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ÖZET

Çal›flmam›zda klini¤imizde son 18 y›ll›k süreçte nedeni bilinmeyen atefl (NBA) tan›s›yla izlenen ve eriflkin-
de Still hastal›¤› (ESH) tan›s› alan olgular›n; 1. Ayn› süreçte izlenen toplam NBA olgular› içindeki oran›n›, 2.
Klinik özelliklerini, 3. Kar›flt›r›ld›¤› hastal›klar› ve 4. Özellikle NBA’l› bir olguda etyolojide ESH’yi kuvvetle dü-
flündüren öngördürücüleri belirlemeyi amaçlad›k. Klini¤imizde 1984-2001 y›llar› aras›nda izlenen NBA olgula-
r›n›n say›s› ve etyolojik da¤›l›m›, NBA olgular›ndan ESH tan›s› alanlar›n ise klinik özellikleri dosyalar›ndan ay-
r›nt›l› olarak ç›kar›ld›. ESH tan›s› son zamanlarda s›k kullan›lan Cush ve arkadafllar›n›n tan› ölçütlerine göre ye-
niden gözden geçirildi. ESH tan›s› almadan önce konulan di¤er ön tan›lar ve kullan›lan antibiyotikler belirlen-
di. ‹statistiki de¤erlendirmede Ki-kare ve Fisher’in kesin olas›l›k testleri kullan›ld›. Klini¤imizde 130 NBA ol-
gusunun izlendi¤i ve bu olgulardan 36 (%28)’s›n›n kollajenozlar oldu¤u saptand›. Kollajenozlardan ise 20
(%56)’sinin ESH oldu¤u belirlendi (oniki kad›n, sekiz erkek, ortalama yafl: 34, yafl aral›¤›: 16-65). Olgular›m›z-
da rastlan›lan klinik ve laboratuvar bulgular›; atefl (%100), artralji (%90), rafl (%85), bo¤az a¤r›s› (%75), artrit
(%65), miyalji (%60), splenomegali (%40), hepatomegali (%25), lenfadenopati (%15), anemi (%65), nötrofilik
lökositoz (%90), sedimentasyon yüksekli¤i (%100), hipertransaminazemi (%65), romatoid faktör negatifli¤i
(%100) ve antinükleer antikor negatifli¤i (%80) idi. Olgular›n 18 (%90)’ine antibiyotik verildi¤i belirlendi. En
s›k konulan infeksiyöz ön tan›lar; streptokokal tonsillofarenjit (%50), infektif endokardit (dört olgu), sepsis (iki
olgu) ve akut menenjit sendromu (iki olgu) idi. ‹nfeksiyon d›fl› en s›k ön tan›lar ise; akut romatizmal atefl (üç
olgu), seronegatif romatoid artrit (iki olgu) ve polimiyozit (iki olgu) olarak belirlendi. Olgular›m›z›n 16’s› or-
talama 30 ay (aral›k: 2-59) izlenebildi. Üçünün (%19) indometazin ile di¤erlerinin ise prednizolon ile remisyo-
na girdi¤i saptand›. Olgulardan 3 (%19)’ünde nüks geliflti¤i belirlendi. ESH’nin NBA’n›n en s›k karfl›lafl›lan etyo-
lojik nedeni oldu¤u görülmüfltür. NBA’l› bir olguda tan›ya gidifl sürecinde, makülopapüler döküntü ve/veya art-
ralji ve/veya bo¤az a¤r›s› oluflumu ESH’yi akla getirmelidir. Bu hastal›¤›n zengin bir klinik tablosunun olmas› ne-
deniyle, özellikle bakteriyel infeksiyon hastal›klar›yla (streptokokal farenjit, endokardit ve sepsis gibi) kar›flt›-
r›lmakta ve olgulara genellikle antibiyotikler verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen atefl, Still hastal›¤›, NBA



Nedeni bilinmeyen ateş (NBA); tüm dünyada kli-
nisyenlerin sık karşılaştığı ve etyolojik tanıya gidişte
hem ciddi bilgi birikimine hem de yeterli deneyime
gereksinim duyulan bir klinik tablodur. NBA ilk kez
1961 yılında Petersdorf ve Beeson tarafından ta-
nımlanmıştır[1]. Bu tanımlamada aranan ölçütler; 

