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ÖZET

Nedeni bilinmeyen atefl (NBA), vücut ›s›s›n›n en az 3 hafta süreyle 38.3ºC’nin üzerinde seyretmesi ve 1
haftal›k incelemeye ra¤men atefl nedeninin ortaya konulamam›fl olmas› durumunda kullan›lan bir terimdir. Bu
çal›flmada, 1980-1999 y›llar› aras›nda yat›r›larak atefl etyolojisi araflt›r›lan 82 olgu incelenmifltir. Olgular›n 38
(%46)’i kad›n, 44 (%54)’ü erkek, yafl ortalamas› ise 39 (17-87)’dur. Hastanede ortalama yat›fl süresi 27 (7-110)
gündür. K›rkdokuz (%59) olguda infeksiyon, 9 (%10.9) olguda neoplazm, 6 (%7) olguda kollajenöz, 2 (%2.4)
olguda di¤er hastal›klar (hipertiroidi ve divertikülit) saptanm›fl, 16 (%19.5) olguda ise tan› konulamam›flt›r. ‹n-
feksiyonlardan en s›k bruselloz (%13) ve tüberküloz (%12.2), neoplazmlardan ise lenfoma (%7.3) tan›s› konul-
mufltur. Olgular›m›z›n 47 (%57.3)’si iyileflerek, 30 (%36.5)’u haliyle taburcu edilmifl ve 5 (%6.2)’i kaybedilmifl-
tir. Ülkemizde halen en s›k NBA nedeni infeksiyonlard›r. En k›sa sürede ve az maliyet ile do¤ru tan›ya varmak
için NBA olgular›n›n multidisipliner olarak izlenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen atefl, NBA

SUMMARY

Fever of Unknown Origin: Report of 82 Cases 

Fever of unknown origin (FUO), is defined as a temperature higher than 38.3ºC that lasts three weeks
or longer and remains undiagnosed after one-week of investigation. A total of 82 patients who were hospi-
talized between 1980-1999 with the diagnosis of FUO were included in this retrospective study. The mean
age of the patients was 39 years (range 17-87 years). Thirty eight (46%) patients were females and 44 (54%)
males. Infections were found in 49 (59%) patients, neoplasms in 9 (10.9%) patients, collagen vascular diseases
in 6 (7%) patients, and miscellaneous diseases in 2 (2.4%) patients. Sixteen (19.5%) of the FUO cases rema-
ined undiagnosed. Brucellosis (11 cases, 13%) and tuberculosis (10 cases, 12%) were the most common two
causes of infections. Lymphomas were the most common causes of neoplasms. Clinical recovery occured in
47 (57.3%) patients, clinical state remained unchanged in 30 (36.5%) patients and death was observed in 5
(6.2%) patients. In conclusion, the most common cause of FUO is infections in our series. The cases of FUO
must be followed up with a multidisciplinary approach for correct diagnosis with in the shortest time and at
low cost.
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Nedeni bilinmeyen ateş (NBA), vücut ısısının
38.3°C’nin üzerinde en az 3 hafta sürmesi ve 1 haf-
ta süreyle hastanede rutin incelemelerle tetkik edil-
mesine rağmen ateş nedeninin ortaya konulamama-
sı olarak tanımlanır[1]. Klasik NBA’yı oluşturan has-
talıklar; infeksiyonlar, neoplazmlar, kollajenözler, ta-
nı konulamayanlar ve diğer hastalıklar olarak sınıf-
landırılmaktadır. Ancak yeni tanı yöntemlerinin ge-
lişmesi, HIV’li ve nötropenik olguların da tanımlan-
ması ile 1991 yılında yeni bir sınıflama önerilmiştir.
Bu sınıflama ile nötropenik, nozokomiyal, HIV ile
ilişkili ve klasik NBA kavramları ortaya atılmıştır[2].
Nötropenik NBA; polimorfonükleer lökosit (PMNL)
sayısı 500/mm3’ten az, birkaç günlük süre içinde
ateş 38.3°C’nin üzerinde ve ateş nedeni 2 günlük
kültür izlemi de dahil olmak üzere 3 günlük incele-
melerle tanımlanamamış olguları içerir. Nozokomi-
yal NBA; hastanede değişik nedenlerle yatırılan ve
ilk yatışında infeksiyon olmayan bir hastada ateşin
38.3°C olması ve ateş nedeninin 2 günlük kültür iz-
lemi de dahil olmak üzere 3 günlük incelemelerle ta-
nımlanamamış olgulardan oluşur. HIV ile ilişkili
NBA; HIV serolojisi doğrulanmış bir kişide hastane
dışında 4 hafta, hastanede ise 3 günlük incelemeler-
le ateş nedeni tanımlanamamış olguları kapsar. Kla-
sik NBA’lı grup ise en az 3 hafta ateşi olan ve diğer
kategorilerde yer almayan olgulardır. Ülkelerin geliş-
mişlik derecelerine, bölgelere, laboratuvar olanakla-
rına, yaş gruplarına, olguların incelendiği kuruluşa
ve zamana göre klasik NBA nedenleri değişebilmek-
tedir. Serimizde etyolojik sınıflandırma yapılırken ay-
nı zamanda hastaların demografik, klinik ve labora-
tuvar özelliklerinin, tanı koyma metodlarının diğer
serilerle karşılaştırılarak tartışılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma, 1980-1999 yılları arasında Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalık-
ları Anabilim Dalları’nda yatırılarak ateş etyolojisi
araştırılan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır.
NBA kriterlerine uygun olan 82 olgu dosyası incele-
meye alınmıştır. Hastaların yaş ve cins dağılımları,
hastanede yattıkları gün sayısı, ateşe eşlik eden baş-
langıç şikayetleri ve fizik muayene bulguları gözden
geçirilmiştir. Akciğer grafisi ve biyokimyasal tetkik-
ler, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), kan sayımı,
periferik yayma, idrar tetkikleri, serolojik tetkikler
(Gruber-Widal ve Wright aglutinasyon), kalın damla
incelemesi, PPD, ANA, RF, ASO ve CRP testlerinin
yapılmış, kültürlerin (boğaz, idrar, balgam, kan, vb.)
alınmış olması dahil etme kriteri olarak kabul edil-

