasında yer alan “Major ve Minör
Kriterler” Tablo 3’te gösterilmiştir.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada 1994-1997 yılları arasında kliniği-
mize yatırılarak izlenen ve “klasik” NBA kriterlerine
uyup infektif endokardit tanısı alan 7 olgu ileriye dö-
nük olarak incelenmiştir. Hastalarda Duke kriterleri
kullanılarak infektif endokardit tanısı konulmuştur.

BULGULAR

Kliniğimizde 1994-1997 yılları arasında izlenen
62 NBA’lı hastanın 7’sinde (%11.2) infektif endo-
kardit saptandı. Bu olguların 4’ü kadın ve 3’ü erkek
olup ortanca yaş 65 (41-69) bulunmuştur. Başvuru-
dan önce %72 irrasyonel antibiyotik kullanımı belir-
lenirken antibiyotik kullananlarda ortalama ateş sü-
resi 77 gün, antibiyotik kullanmayanlarda 37 gün
olarak tespit edilmiştir. 

Hastaların üçünde Staphylococcus aureus, biri-
sinde Streptococcus viridans, diğerinde Staphylo-
coccus epidermidis etken olarak gösterilirken ikisin-
de (%28) kültürlerde üreme saptanamamıştır. En sık
aort ve mitral kapak tutulumu belirlenirken bir olgu-
da hem pacemaker elektrodu hem de triküspit ka-
pak tutulumu tespit edildi. Altı hastada (%85) predis-
poze eden kardiyak hastalık; pacemaker elektrodu,
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Tablo 1. NBA kategorileri[2].

İnceleme sırasındaki 
Hasta grubu hastalığın süresi Başlıca ateş nedenleri

“Klasik” En az üç hafta süreli ateşi 3 gün* İnfeksiyonlar, malign
olan ve diğer kategorilerde yer veya ayaktan 3 vizit hastalıklar, kollajen doku
almayan hastalıkları, ilaç ateşi

Nötropenik PNL ≤ 500 mm3 3 gün* Perianal infeksiyon, fungal 
infeksiyonlar

HIV ile ilişkili HIV pozitif 3 gün* M. avium intracellulare,
veya ayaktan 4 hafta tüberküloz, lenfoma, ilaç ateşi

Nozokomiyal Hastaneye yatan ve ilk 2 gün Septik tromboflebit, ilaç ateşi,
yatışında infeksiyonu C. difficile koliti
olmayan

* Kültürler için en az iki gün inkübasyon süresini içerir.



triküspit yetmezliği, aort yetmezliği, mitral yetmezli-
ği, geçirilmiş endokardit ve mitral valv replasmanı
vardı. Hastalardan birisi antibiyotik tedavisi alırken
pulmoner infarkt sonucu masif hemoptiziden, diğeri
ise septik şok ve multipl organ yetmezliği sendro-
mundan kaybedilmiştir. Hastaların üçü uygun antibi-
yotik ile tedavi edilirken, ikisinde (%28) korda tendi-
nea rüptürü saptandığı için kapak replasmanı yapıl-
mıştır (Tablo 4).

TARTIŞMA

NBA’ya neden olan birçok hastalık sık rastlanan,
ancak klasik tablodan farklı şekilde seyreden, ya da
en azından doktorun yeterince tanımadığı hastalık-
lardır. NBA tanısının yanıtı çoğunlukla karmaşık in-
celemelerde değil, başlangıçta ve günlük olarak tek-
rarlanan öykü ve fizik inceleme ile elde edilen veri-
lerde yatmaktadır. İlk laboratuvar tetkikleri alındıktan
sonra ateş devam eder ve açıklanamaz ise ilk labora-
tuvar tetkikleri ve kültürleri tekrarlanmalıdır. Bu tet-
kiklerde değişiklik olması tanısal önem taşıyabilir.
Örneğin; romatoid faktör titresinin artması, infektif
endokardit olasılığını düşündürmelidir. Ekokardiyog-
rafik inceleme gerçekleştirilmelidir[20,21].

İnfektif endokarditin en önemli semptomu, sü-
rekli bakteremiye bağlı olarak, sürekli ateştir. İnfektif

endokardit belirti ve bulguları oldukça değişkenlikler
gösterir. Genellikle belirtilerin ortaya çıkması ile has-
tanın hekime başvurusu arasında iki haftalık bir süre
vardır[14,15]. İnfektif endokardit, tanı kriterlerinin
tam bilinmemesi nedeniyle yeterli tanı konulamama-
sı, hastalığın son yıllarda önemli değişiklikler göster-
mesi, negatif kan kültürleri ya da karakteristik fizik
inceleme bulgularının olmaması ve irrasyonel antibi-
yotik kullanımı nedeniyle NBA nedeni olabilir. Akut
romatizmal ateş ve romatizmal kapak hastalıkları ül-
kemizde oldukça sıktır ve bu nedenle infektif endo-
kardit insidansının batı ülkelerinden daha sık olduğu
düşünülmektedir. Buna paralel olarak da bu seride
NBA prezentasyonu ile gelen infektif endokardit in-
sidansı daha yüksek bulunmuştur ve olguların
%85’inde kapak patolojisi belirlenmiştir.