1. Ateşin üç haftadan uzun sürmesi, 

2. Ateş yüksekliğinin çeşitli ölçümlerde 38.3°C’den
yüksek bulunması, 

3. Hastanede yatırılarak yapılan bir haftalık ince-
lemede tanı konulamamasıdır.

NBA olguları altta yatan hastalıklara göre; 

1. İnfeksiyonlar, 

2. Neoplazmlar, 

3. Kollajenozlar, 

4. Değişik hastalıklar, 

5. Tanı konulamayanlar, olmak üzere beş kate-
goriye ayrılmaktadır. 

Son 40 yıllık süreçte yayınlanan 10 büyük NBA
serisinde yer alan toplam 1329 olgunun; yaklaşık
1/3 (%32)’ü infeksiyonlardır[1-10]. Geri kalan

2/3’lük bölümü ise diğer dört hastalık kategorisi ta-
rafından yaklaşık %17’lik bir oranla eşit paylaşılmak-
tadır. Kollajenozlar içinde ise NBA’nın en sık nedeni
(olguların yaklaşık 1/4’ü) erişkin Still hastalığı
(ESH)’dır. Ülkemiz NBA serilerinde ise kollajenozla-
rın oranı yaklaşık %20 olarak bildirilmiştir[11].

Yaptığımız literatür taramasında (Medline 1966-
2001 ve ulusal literatür), Türkiye’den bildirilmiş
NBA tanı ölçütlerini tamamlayan ESH serisine rast-
layamadık. Bu bağlamda çalışmamız, ülkemizden bil-
dirilmiş ilk ESH serisi olma özelliğini de taşımaktadır.
Çalışmamızda kliniğimizde son 18 yıllık süreçte
NBA tanısıyla izlenen ve ESH tanısı alan olguların; 

1.Aynı süreçte izlenen toplam NBA olguları için-
deki oranını ve önemini, 

2.Klinik özelliklerini, 

3.Karıştırıldığı hastalıkları,

4.Özellikle NBA’lı bir olguda etyolojide ESH’yi
kuvvetle düşündüren öngördürücüleri belirlemeyi
amaçladık. 

MATERYAL ve METOD

Kliniğimizde 1984-2001 yılları arasında izlenen
NBA olgularının sayısı ve etyolojik dağılımı arşiv
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SUMMARY

Fever of Unknown Origin: A Review of 20 Patients with Adult-Onset Still’s Disease

In this study we aimed to investigate the followings in the patients with adult-onset Still’s disease (AOSD),
admitted and followed as fever of unknown origin (FUO) during the last 18 years in our unit: 1. The rate of
them to all the patients with FUO during the same period, 2. Clinical features, 3. Predicting factors of the di-
agnosis of AOSD in FUO. The number and the etiology of the patients with FUO between 1984 to 2001 and
also clinical features of those with AOSD were investigated from the patients’ files. The diagnosis of AOSD
was re-analyzed according to the diagnostic criteria of Cush et al. The presumed diagnoses before establis-
hing AOSD and antibiotics used were also noted. Chi-square and Fisher’s exact tests were used for statisti-
cal analysis. We determined 130 patients with the diagnosis of FUO and 36 (28%) had collagen vascular di-
seases. Twenty out of these 36 patients (56%, 12 female, 8 male, mean age: 34 years, range:16-65) had AOSD.
Clinical and laboratory findings were as follows: Fever (100%), arthralgia (90%), rash (85%), sore throat
(75%), arthritis (65%), myalgia (60%), splenomegaly (40%), hepatomegaly (25%), lymphadenopathy (15%),
anemia (65%), neutrophilic leukocytosis (90%), accelerated erythrocyte sedimentation rate (100%), hypert-
ransaminazemia (65%), negative RF (100%), and negative ANA (80%). Antibiotics had been prescribed in 18
(90%) of the patients. The presumed infectious diagnoses were streptococcal tonsilitis/pharyngitis (50%), in-
fective endocarditis (4 patients), sepsis (2 patients), and acute meningitis syndrome (2 patients). The presu-
med non-infectious diagnoses were acute rheumatic fever (3 patients), seronegative rheumatoid arthritis (2
patients), and polymyositis (2 patients). Sixteen of our patients were followed for a mean duration of 30
months (range: 2-59). A remission was obtained by indomethacine in three (19%) and prednisolone in the
remaining. Relapse was detected in three (19%) of these patients. AOSD is one of the most frequent etiolo-
gies of FUO. During the diagnostic course of a patient with FUO, a maculopapular rash and/or arthralgia
and/or sore throat should raise the suspicion of AOSD. Since the disease had a heterogeneous clinical fin-
dings, certain bacterial infections (e.g. streptococcal pharyngitis and sepsis) are generally considered and
prescribing antibiotic is a frequent event. 