miştir. Bu başlangıç testleriyle hala tanı konulama-
mış olgularda düşünülen tanılara göre elektrokardi-
yografi (EKG), ekokardiyografi, ultrasonografi, bilgi-
sayarlı tomografi, IVP, üst ve alt GİS radyolojik ince-
lemeleri, kemik grafileri, sintigrafik incelemeler, ke-
mik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi, lenf bezi, ka-
raciğer, kas, deri biyopsileri ve endoskopik incele-
melerin yapılıp yapılmadığı dosyalardan tetkik edile-
rek irdelenmiştir. Ayrıca araştırmalara rağmen tanı
konulamayan olgularda hastanın onayı alınarak uy-
gulanmış olan laparatomi bulguları değerlendirilmiş-
tir. İstatistiksel analiz için Ki-kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Klinik takibi yapılmış NBA kriterlerine uygun
olan 82 olgunun 38 (%46)’i kadın, 44 (%54)’ü er-
kekti. Olguların yaş ortalaması 39 (17-87), hastane-
de ortalama yatış süresi 27 (7-110) gün, ateşli gün
sayısı ortalama 78 (10-123) idi. Serimizde infeksi-
yon hastalıkları %59.8, neoplazm %11.0, kollaje-
nöz %7.3, diğer hastalıklar (hipertiroidi ve divertikü-
lit) %2.4 oranında olup vakaların, %19.5’inde ne-
den belirlenememiştir (Tablo 1). Hastaların %40’ın-
da halsizlik, %23’ünde terleme, %20’sinde titreme,
%18’inde kilo kaybı, %15’inde iştahsızlık, %12’sin-
de karın ağrısı ve %11’inde eklem ağrısı yakınması
vardı.

Altmışaltı hastada (%80) laboratuvar bulguları ile
tanıya ulaşılabilmiştir. Elli biyopsi ile 14 (%28) hasta-
ya, 129 konvansiyonel radyoloji, sintigrafi ve ultra-
sonografik inceleme ile 13 (%10) hastaya, 207 bak-
teriyolojik kültür ile 16 (%7.7) hastaya, 288 serolo-
jik inceleme ile 16 (%5.6) hastaya tanı konulmuştur
(Tablo 2). Tanı değeri bakımından radyolojik, bakte-
riyolojik ve serolojik incelemeler arasında fark bulu-
namamış, (x2: 2.250, p> 0.05) biyopsi incelemele-
rinin tanı değeri ise yüksek saptanmıştır (x2: 7.815,
p< 0.05).