Bakteriyemi sürekli olduğundan, kan kültürü ör-
neği almak için ateş gerekli değildir. Üreme şansını
artırabilmek için mümkün olduğu kadar çok sayıda
ve yeterli miktarda ve en az üç kan kültür örneği
alınmalıdır. Alınan örnek en az 10 mL olmalı ve en
kısa sürede ekim yapılmalıdır. Endokardit nedeni
olabilen nutrisyonel varyant streptokoklar, Coxiella
burnetti, B. hansei ve “HACEK” kısaltması ile bili-
nen Haemophilus türleri, Actinobacillus acty-
nomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis,
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Tablo 2. Dünya ve Türkiye’de erişkinlerde “klasik” NBA nedenleri.

Belirlenen nedenler (%)

Araştırıcı Kollajen Doku Nedeni 
Olgu sayısı İnfeksiyon Hastalıkları Neoplazm Diğer Saptanamayan

Petersdorfc (1952-1957) (1) 100 36.0a (%5) 13.0 20 20 9

Sheonc (1959-1960) (3) 60 21a (%8) 13 16 12 38

Eyckmansc (1973) (4) 80 33.7a (%2.5) 9.9 18.7 13.6 25

Larsonc (1970-1980) (5) 105 30.4a (%0) 10.4 31.4 10.4 16

Barbadoc (1984) (6) 133 30.8a (%1.5) 14.2 18 14.2 21.7

Kazanjianc (1984-1990) (7) 86 33a (%4) 16 24 11.8 9

Knockaertc (1980-1992) (8) 199 22.6a (%1.5) 21.5 7 23.5 25.6

Toplam 763 29.0a (2.4) 15.2 17.8 17 21

Çalangub (1976-1983) (9) 70 64a (%1.4) 10 11 10 4

Willkeb (1994) (10) 25 52a (%0) 8 4 8 28

Karanb (1990-1994) (11) 26 50a (%3.8) 12 19 4 15

Mertb (1994-1995) (12) 50 44a (%2) 6 26 16 8

Tarhanb (1993-1997) (13) 62 50a (%11.2) 22 11 6 11

Toplam 233 53.2a (%4.2) 12 14.6 9.4 10.8

a : İnfektif endokardit olgularının yüzdesi,  b : Türkiye’den bildirilen 25’in üzerinde olgu içeren seriler
c : Literatürde bildirilen 50’nin üzerinde olgu içeren seriler 



Eikenella ve Kingella türleri son yıllarda önem ka-
zanmaktadır ve bunlar konvansiyonel kan kültürü
sistemlerinde bulanıklığın incelenmesi ile saptan-
maz, ayrıca yavaş üremektedirler. Özellikle “kültür
negatif” endokarditlerin bir kısmında bu bakterilerin
sorumlu oldukları kabul edilmektedir. Tüm gelişme-
lere rağmen hastaların %3-5’inde kan kültürleri ne-
gatif bulunmaktadır. Bu oran ülkemizde daha yük-
sektir. Kan kültürü negatif kalan hastalarda antibiyo-
tik kullanımı, uygun olmayan besiyeri kullanımı, ye-
tersiz inkübasyon süresi ve pasaj, yavaş ve zor üre-
yen bakteriler ve fungal endokardit düşünülmeli-
dir[14]. Bu seride 2 (%28) hastada kültürde üreme
saptanamamıştır. Bu hastaların birisinde daha önce
uygunsuz antibiyotik kullanımı saptanırken diğerinde

antibiyotik kullanımı olmamasına karşın dalak apse-
si saptanmış ve histolojik olarak gösterilmiştir. Bu
hastada yukarıda tanımlanan zor ve geç üreyen mik-
roorganizmaların etken olduğu düşünülmüştür. 