Key Words: Fever of unknown origin, Still’s disease, FUA



dosyalarına ulaşılarak çıkarıldı. NBA olgularından
ESH tanısı alanların dosyaları ayrıldı. ESH tanısı son
zamanlarda sık kullanılan Cush ve arkadaşlarının ta-
nı ölçütlerine göre yeniden gözden geçirildi[12]. Kli-
nik ağırlıklı olan bu ölçütler; 

1. Ateş (≥ 39°C), 

2. Artralji veya artrit,

3. Romatoid faktör negatifliği,

4. Antinükleer antikor negatifliği, 

5. Nötrofilik lökositoz (≥ 15.000/mm3), 

6. Still raşı, 

7. Plörit veya perikardit,

8. Hepatomegali veya splenomegali veya siste-
mik lenfadenopatiden oluşmaktadır. 

Tanı için ilk dördünün tümü ve son dört ölçütten
herhangi ikisinin olması koşulu aranmaktadır. Bu öl-
çütleri kullanmanın temel koşulu ise ateş yapan di-
ğer nedenlerin dışlanmasıdır. 

Hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri dosya-
larından ayrıntılı olarak çıkarıldı. Ateş başlangıcının
ve hastaneye yatırılışının kaçıncı günü tanılarının ko-
nulduğu belirlendi. Tanı öncesi NBA olarak izlenen
bu olgularda, ESH’yi büyük bir olasılıkla düşündüren
klinik belirti ve bulgular çıkarıldı. ESH tanısı almadan
önce konulan diğer ön tanılar ve kullanılan antibiyo-
tikler belirlendi. İstatistiksel değerlendirmede Ki-kare
ve Fisher’in kesin olasılık testleri kullanıldı. p değe-
rinde anlamlılık sınırı olarak < 0.05 alındı. 

BULGULAR 

Kliniğimizde son 18 yıllık süreçte 130 NBA olgu-
sunun izlendiği ve bu olgulardan 36 (%28)’sının kol-
lajenozlar olduğu saptandı. Kollajenozlardan ise 20
(%56)’sinin ESH olduğu belirlendi. Bu 20 ESH olgu-
sunun 12 (%60)’si kadın, 8 (%40)’i erkek olup orta-
lama yaş 34 (yaş aralığı:16-65) idi. Olguların %70’i
16-35 yaş arasında yer alıyordu. İki olgunun geriat-
rik yaşlarda (64 ve 65 yaş) olduğu görüldü. Olguları-
mızda rastlanılan klinik ve laboratuvar bulguları Tab-
lo 1’de verilmiştir. 

Ateş ve Raş

Olguların tümünde her gün olan yüksek ateşe
rastlanıldı. Aksiller ölçülen en yüksek ateş değeri,
hastaların 8 (%40)’inde 39-40°C arasında, 12
(%60)’sinde ise 40°C ve üzerinde bulundu. Olguların
18 (%90)’inde hektik intermittant ateş paterni görü-
lürken, 2 (%10)’sinde remittan ateşe rastlanıldı. Ma-
külopapüler döküntü ise hastaların 17 (%85)’sinde
saptandı. Raşın, olguların %82’sinde ateşin doruk

noktasında oluştuğu ve ateşin normal değerlere in-
mesiyle kaybolduğu gözlendi. Olgularımızda ateş
başlangıcından ve hastaneye yatırılışlarından tanı ko-
nulana kadar geçen ortalama süreler sırasıyla 49
(aralık: 28-150) ve 21 (aralık: 8-60) gün olarak bu-
lundu. 