Serimizde 47 (%57.3) hasta iyileşerek, 30
(%36.5) hasta haliyle taburcu edilmiş, 5 (%6.2)’i
kaybedilmiştir (Tablo 3). Otuzsekiz (%46.3) hastada
ateşe sebep olan hastalığa eşlik eden başka bir has-
talık da saptanmıştır. Hastalarımızda ESH, CRP ve
transaminaz yüksekliği, anemi, hipoalbuminemi,
proteinüri ve lökositoz özellikle dikkat çekmektedir
(Tablo 4). Bakteremi saptanan 4 hastadan 3’ünün
kan kültüründe koagülaz pozitif stafilokok, 1’inde de
enterokok üretilmiştir. Anemik olguların 35’inde et-
yolojinin kronik hastalığa, 9’unda demir eksikliğine
(transferrin satürasyon indeksi < %16), 2’sinde he-
molitik nedene ve 1’inde ise jinekolojik kanamaya
bağlı olduğu saptanmıştır. Ölen hastaların (5 hasta)
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Tablo 1. Sekseniki olgunun etyolojik sınıflandırılması

Tanı Olgu sayısı %

• İnfeksiyon 49 59.8

Bruselloz 11

Tüberküloz (pulmoner 6, miliyer 1, renal 1, plörezi 2) 10

Pelvik inflamatuvar hastalık 6

Bakteremi (3’ünde koagülaz pozitif stafilokok, 1’inde enterokok) 4

Malarya 3

Bronkopnömoni 2

Perikardit (viral, nonspesifik) 2

Tifo 2

Piyelonefrit 2

Diğer (sinüzit, kronik otitis media, toksoplazmoz, akut fulminan hepatit, 
karaciğer apsesi, akciğer apsesi, askariaz) 7

• Neoplazm 9 11.0

Lenfoma (4 Hodgkin lenfoma, 2 nonHodgkin lenfoma) 6

Mide karsinomu 1

Anaplastik karsinom metastazı 1

Multipl miyeloma 1

• Kollajenöz 6 7.3

Poliarteritis nodosa 2

Romatoid artrit 2

Romatizmal ateş 1

Vaskülit 1

• Diğerleri 2 2.4

Hipertiroidizm 1

Divertikülit 1

• Nedeni belirlenemeyen 16 19.5

Tablo 2. Tanı koyma şekli

Tanı metodu Test sayısı Tanı konan olgu sayısı %

• Biyopsi 50 14 28.0

• Radyolojik inceleme 129 13 10.1

• Bakteriyolojik inceleme 207 16 7.7

• Serolojik inceleme 288 16 5.6

• Klinik takip - 2

• Laparoskopi/laparotomi 3 3

• Diğer 2 2

Protein elektroforezi 1 1

Hormonal inceleme 1 1



ölüm nedenleri akut fulminan hepatit, septik şok,
erişkin respiratuar distres sendromu (ARDS), non-
Hodgkin lenfoma ve mide karsinomu olarak belir-
lenmiştir.

TARTIŞMA

NBA olguları genellikle sık görülen hastalıkların
atipik formları şeklindedir, ancak ender görülen has-
talıklar da NBA nedeni olabilmektedir. Literatürde
NBA nedeni olarak nokardia sinüziti ve antiglomerü-
ler bazal membran hastalığı bildirilmiştir[3,5]. Tanı ge-
nellikle karmaşık incelemelerle değil, düzenli ve sık
aralıklarla yapılan fizik muayene ve sorgulama ile el-
de edilen verilerin iyi değerlendirilmesi ile konulabil-
mektedir. Petersdorf ve Beeson tarafından bildirilen
NBA serisinden bu yana birçok seriler yayınlanmış-
tır[1]. Bu serilerde infeksiyonlar %21-36, kollajenöz-
ler %13-22, neoplazmlar %7-31, değişik hastalıklar
%9-27, tanı konulamayan olgular %7-38 olarak
saptanmıştır[4,6-15]. Çalangu ve arkadaşlarının, 1984
yılında yayınladığı seriden bu zamana kadar bizim
serimiz de dahil olmak üzere ülkemizde yayınlanan
467 olguluk toplam 9 NBA serisinde infeksiyon has-
talıkları %42-64, neoplazmlar %8-26, kollajen doku