Hastanın daha önceden antibiyotik tedavisi al-
ması, günümüzde negatif kültürlerin en önemli ne-
denidir. Hastaların çoğu tanı konulmadan önce uzun
süre antibiyotik kullandıklarını ve antibiyotik kullan-
dıkları süre içinde ateşin düştüğünü, antibiyotiği bı-
raktıklarında ateşin tekrar yükseldiğini tanımlarlar.
Bu konuda Almanya’dan Misteli ve arkadaşlarının
çalışması ilgi çekicidir. 1976-1987 yılları arasında
NBA nedeniyle sevk edilen 60 hastada 62 infektif
endokardit atağı saptanmıştır. İlk doktora başvuru-
dan hastaneye yatana dek geçen süre ortalama 46
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Tablo 3. Major tanı kriterleri Minör tanı kriterleri

1. Pozitif kan kültürü: İnfektif endokardit için tipik 
mikroorganizma ürediği iki ayrı kan kültürü

a. Viridans streptokoklar, S. bovis, HACEK grubu.

b. Hastane dışında gelişmiş S. aureus veya enterokok
Sürekli pozitif kan kültürü: İnfektif endokardit ile 
uyumlu mikroorganizmaların ürediği kan kültürü

a. 12 saatten fazla aralıklar ile alınan kan kültürlerinde 
üreme

b. Birincisi ile sonuncusu arasında an az 1 saat ara olan üç
kan kültürünün tümünde veya 4 kan 
kültürünün çoğunda üreme.

2. Endokardiyal tutulum bulguları.

a. Kapak, kapak destek yapısı, jet akımı doğrultusu 
veya protez üzerinde hareket eden intrakardiyak kitle.

b. Apse

c. Protez kapaklarda yeni parsiyel açılma veya yeni 
valvüler kaçak

İnfektif endokardit tanı kriterleri[15]

Kesin infektif endokardit:

a) Patolojik kriterler Mikroorganizma: Kültür veya histolojik inceleme ile vejetasyon, apse veya embolide 
gösterilmesi

Patolojik lezyon: Aktif endokardit histoloji gösteren vejatasyon veya apse varlığı

b) Klinik kriterler 2 majör kriter

1 majör ve 3 minör kriter

5 minör kriter

Olası infektif endokardit: Belirti ve bulguların infektif endokardit ile uyumlu olduğu ancak kesin kriterlerin ol-
maması

Red kriterleri: Alternatif tanının kesin olarak konulması veya endokardit sendromu bulgularının 4 gün veya daha az
süreli antibiyotik tedavisi ile kaybolması

Cerrahi veya otopsi sonuçları ile, 4 gün veya daha az antibiyotik ile tedavi edilmesi ve patolojik bulgu olmaması

1. Ateş: 38 °C’nin üzerinde olması
2. Hazırlayıcı hastalık: İV ilaç kullanımı        

veya predizpoze eden kardiyak hastalık 

3. Vasküler fenomen: Arteriyel embolizm, 
septik pulmoner infarkt, mikotik anevrizma, 
intrakraniyal kanama, Janeway lezyonları

4. İmmünolojik fenomen: Glomerulonefrit,
Osler nodülleri, Roth lekeleri, romatoid faktör

5. Ekokardiyografi: Majör kriterde olmayan,
ancak infektif endokardit düşündüren bulgular

6. Mikrobiyolojik bulgular: Major kritere 
uymayan pozitif kan kültürleri veya ak
infeksiyonu düşündürecek serolojik bulgular



gündür; önceden antibiyotik kullananlarda bu süre
66 güne çıkmaktadır. İnfektif endokardit doktorların
sadece %29’unun ayırıcı tanıları arasında yer almış-
tır. Sevk öncesi sadece bir hastada kan kültürü alın-
mıştır[22]. Bu seride de, hastayı sevk eden hekimler
ayırıcı tanıda %28 infektif endokardit tanısına yer

vermişlerdir. Hastalar hastaneye yatırılmadan önce-
ki ateş süresi ortalama 65 gündür ve başvurudan ön-
ce olguların %72’sinde irrasyonel antibiyotik kullanı-
mı belirlenirken antibiyotik kullanmayanlarda ortala-
ma ateş süresi 37 gün antibiyotik kullananlarda 77
gün olarak tespit edilmiştir.
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Tablo 4. NBA kriterlerine uyup infektif endokardit tanısı alan hastaların özellikleri 

Hasta No: 1 2 3 4 5 6 7

Yaş 56 69 65 48 51 68 69

Cins K K K E K E E

Başvurudan önce ateş süresi 210 30 60 30 45 30 45

Başvurudan önce AB Sefazolin - CAM Sefazolin - Sipro+CAM SAM
kullanımı

Başvuruda İE ön tanısı - + - - - - +

Üfürüm + - + - + + +

Vejetasyon + - + - + + +

Tutulan kapak Triküspit+ Mitral Aort Aort+mitral Mitral Aort Aort+mitral
PM leadi

Kültür MSSA S. MSSA MSSE - - MRSA
viridans

RF/ANA +/- -/- +/+ +/- +/+ +/- +/-

İmmünkompromize - - PBM - - Kortikosteroid Prostat Ca
Splenektomi Splenektomi

Kardiyak predispozan PM leadi MVR AY - MY AY+MY AY+MY

faktör TY PM leadi PM leadi
Geçirilmiş

İE

Olası predispozan faktör - - - Rekürrent - Aktif Kolitis Aktif Kolitis
MSSE Ülseroza Ülseroza