Eklem ve Kas Tutulumu

Olguların 18 (%90)’inde artralji (%75 poliartralji,
%15 oligoartralji), 13 (%65)’ünde artrit (%54 oligo-
artrit, %46 poliartrit) ve 12 (%60)’sinde jeneralize
miyalji saptandı. Kas ve eklem tutulumu ile ilintili ya-
kınmaların ateşin doruk noktasında belirginleştiği ve-
ya daha da arttığı gözlendi. Artritin olguların altısın-
da ateşin ilk günlerinde, sekizinde ise üç hafta ile
ikinci ay arasında geliştiği saptandı. Bu olgularda
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Tablo 1. Erişkin Still hastalığı olan 20 olgunun
klinik ve laboratuvar özellikleri

Klinik ve laboratuvar Olgu sayısı (%)

• Ateş (> 39°C) 20 (100)

• Artralji 18 (90)

• Raş 17 (85)

• Boğaz ağrısı 15 (75)

• Artrit 13 (65)

• Miyalji 12 (60)

• Baş ağrısı 5 (25)

• Karın ağrısı 4 (20)

• Splenomegali 8 (40)

• Hepatomegali 5 (25)

• Lenfadenopati 3 (15)

• Anemi (hemoglobin ≤ 10 g/dL) 13 (65)

• Lökositoz (≥ 10.000/mm3) 18 (90)

• Nötrofili (≥ %80) 18 (90)

• Trombosit ((≥ 400.000/mm3) 5 (25)

• Eritrosit sedimentasyon hızı (mm/saat)

50-100 5 (25)

100-160 15 (75)

• CRP

6-12 kat artış 2/16 (13)

12-100 kat artış 14/16 (87)

• Transaminaz yüksekliği 13 (65)

• Romatoid faktör negatifliği 20 (100)

• Antinükleer antikor negatifliği 16 (80)

• Ferritin yüksekliği 14/16 (88)

CRP: C-reaktif protein.



sıklıkla tutulan eklemler el ve ayak bilekleri, dizler ve
omuz eklemleriydi (Tablo 2). Eklemler olguların yarı-
sında simetrik olarak tutulmuştu. Kas ağrısı olan ol-
guların serum kreatinin kinaz düzeyleri normaldi.

Boğaz Ağrısı

Hastaların 11’i başvurduğu dönemde, dördü ise
ateş başlangıcının yedi, 15, 50 ve 135. günlerinde
olmak üzere toplam 15 (%75)’i boğaz ağrısından ya-
kınıyordu. Bu olguların 10’unda eksüdanın olmadığı
farenks hiperemisi saptandı. Boğaz sürüntü kültürle-
rinde A grubu beta-hemolitik streptokok üretilemedi
ve antistreptolizin O titreleri normal bulundu.

Karaciğer Tutulumu

Hastaların 5 (%25)’inde hepatomegaliye, 13
(%65)’ünde ise serum transaminaz düzeylerinde yük-
sekliğe rastlanıldı. Bunların 12’sinde normal değerin
üst sınırının dört katını aşmayan transaminaz yük-
sekliği saptanırken, sadece bir olguda akut hepatit
düzeyinde enzim yükselmeleri (ALT= 295 U/L,
AST= 862 U/L) görüldü.

Laboratuvar Bulguları

Olguların 18 (%90)’inde nötrofilik lökositoz sap-
tandı. Ortalama lökosit sayısı 19.500 ± 8150/mm3

(aralık: 5400-38.200) idi. İki olguda lökosit sayısı nor-
mal sınırlar (5400 ve 9400) içindeydi. Bir olguda non-
immün hemolitik anemi saptanırken, diğerlerinde kro-
nik hastalık anemisine rastlanıldı. Olguların 5 (%25)’in-
de mm3’te 453.000 ile 570.000 arasında değişen
trombositoz görüldü. “Westergren” metodu ile ortala-
ma eritrosit sedimentasyon hızı 120 ± 27 mm/saat

(aralık: 50-160) olarak bulundu. Ortalama albumin se-
viyesi 3 ± 0.4 g/dL (aralık: 2.2-4) idi. Olgularımızdan
16’sında ferritin düzeyi ölçüldü ve 14 (%88)’ünde yük-
sek bulundu (ortalama: 1871 ± 1685, aralık: 102-
5000, normal değer: 20-220 mg/mL). 

Olguların 7 (%35)’sinde kemik iliği çalışması ya-
pıldı ve ikisinde normal eritrosit seri ile birlikte olan
granülositik seri hiperplazisine rastlanıldı (reaktif ke-
mik iliği ile uyumlu bulgu). 

Olguların tümünde romatoid faktör ve 16
(%80)’sında antinükleer antikor (ANA) negatif bulun-
du. Dördünde ise hafif ANA pozitifliğine rastlanıldı.
Hastaların 10’unda C3 ve dördünde C4 bakıldı ve
normal düzeylerde bulundu. Hemolitik anemisi olan
bir olgunun “Coombs” testi negatifti. Olguların hiç-
birinde proteinüri saptanmadı ve idrar sedimentinde
özellik görülmedi.