hastalıkları %6-34 ve diğer hastalıklar %1-16 etken
olarak saptanmış, %4-35’inde ise tanı konulamamış-
tır[8]. Ülkemizde infeksiyon hastalıklarının NBA ne-
deni olarak diğer ülkelere göre yaklaşık 2 kat daha
fazla olduğu dikkat çekmektedir. Serimizde 49 infek-
siyon hastasının 32 (%65)’sinde sistemik, 17
(%35)’sinde lokalize infeksiyon vardı. Sistemik infek-
siyonlar içerisinde sırasıyla bruselloz, tüberküloz,
malarya ve tifo tanısı konulmuştur. Son 40 yılda 707
olguyu içeren 8 büyük NBA serisinde 72 (%10) tü-
berküloz olgusu yer almıştır[1,4,7-9,11,12,14]. 1984 yı-
lından beri ülkemizde yayınlanan (bizim serimiz de
dahil) 9 NBA serisinde ise tüberküloz tanılı olgu sa-
yısı 97 (%19.2)’dir[7,9-15]. Serimizde bu oran 10 ol-
gu ile %12.2 olarak bulunmuştur. Bizim serimizde
tüberküloz oranının düşüklüğü olgularımızın Gülha-
ne Askeri Tıp Akademisi ve Hacettepe gibi olanak-
ları fazla hastanelerde irdelenmesinden kaynaklan-
mış olabilir. Tüberküloz olgularımızdan 6 tanesi pul-
moner yerleşimli, 2 tanesi plörezi, 1 tanesi renal, 1
tanesi de miliyer formunda idi. Bunlardan 9 olgu an-
titüberküloz tedaviden fayda görmüştür. Tanı açısın-
dan özellikle miliyer tüberküloz sorun oluşturmakta-
dır. Konakçının tüberküloz basiline yanıtına göre mi-
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Tablo 3. Klinik sonuçlar

Klinik olgular Olgu sayısı İyileşme % Haliyle % Ölüm %

• İnfeksiyon 49 36 10 3

• Neoplazm 9 3 4 2

• Kollajenöz 6 4 2 -

• Diğer 2 - 2 -

• Tanı konamayan 16 4 12 -

• Toplam 82 47 57.3 30 36.5 5 6.2

Tablo 4. Olguların laboratuvar özellikleri

Laboratuvar bulguları Görülme sıklığı %

• Sedim yüksekliği (K> 15 mm/saat, E> 20 mm/saat) 53/67 79

• CRP yüksekliği (> 5 U/mL, > ++) 24/35 69

• Anemi ( Hb< 12 g/dL) 47/77 61

• Hipoalbuminemi (< 3.5 g/dL) 33/62 55

• SGOT yüksekliği (> 35 U/L) 24/73 33

• SGPT yüksekliği (> 35 U/L) 19/73 26

• Proteinüri (> 150 mg/24 saat) 12/60 20

• Lökositoz (> 9000 mm3) 13/77 17

K: Kadın, E: Erkek, Hb: Hemoglobin.



liyer tüberküloz akut, kriptik ve nonreaktif formları
ile karşımıza çıkabilmektedir[12]. Tüberkülozlu hasta-
larda tanı bazen yıllarca sürebilmekte ve 10 yıla ka-
dar uzayabilmektedir[16]. Olası ön tanının tüberküloz
olduğu durumlarda erken dönemde hızlı sonuç vere-
bilen polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi testlerin
kullanılması önerilmektedir[17].