Bakteriyemisi Splenektomi Splenektomi

Duke Kriterleri Majör kriter 2 1 2 1 1 1 2

Minör Kriter 4 4 4 5 3 5 3

Doku tanısı +

Pulmoner Septik Dalak 
infarkt emboli apsesi

Tedavi AB AB AB AB AB AB AB

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Masif İyileşme İyileşme Sepsis K. tendinea İyileşme K. tendinea
Hemoptizi MODS rüptürü rüptürü

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Eksitus Eksitus MVR AVR+MVR

K: Kadın, E: Erkek, AB: Antibiyotik, İE: İnfektif endokardit, CAM: Klavulonat-amoksisilin, SAM: Sulbaktam-ampisillin, Sipro: Siprofloksa-

sin, MRSA: Metisiline rezistan Staphylococcus aureus, MSSE: Metisiline sensitiv Staphylococcus epidermidis, MSSA: Metisilin sensitiv

Stphylococcu aureus,  PBM: Primeri bilinmeyen malignensi, RF: Romatoid faktör, ANA: Antinükleer antikor, PM: Pacemaker, TY: Triküs-

bit yetmezliği, AY: Aort yetmezliği, MY: Mitral yetmezliği, MODS: Multipl organ yetmezliği sendromu, MVR: Mitral valv replasmanı,

AVR: Aort valv replasmanı, Ca: Karsinom



Fizik incelemede işitilebilir üfürümün olmaması
ya da üfürümün fizyolojik olarak değerlendirilmesi
tanıda yanılmaya neden olabilir. Yaşlılarda aorta kıv-
rımının artması ve aort kapağının sklerozuna bağlı
uzun süredir bulunan üfürümler tanı yönünden zor-
luklar yaratabilir. Bu çalışmada da 7 hastanın 2’sin-
de ilk fizik incelemede üfürüm saptanmamıştır. İm-
mün durumu değerlendirildiğinde; bir olguda prostat
karsinomu, bir olguda primeri bilinmeyen malignen-
si diğer bir olguda da aktif kolitis ülseroza nedeniyle
kortikosteroid kullanımı saptanmıştır. Bir hasta da
infektif endokardit tanısı almadan önceki altı aylık
dönemde, iki kez S. epidermidis bakteriyemisi ve
üçüncü epizotta septik şok bulgularıyla yatırılıp in-
fektif endokardit tanısı aldıktan bir gün sonra eksitus
olmuştur. Eksitus olan diğer hastada uzun süre ateş
(210 gün) ve uygunsuz antibiyotik kullanım öyküsü
olup pacemaker elektrodu ve triküspit kapak MSSA
endokarditi tanısı alarak multipl pulmoner infarkt ve
masif hemoptizi sonucu eksitus olmuştur.

Aktif ülseratif koliti olan hastanın birisinde etken
gösterilemezken ikincisinde etken olarak MRSA
gösterilmiştir. İnflamatuar barsak hastalıklarında in-
fektif endokardit riski %3.2 olarak bildirilmektedir,
bu risk; etkilenmiş mukozanın permeabilite artışı ve
uygulanan tanıya yönelik girişimler sonucu oluşan
transiyent bakteriyemi ve uygulanan immünosüpre-
sif tedaviler nedeniyle artmaktadır. Aktif inflamatuar
barsak hastalığı, kardiyak predizpoze faktörü ve im-
münosüpresyonu olan hastalarda profilaktik antibi-
yotik kullanımı önerilmektedir. En sık etken entero-
koklar olmasına karşın bir olguda S. aureus etken
olarak bildirilmiştir[23]. Aktif ülseratif koliti olup
MRSA üremesi gösterilen hastaya korda tendinea
rüptürü olması nedeniyle AVR+MVR yapılmıştır. 

NBA’lı bir hastada ampirik antibiyotik tedavi
yaklaşımı, bu uygulamanın yarar ve zararı dikkate
alınarak yapılmalı ve her ateşli hasta eşittir antibiyo-
tik kullanımı olarak değerlendirilmemelidir. Ülkemiz
koşullarında NBA’da tüberküloz (%25) en önemli
neden olarak karşımızda dururken, akut ve uzamış
ateş ve/veya üfürümü olan tüm hastalar infektif en-
dokardit açısından dikkatle değerlendirilmelidir.
Özellikle; NBA prezentasyonu ile gelen antibiyotik
kullanımı öyküsü, romatizmal kapak hastalığı, aktif
inflamatuar barsak hastalığı, bakteriyemi öyküsü
bulunan ve/veya immünokomprimize olan hastalar-
da, başlangıçta Duke kriterleriyle tanı konulamasa
bile, izlemde Duke kriterlerine göre hastalar tekrar
tekrar değerlendirilmeli ve infektif endokardit ekarte
edilmelidir.
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