Olguların tümünde infeksiyonla ilintili çalışmalar
(kan kültürleri, Brucella aglütinasyon testleri) nega-
tif bulundu. Toplam 12 olguya ekokardiyografi yapıl-
dı ve birinde perikardiyal efüzyon saptandı.Toraks
bilgisayarlı tomografi (BT) dört olguya yapıldı; birer
olguda mediastinal lenfadenopati ve plevral/perikar-
diyal efüzyon saptandı. Karın BT ise sekiz hastaya
yapıldı; birer olguda splenomegali ve lenfadenopati,
ikisinde ise sadece splenomegali saptandı. Toplam
sekiz biyopsi (lenf nodu, karaciğer, kemik iliği) uygu-
landı ve sonuçları tanı koydurucu değildi. Bir olguda
tomografide splenomegali ve mezenterik lenfadeno-
pati saptanması üzerine yapılan eksploratif laparoto-
mi sonucu tanıya götürmedi. 

Olguların 16 (%80)’sına yatış öncesi diğer klinik
ve hastanelerde, 7 (%35)’sine ise kliniğimizde izle-
nirken olmak üzere toplam 18 (%90)’ine antibiyotik
verildiği belirlendi. Yatış öncesi en sık konulan ön ta-
nı streptokokal tonsillofarenjit idi (%50). Diğer infek-
siyöz ön tanılar ise; infektif endokardit (dört olgu),
sepsis (iki olgu), akut menenjit sendromu (iki olgu),
tifo (bir olgu), gonokoksik artrit (bir olgu), sifiliz (bir
olgu), bruselloz (bir olgu) idi. İnfeksiyon dışı ön tanı-
lar ise; akut romatizmal ateş (üç olgu), seronegatif
romatoid artrit (iki olgu), polimiyozit (iki olgu), siste-
mik lupus eritematozus (bir olgu), temporal arterit
(bir olgu), akut ürtiker (bir olgu) ve lenfoma (bir olgu)
olarak saptandı. Hastalara penisilin G, prokain peni-
silin G, benzatin penisilin G, ampisilin, amoksisilin-
klavulanik asit, seftriakson, sefotaksim, seftazidim,
sefepim, meropenem, gentamisin, amikasin, netil-
misin, vankomisin, eritromisin, linkomisin, doksisik-
lin ve trimetoprim-sülfametoksazol gibi değişik anti-
biyotiklerin tek tek ya da kombinasyonlar halinde
kullanıldığı saptandı. 
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Tablo 2. Erişkin Still hastalığı olan olguların art-
rit dağılımı

Tutulan eklem Sayı %

• El bileği 8 40

• Omuz 5 25

• Diz 5 25

• Ayak bileği 5 25

• Kalça 4 20

• PİF 3 15

• DİF 2 10

• MKF 2 10

• Dirsek 1 5

• TME 1 5

PİF: Proksimal interfalengeal eklem, DİF: Distal interfalen-
geal eklem, MKF: Metakarpofalengeal eklem, TME: Tem-
poromandibuler eklem. 



Tedavi

Yirmi olgudan 16’sı başlangıç tedavisinden son-
ra ortalama 30 ay (aralık: 2-59) izlenebildi. Bu olgu-
lardan 3 (%19)’ünün indometazin, diğerlerinin ise
prednizolon (+ hidrosiklorokin veya metotreksat) ile
remisyona girdiği belirlendi. Poliklinik kontrollerine
hiç gelmeyen dört olguya başlangıç tedavisi olarak;
ikisine indometazin (ek olarak hidroksiklorokin), di-
ğer ikisine ise prednizolon (ek olarak metotreksat ve-
ya hidroksiklorokin) verildi ve bir-dört hafta içinde
klinik yanıt alındı. Bir olguda tedavinin dördüncü gü-
nü indometazine bağlı toksik hepatit gelişti ve bu ilaç
kesilerek prednizolona geçildi. Üç olguda (%19) te-
davinin 3.5, 4 ve 6. aylarında prednizolon dozunun
azaltıldığı dönemde nüks geliştiği saptandı. 