Bakteremi saptanan 4 olgumuzda NBA nedeni
olabilecek başka bir klinik ve laboratuvar anormalli-
ği saptanmamıştır. Bunlardan 21 yaşındaki kadın
hastanın 5 ay önce probe küretaj öyküsü vardı. Bu
hastaya ait hemokültürde koagülaz pozitif stafilokok
üretilmiş ve uygun antibiyotik ile tedaviden yanıt
alınmıştır. Otuziki yaşında olan diğer bir kadın hasta-
nın öyküsünde de 3 ay önce yapılmış probe küretaj
vardı ve jinekolojik patoloji saptanmamıştı. Tanı açı-
sından laparotomide de pozitif bulgu elde edileme-
miştir. Bu hastadan alınan 4. hemokültürde koagü-
laz pozitif stafilokok üretilmiş ve antibiyoterapi uygu-
lanmış, ancak yanıt alınamamıştır. Hasta ARDS’den
kaybedilmiştir. Elliiki yaşında bir başka kadın hasta-
da perikardiyal tamponad gelişmesi üzerine perikar-
diyektomi yapılmış, postoperatif dönemde de ateşi
devam eden hastanın hemokültüründe enterobakter
üremesi üzerine antibiyotik tedavisi başlanmış ancak
septik şok nedeni ile kaybedilmiştir. Kırkdört yaşında
diğer bir olguda da koagülaz pozitif stafilokok bakte-
remisi saptanmış ve antibiyoterapi ile iyileşmiştir.
NBA’lı olgularda özellikle infeksiyon düşünüldüğün-
de usulüne göre sık sık hemokültür alınmalı ve diğer
araştırmaların yanısıra uygun antibiyotik tedavisi
başlanmalıdır.

Petersdorf’un serisinde 2, Larson’ın serisinde de
1 olgu nonspesifik perikardit olarak rapor edilmiş-
tir[1,4]. Ülkemizde Aktaş ve arkadaşlarının serisinde,
viral perikardit tanımlanmıştır[13]. Bizim serimizde,
17 yaşındaki bir kadın hastada plevral ve perikardi-
yal efüzyon, perikardiyal sürtünme sesi, EKG deği-
şiklikleri, ESH yüksekliği ile perikardit tanısı konul-
muş ancak bakteriyolojik ve serolojik testler ile etyo-
loji belirlenememiştir. Kardiyak enzimlerde de yük-
selme olması viral etyolojiye bağlı kardiyomiyopati
olabileceğini düşündürmüştür. Olgu asetil salisilik
asit tedavisi ile düzelmiştir. Elli yaşındaki bir erkek
hastada perikardiyal efüzyon saptanmış, ancak spe-
sifik etken belirlenememiştir. Dört hafta sonra peri-
kardiyal efüzyon kendiliğinden azalarak ateş düş-
müştür. Bu olgu da nonspesifik perikardit olarak de-
ğerlendirilmiştir.

Üriner sistem infeksiyonları genellikle ateşe ne-
den olur, ancak NBA etyolojisinde yer alması nadir-

dir. Larson’ın serisindeki 3 olgu kadındır ve üriner
sistemde anatomik anormallik vardır[4]. Peters-
dorf’un serisinde de 3 kadın hasta vardır ve 3’ünde
de koliform infeksiyon saptanmıştır[1]. Ülkemizde
bildirilen NBA serilerinde sadece Çalangu’nun seri-
sinde 3 üriner infeksiyon olgusu bildirilmiş, ancak ol-
gular hakkında bilgi verilmemiştir[7]. Çalışmamızda
NBA nedeni üriner infeksiyon olan 2 olgu vardı.
Bunlardan 44 yaşındaki erkek olguda proteinüri ve
nefrolitiazis saptanmış olup renal biyopside amilo-
idozis ve kronik piyelonefrit rapor edilmiştir. Diğer
olgu 35 yaşında bir kadındı ve hipertansiyon hastası
idi. Hamileliklerinde tekrarlayan piyelit öyküsü olan
bu olgunun idrar kültüründe Escherichia coli üretil-
miş, antibiyoterapiye rağmen ateşi devam etmiştir.
Ultrasonografide sağ böbrek küçük ve düzensiz ke-
narlı, intravenöz piyelogramda minimal fonksiyon
gözlenmesi üzerine nefrektomi uygulanmıştır. Nef-
rektomiden sonra olgu iyileşmiştir, patolojik incele-
mede küçük apse odakları rapor edilmiştir.

