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Editör’e Mektup
Bir “Akdeniz Benekli Ateşi” Olgusu
Derginizin 1998;3:3 sayısında yayınlanan “Ak-

deniz Benekli Ateşi: İki Olgu Bildirisi” [1] başlıklı ya-
zıyı ilgi ile okuduk. Türkiye’deki Akdeniz Benekli
Ateşi olgularının varlığını vurgulamak ve korunma
yöntemlerini özetlemek amacıyla yazılmış bu maka-
leye, biz de Rickettsia conori varlığının kanıtlandığı
bir olguyla katkıda bulunmak istedik.

Olgumuz yirmisekiz yaşında bir erkek hastadır:
9.7.1997 tarihinde ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, ek-
lem ağrısı, döküntü yakınmalarıyla kliniğimize baş-
vurdu. Öyküsünden ateşinin bir hafta önce yüksel-
meye başladığı, hergün olduğu, 39˚C’ye kadar çıktı-
ğı, 1 hafta içinde 5 kg zayıfladığı, eklem ağrısı ile bir-
likte kollar-bacaklar ve gövdede 1-3 mm çapında bir-
birinden ayrı, kaşıntısız, ciltten hafif kabarık kırmızı
döküntülerin ortaya çıktığı öğrenildi. Fizik muayene-
sinde şuuru açık, koopere, genel durumu iyi, ateşi
39˚C, kan basıncı 120/80 mmHg, N=76/dakika
ritmik, farinks hafif hiperemik idi. Kollar-bacaklar ve
gövdede 1-3 mm çapında makülopapüler döküntü-
ler mevcuttu. Diğer sistem bulguları normal idi. La-
boratuvar incelemelerinde: BK = 4100/mm3, löko-
sit formülü: %69 PNL, %19 lenfosit, %8 genç len-
fosit, %1 çomak, %3 monosit, trombosit:
78000/mm3, Hb: 13.1 g/dL, Hct: %41, eritrosit
sedimentasyon hızı: 50 mm/saat olarak bulundu.
Serum biyokimyasal incelemeleri normaldi. Boğaz
kültüründe normal boğaz florası elemanları üredi,
kan kültürlerinde üreme olmadı. PA akciğer grafisi
normal olarak değerlendirildi. VDRL, TPHA, Bru-
cella aglütinasyonu, Gruber-Widal, Monotest, Weil-
Felix, anti-Rubella IgM negatif idi.

Yukarıdaki yakınma ve bulgularla evde köpek
beslediği öğrenilen, kene ısırık yeri saptanamayan,
ancak döküntülerin tipik olması nedeniyle öncelikle
riketsiyoz düşünülen hastaya 2x100 mg doksisiklin
başlandı ve makülopapüler döküntü yapabilecek di-
ğer nedenler klinik ve laboratuvar olarak ekarte edil-
di.

Ateşi üçüncü gün normale döndü, döküntüler
solmaya başladı, yedinci gün taburcu edilirken indi-
rekt immünfloresan ile R. conori antikorları istendi
ve 1/160’da pozitif bulunarak, “Akdeniz Benekli
Ateşi (Marsilya Ateşi)” tanısı konfirme edildi.

Bu olgu kliniğimizde indirekt immünfloresan an-
tikor (IFA) ile konfirme edilmiş tek R. conori infeksi-
yonudur. Ancak her yıl, özellikle ilkbahar-yaz-sonba-
har aylarında benzer şekilde en az 2-3 olgu izlen-
mekte, ya ilimizde o dönemde IFA ile R. conori
araştırılmaması ya da hastanın ekonomik koşulları-
nın yetersizliği nedeniyle konfirme edilemeden teda-
vi edilmektedirler.

Türkiye’den Mert ve arkadaşlarının[2] dört, Bağ-
datlı ve arkadaşlarının[1] bir ve bizim bu olgumuzla
bir olmak üzere toplam altı kanıtlanmış Akdeniz Be-
nekli Ateşi bulunsa da, gerçek rakamın bunun çok
daha üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
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