TARTIŞMA

ESH, juvenil romatoid artritin akut sistemik baş-
langıçlı formunun 16 yaşından daha büyüklerde
rastlanan hastalık tablosu için kullanılan bir tanımdır.
Tüm dünyada ender olarak rastlanılmakta, prevalan-
sı ve insidansı bilinmemektedir. İlk kez 1971 yılında,
Bywaters’ın 14 ESH olgusunu yayınlamasından gü-
nümüze kadar İngiliz-dili literatüründe (Medline
1971-2001) 300’den fazla olgu bildirilmiştir[13,14].
Bu hastalığın tanısında son zamanlarda çoğunlukla
Cush ve arkadaşlarının tanı ölçütleri kullanılmakta-
dır[12].

Kliniğimizde son 18 yıllık süreçte (1984-2001) iz-
lenen toplam 130 NBA olgusundan 20 (%15)’sine
ESH tanısı konulmuştur. Bu sayı NBA’ya yol açan
kollajenozların %56 (20/36)’sını oluşturmaktadır.
Hem NBA olgularımız hem de kollajenozlar içinde
ESH oranı diğer çalışmaların tek tek ve meta-analiz so-
nuçlarına göre daha yüksek bulundu. NBA’nın ilk ta-
nımlanmasından günümüze kadar geçen yaklaşık 40
yıllık süreçte yayınlanan 10 büyük NBA serisinde yer
alan toplam 1329 olgunun 54 (%4)’ü ESH’dir[1-10]. Bu
rakam NBA serilerinde yer alan toplam 246 kollaje-
nozun ise %22’sini oluşturmaktadır. 

ESH genellikle 16-35 yaş arası genç erişkinlerde
görülse de, bu hastalığa geriatrik yaş popülasyonun-
da da rastlanılabilmektedir[14-16]. Her iki cinsi de eşit
oranda tutmaktadır. Olgularımızın da çoğu genç eriş-
kinlerden oluşuyordu ve kadın erkek oranı birbirine
yakındı. Yalnız iki olgumuzun geriatrik yaşlarda (64
ve 65 yaş) olduğu görüldü.

Olgularımızın klinik özellikleri yayınlanmış serile-
rin sonuçlarıyla benzer bulundu (Tablo 3)[14,17,18].
Yalnız artralji, artrit, miyalji, lenfadenopati ve plörit
gibi klinik belirti ve bulguların sıklığı 283 olguluk li-
teratür derlemesi verilerine göre daha düşüktü. ESH

pnömonisine ise olgularımızın hiçbirinde rastlanıl-
madı. ESH serilerinde rastlanılan klinik özelliklerin
sıklığındaki farklılık; seride yer alan olgu sayısına,
coğrafyaya, etnisiteye ve izleyen grubun deneyimine
bağlı olarak değişiklilik gösterebilmektedir.

ESH olgularında, yaklaşık %80 oranında hektik
intermittant tipte, %20 oranında ise remittan tipte
ateş paterni görülebilmektedir[14]. Hastalarımızda ise
her iki ateş paternine literatürle uyumlu oranda rast-
lanıldı. 

Still veya juvenil romatoid artritte döküntü, kır-
mızı-pembe renkli ve makülopapüler tiptedir. Bu dö-
küntü, ESH olgularının yaklaşık olarak %90’ında,
hastalığın başlangıcında ya da seyrinde ekstremitele-
rin proksimalinde ve gövdede gözlenmiştir[18]. Dö-
küntünün ateşle ilişkisine ise (ateşin doruk noktasın-
da oluşan ve ateşin düşmesi ile kaybolan) bu hasta-
ların %80’inde rastlanılmıştır. Olgularımızın ise
%85’inde, çoğunlukla ateşin doruk noktasında olu-
şan ve ateşin düşmesiyle kaybolan döküntüye rastla-
nıldı. ESH dışında kalan NBA olgularımızın hiçbirin-
de bu özellikte bir raşa rastlanılmadı. Sonuç olarak,
NBA’lı bir olguda tanıya gidiş sürecinde, ateşe eşlik
eden ve ateşin düşmesi ile kaybolan makülopapüler
bir döküntü oluşumu, ESH için patognomoniktir de-
nebilir.

Erişkin Still hastalarında göz, santral sinir sistemi
ve kranial sinir tutulumuna ender olarak rastlanıl-
maktadır[14,18]. Olgularımızın hiçbirinde bu tutulum-
lara rastlanılmadı.