Yıllara göre spesifik tanı koyma oranları değişe-
bilmektedir. Serimizde tanı konamayan olgu oranla-
rı 1980’li yıllar ve 1990’lı yıllar olarak karşılaştırıl-
dığında 1980’li yıllarda 54 olgudan 15 (%27)’ine
tanı konamazken 1990’lı yıllarda 28 olgudan 1
(%4)’ine tanı konamamıştır. Tanı konamayan olgu
oranlarındaki bu azalma istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (x2: 6.853, p< 0.05). 1990’lı yıllarda
aynı zamanda NBA olgularında da azalma olmuştur.
Bu azalmada NBA olgularına tanı yaklaşımında bilgi
birikiminin artmış olmasının ve 1990’lı yıllarda has-
tanemizde uygulamaya giren, NBA olgularının tanı-
sında kullanılan yeni testlerin (PCR, ds-DNA, nükle-
er manyetik rezonans görüntüleme, indium işaretli
lökosit sintigrafisi, endoskopik laparoskopi) rolü ol-
duğunu düşünüyoruz. Farklı toplum ve coğrafi böl-
gelerde etyolojik dağılımlarda değişiklik olmaktadır.
Örneğin, Hindistan’da 233 olguluk bir seride %73
oranında spesifik tanı konulmuş ve olguların %46’sı
infeksiyöz, %29’u enterik ateş, %9’u malarya, %5’i
tüberküloz olarak değerlendirilmiştir[18].

NBA serileri yayınlanmaya başladığı yıllardan iti-
baren sosyolojik ve teknolojik gelişmeler olmuş yeni
serolojik, mikrobiyolojik ve radyolojik teknikler rutin
kullanıma girmiştir. Buna rağmen tanı konulamayan
olgu oranı anlamlı olarak değişmemiştir, serimizde
de 1980’li yıllarla 1990’lı yılların sonları arasında ta-
nı konulamama oranı arasında anlamlı farklılık sap-
tanmamıştır. 1970’li yıllarda yayınlanan 134 olguda
tanı konulamayan olgu oranı %13.5 iken, 1990’lı
yıllarda yayınlanan 596 olguda bu oran %15.6’dır[1,
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6,8,9,11-15]. Serimizde 16 (%19.5) hastaya tanı konu-
lamamıştır. Bunlardan 12’sine biyopsi uygulanmış,
ancak tanı için anlamlı bulgu elde edilememiştir. Üç
olguda empirik antibiyoterapiden, 1 olguda ise anti-
tüberküloz tedaviden yanıt alınmıştır. Tanı konula-
mayan olguların büyük bir kısmının klinik özellikleri
polimiyaljia romatika, vaskülit ya da diğer inflamatu-
var hastalıklara benzemekte, ancak tanı kriterleri
tam uymamaktadır. Bu hastalıkların çoğunda ateş
kortikosteroid tedavisine yanıt verir[17]. Ateşi devam
eden ve kesin tanıya ulaşılamayan olgularda, olası
tanılara yönelik tedavi uygulanıp yanıtı gözleme ile
tedaviden tanıya ulaşılabilir. Bu bağlamda dev hücre-
li arterit için kortikosteroid, Still hastalığı ve akut ro-
matizmal ateş için salisilatlar, tüberküloz ve infektif
endokardit için antimikrobiyal tedavi önerilmekte-
dir[19]. NBA olgularında empirik antibiyotik tedavi
uygulaması, bu tedavinin yarar/zarar oranı çok iyi
değerlendirilerek yapılmalı ve her ateşli olguya he-
men antibiyotik verilmemelidir[20]. Ateş tipinin takibi
ile kolayca tanı konulabilecek bazı hastalıkları antibi-
yotiklerin geçici olarak süprese edebilmesi de gözö-
nünde bulundurulmalıdır.