ESH serilerinde, olguların yaklaşık olarak yarısın-
da hepatomegali, 3/4’ünde karaciğer fonksiyon
testlerinde anormalliklerin olduğu bildirilmiştir[14,18].
Karaciğer enzimlerindeki yükseklikler genellikle hafif
ve geçici olup sadece hastalığın aktif döneminde gö-
rülmektedir. Bununla birlikte ciddi karaciğer yetmez-
liğine de yol açabileceği yazılmıştır[18,19]. Transami-
naz yüksekliği, nonsteroid antiinflamatuvar ilaç
(NSAİİ) kullanımı için kontrendikasyon oluşturmaz
ve bu ilaçlarla hastalık remisyona girerken enzim dü-
zeylerinin de normalleştiği görülmektedir. Başlangıç-
ta enzim düzeyleri normal olan olgularda NSAİİ kul-
lanımı sürecinde transaminaz seviyelerinde yüksel-
meler görülebilmektedir. Bu durumda tedavi kesil-
meden sürdürülmelidir. Çünkü çoğu zaman enzimle-
rin kendiliğinden gerilediği gözlenmiştir. Eğer yüksel-
meler devam ederse ilacın kesilmesi önerilmektedir.
Pouchot ve arkadaşları, 62 olguluk serilerinde yük-
sek doz salisilat tedavisi almaktayken akut karaciğer
yetmezliği gelişen iki olgudan söz etmişlerdir[14].
Bu olgulardan ilki, olgu bildirimi olarak aynı ekip-
ten Esdaile ve arkadaşları tarafından 1976 yılında
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yayınlanmıştır[19]. Salisilat yanında indometazin de
kullanılan ikinci olgu ise, hastaneden taburcu edildik-
ten 12 gün sonra hepatik ensefalopati gelişmesi üze-
rine tekrar yatırılmıştır. Karaciğer biyopsisinde akut
nekroz saptanan hasta, yüksek doz steroid tedavisi-
ne karşın hepatorenal yetmezlik ve dissemine intra-
vasküler koagülasyon tablosu ile kaybedilmiştir. Has-
talarımızın 1/4’ünde hepatomegaliye, 2/3’ünde ise
serum transaminaz düzeylerinde yüksekliğe rastlanıl-
dı. Sadece bir olguda akut hepatit düzeyinde enzim
yükselmesi (ALT= 295 U/L, AST= 862 U/L) görü-
lürken, diğerlerinde normal değerin üst sınırının dört
katını aşmayan transaminaz yüksekliği saptandı.

Olgularımızın laboratuvar bulguları, literatür veri-
leriyle uyumlu bulundu (Tablo 3). Ciddi nötrofilik lö-
kositoz, ESH’nin sık rastlanılan ve önemli laboratu-
var bulgusudur. Ancak ender olarak geçici lökopeni
de bildirilmiştir[18]. Olgularımızın %90’ında nötrofilik
lökositoz saptandı ve ortalama lökosit sayısı mm3’te

yaklaşık 20.000 dolaylarındaydı. Hiçbirinde lökope-
ni görülmedi. 

ESH’nin hızlı ve kesin tanısı, bu hastalığın hem
klinik özellikleri hem de laboratuvar bulgularının öz-
gül olmaması nedeniyle güçlükler doğurmaktadır.
ESH’nin tanı ölçütleri içinde ferritin düzeyi yüksekli-
ği yer almasa da, bu laboratuvar bulgusunun abartılı
yüksekliğinin, bu hasta grubunda görülebileceği ve
ayırıcı tanıda ESH’yi düşündüren önemli bir bulgu
olduğu bildirilmektedir[18]. Olgularımızdan %88’inde
ferritin düzeyi yüksek bulundu (ortalama: 1871, ara-
lık:102-5000, normal değer: 20-220 mg/mL). 

ESH’nin başlangıç tedavisinde NSAİİ’ler öneril-
mektedir ve bu ilaçlara yanıt oranının %20-25 oldu-
ğu bildirilmektedir[14]. NSAİİ olarak genellikle aspirin
veya yüksek doz indometazin (100-200 mg/gün) kul-
lanılmaktadır. Bu ilaçların önemli bir komplikasyonu
hepatotoksisitedir. Bu nedenle hastalık remisyona

Flora 2003;8(1):51-5756

Mert A, Özaras R, Tabak F, Bilir M, Öztürk R, Özdoğan H, Aktuğlu Y.
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 

20 Erişkin Still Hastalığı Olgusunun Değerlendirilmesi

Tablo 3. Erişkin Still hastalığı olgularında klinik ve laboratuvar özellikler

Bu çalışma Literatür derlemesi[14,18]