Gallium 67 sintigrafisinin tanı değerinin incelen-
diği bir çalışmada, 145 NBA olgusunun 99
(%68)’unda kesin tanı konulabilmiştir. Sintigrafi, 63
(%43) olguda normal iken 82 (%57)’sinde anormal
olarak bulunmuştur. Anormal sintigrafi sonuçları ile
42 (%29) olguda tanı konulmuştur. Aynı popülas-
yonda 266 ultrasonografinin 15 (%6)’inin ve 233

tomografinin 32 (%14)’sinin tanıda katkısı olmuş-
tur[21]. Serimizde 3 hastada sintigrafik inceleme ya-
pılmış olup bunların hiçbirisi tanı koydurmamıştır.
Konvansiyonel radyoloji ve ultrasonografik inceleme
sayısı 126 olup bu incelemelerle 13 (%10) olguda
tanı konulabilmiştir.

NBA olgularında rutin laboratuvar testlerinde,
normalden sapmalar görülür ancak bunlar tanı koy-
durucu değildir[22]. Seksenaltı olgunun incelendiği
bir seride, ESH olguların tamamında yüksek bulun-
muştur[23]. Serimizde ise olguların %78.8’inde ESH
yüksekliği saptanmıştır. NBA olgularında hipoprote-
inemi %46-68 oranında görülür[24]. Bizim serimizde
hipoalbuminemi %55 oranında tespit edilmiştir.

Karan ve arkadaşları, biyopsi uyguladıkları olgu-
larda %70 oranında tanı koyduklarını bildirmişler-
dir[10]. Çalışmamızda, biyopsi sonucu ile olgularımı-
zın %28’inde tanı konulmuştur. Önemli bir fizik mu-
ayene bulgusu olan lenfadenopati genellikle spesifik
bir hastalık ile korele değildir ya da pozitif biyopsi ile
sonuçlanmaz[17]. Serimizde, 22 olguda (%27) deği-
şik boyutlarda lenfadenopati saptanmış, bunlardan 8
tanesine biyopsi uygulanmış ve 4 olguda tanı konul-
muştur. Lenf bezi biyopsisi gözardı edilmeyecek ta-
nısal önemi olan invaziv bir işlemdir.

NBA etyolojisi, 1961-1984 yıllarına ait 309 ol-
gudan %41’inde infeksiyon, %18’inde neoplazm
iken, 1991-2000 yıllarına ait 565 olguda %48 in-
feksiyon, %14 neoplazmdır (Tablo 5). Bu fark ista-
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Tablo 5. Değişik seriler ile olgularımızın karşılaştırılması

İnfeksiyon Kollajenöz Neoplazm Diğer Tanısız
Seri Yıl Sayı Kaynak no (%) (%) (%) (%) (%)

• Petersdorf 1961 100 1 36 15 19 23 7

• Deal 1971 34 6 35 15 20 9 20

• Larson 1982 105 4 30 16 31 10 12

• Çalangu 1984 70 7 64 10 11 10 4

• Knockaert 1991 199 8 23 22 7 27 23

• Tabak 1995 50 9 42 34 16 4 4

• Karan 1995 26 10 50 12 19 1 15

• Mert 1996 50 11 44 6 26 16 8

• Coşkun 1997 22 15 50 9 18 5 18

• Aktaş 1997 34 13 65 9 9 - 7

• Saltoğlu 1997 54 14 52 16 16 4 12

• Uzun 1996 79 12 48 10 8 - 35

• Çalışmamız 2000 82 - 60 7 11 2 20



tistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05).
NBA etyolojisinde neoplazm sıklığının son yıllarda
rölatif olarak azalmasında yeni radyolojik tanı tek-
niklerin gelişmesi ve malignite tarama programları-
na ilginin artmış olması etkili olmuştur.

Diğer ülkelere göre ülkemizde özellikle bruselloz
ve tüberküloz başta olmak üzere infeksiyonlar hala
ilk sıralarda, kollajenözler ise sonlarda saptanmakta
ve diğerleri başlığında belirlenen hastalıklar genellik-
le düşük oranda tespit edilmektedir. Bu oranları da-
ha gerçekçi saptayabilmek için NBA’lı olgular öykü,
fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemelerinden
sonra, infeksiyon, kollajen doku hastalığı ve neop-
lazm gruplarından birine dahil edilmeye çalışılarak
infeksiyon hastalıkları, romatoloji, onkoloji gibi ilgili
kliniklerle mutlaka konsülte edilmeli ve multidisipli-
ner olarak izlenmelidir. 
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