(n= 20 olgu) (n= 283 olgu)
Özellik No % No % p

• Kadın 12 60 145/283 51 0.4

• Onaltı-otuzbeş yaş arasında başlama 14 70 178/233 76 0.5

• Artralji 18 90 282/283 100 0.012

• Artrit 13 65 249/265 94 0.000

• Raş 17 85 248/281 88 0.7

• Boğaz ağrısı 15 75 164/252 65 0.4

• Miyalji 12 60 52/162 84 0.014

• Lenfadenopati 3 15 167/264 63 0.000

• Hepatomegali 5 25 108/258 42 0.13

• Splenomegali 8 40 138/265 52 0.23

• Plörit 1 5 79/259 31 0.018

• Perikardit 2 10 75/254 30 0.07

• Karın ağrısı 4 20 51/238 21 1

• Pnömoni 0 - 38/235 16 0.051

• Sedimentasyon yüksekliği 20 100 265/267 99 1

• Lökositoz (≥ 10.000/mm3) 18 90 228/248 92 0.6

• Nötrofili (≥ %80) 18 90 55/62 88 1

• Anemi (Hb ≤ 10 g/dL) 13 65 159/233 68 0.7

• Trombosit  (≥ 400.000/mm3) 5 25 37/60 62 0.004

• Albumin (< 3.5 g/dL) 17 85 143/177 81 0.7

• Transaminaz yüksekliği 13 65 169/232 73 0.4

• Antinükleer antikor negatifliği 16 80 256/278 92 0.08

• Romatoid faktör negatifliği 20 100 259/280 93 0.3



girinceye kadar karaciğer fonksiyon testleri sık ara-
larla izlenmelidir[20]. NSAİİ’ler, hastalık remisyona
girdikten sonra bir-üç ay daha sürdürülmelidir. Bu
ilaçlara yanıtsız olgularda, hepatotoksisite gelişenler-
de ve sistemik kortikosteroid uygulanımı için mutlak
endikasyonu olanlarda (miyokardit, perikard tampo-
nadı, intravasküler koagülasyon ve Still hastalığının
yaşamı tehdit eden diğer klinik tablolarında) sistemik
kortikosteroid tedavisi önerilmektedir. Olgularımızın
16’sı ortalama 30 ay (aralık: 2-59) izlenebildi. Bu ol-
gulardan 3 (%19)’ünün indometazin, diğerlerinin ise
prednizolon (+ hidroksiklorokin veya metotreksat)
ile remisyona girdiği belirlendi. Üç (%19)’ünde teda-
vinin 3.5, 4 ve 6. aylarında prednizolon dozunun
azaltıldığı dönemde nüks geliştiği saptandı. Bir olgu-
muzda indometazine bağlı toksik hepatit gelişti ve
prednizolona geçildi.

ESH; hektik intermittant ateş, artralji, raş, boğaz
ağrısı, artrit, miyalji, baş ağrısı, splenomegali, hepa-
tomegali, lenfadenopati ve nötrofilik lökositoz gibi
zengin bir klinik tablo ile karşımıza çıkabilmektedir.
Bu nedenle birçok infeksiyöz ve noninfeksiyöz has-
talıkla klinik benzerliği yönünden ayırıcı tanıya gir-
mektedir[21]. Gerçekten bu hastalık, bakteriyel bir in-
feksiyon hastalığını taklit eden en önemli noninfek-
siyöz klinik tablodur. Hastalarımızın verileri de bu dü-
şünceyi doğrulamaktadır. Çünkü olgularımızın
%90’ında başta streptokokal tonsillofarenjit olmak
üzere endokardit ve sepsis ön tanılarıyla antibiyotik-
lerin kullanıldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; ESH’nin NBA’nın sık karşılaşılan
etyolojik nedenlerinden birisi olduğu görülmüştür.
NBA’lı bir olguda tanıya gidiş sürecinde, makülopa-
püler döküntü ve/veya artralji ve/veya boğaz ağrısı
oluşumu ESH’yi akla getirmelidir. Bu hastalığın zen-
gin bir klinik tablosunun olması nedeniyle, özellikle
bakteriyel infeksiyon hastalıklarıyla (streptokokal fa-
renjit, endokardit ve sepsis gibi) karıştırıldığı ve olgu-
ların tedavilerinde genellikle antibiyotiklerin kullanıl-
dığı dikkati çekmektedir. 
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