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ÖZET

Klini¤imizde son 10 y›ll›k süreçte izlenen Akdeniz benekli atefli (ABA) olgular›n›n; yine bu dönemde atefl
ve deri bulgusu ile baflvuran tüm olgular içindeki oran›n›, klinik özelliklerini ve özellikle atefl + makülopapüler
döküntü ile baflvuran bir olguda, etyolojide ABA’y› kuvvetle düflündüren öngördürücüleri belirlemeyi amaçla-
d›k. Klini¤imizde 1993-2002 y›llar› aras›nda izlenen, atefl ve deri bulgusu olan olgular›n say›s› ve bu olgulardan
ABA tan›s› alanlar›n klinik özellikleri, serolojik sonuçlar›, dosyalar›ndan ayr›nt›l› olarak ç›kar›ld›. ABA tan›s›;
hastalar›n epidemiyolojik ve klinik özelliklerine, doksisiklin tedavisine iki gün içinde al›nan klinik yan›ta göre
koyulmufltu. Klini¤imizde son 10 y›ll›k süreçte atefl ve deri bulgusu olan 140 olgunun izlendi¤i ve bu olgular-
dan 14 (%10)’ünün (dört kad›n, 10 erkek, ortalama yafl: 41, yafl aral›¤›: 17-70) ABA oldu¤u saptand›. Olgula-
r›m›z›n klinik özellikleri; atefl (%100), rafl (%100), kas ve/veya eklem a¤r›s› (%93), bafl a¤r›s› (%86), petefliyal
döküntü (%21), kara leke (%14), lökositoz (%71), trombositopeni (%19) ve sedimentasyon yüksekli¤i (%100)
idi. Epidemiyolojik ve klinik olarak ABA düflünülen olgular›m›z›n dokuzunda tan› serolojik olarak da do¤rulan-
m›flt›. Olgular›n birinde komplikasyon olarak fasiyal paralizi gözlenmiflti ve 6 (%60)’s›na klini¤imize baflvuru ön-
cesi de¤iflik antibiyotiklerin verildi¤i ö¤renilmiflti. Sonuç olarak; ilkbahar, yaz ve sonbahar aylar›nda, atefl, ma-
külopapüler döküntü, bafl a¤r›s› ve/veya kas-eklem a¤r›s› üçlüsü ile baflvuran her olguda mutlaka bu hastal›k
da akla getirilmelidir. 
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SUMMARY

Mediterranean Spotted Fever: A Review of 14 Cases

We aimed to determine the followings: The patients with Mediterranean spotted fever (MSF) followed
during last 10 years, the rate of these patients to the ones admitted with fever and rash, clinical features, and
the factors predicting the diagnosis of MSF among the patients admitted with fever and rash.  Between 1993
and 2002, all the patients admitted with fever and rash were determined. The clinical features and serologi-
cal results of the patients diagnosed as MSF were further investigated through their files. The diagnosis of
MSF was established by epidemiological and clinical features, and also by clinical response within 2 days after
doxycycline treatment. During the last 10 years, 140 patients admitted with fever and rash, 14 (10%, 4 fema-
le, 10 male, mean age: 41 years, range: 17-70) were diagnosed as MSF. Clinical features were as follows: Fe-
ver (100%), rash (100%), myalgia and/or arthralgia (93%), headache (86%), petechiae (21%), tache noire
(14%), leukocytosis (71%), thrombocytopenia (19%), and accelerated erythrocyte sedimentation rate (100%).



Akdeniz benekli ateşi (ABA), riketsiyozların be-
nekli ateş grubunda yer alan ve Rickettsia conorii
türü ile oluşan akut ateşli zoonotik bir infeksiyon
hastalığıdır[1]. Bu hastalığa özellikle Afrika, Akdeniz
kıyısı ülkeleri ve Hindistan’da endemik olarak rastla-
nılmaktadır. Coğrafya olarak Asya ile Avrupa arasın-
da yer alan ve güney bölgesi Akdeniz kıyısında uza-
nan ülkemizde de, ABA endemik bir hastalıktır[2].

Yaptığımız literatür taramasında (Medline 1966-
2002 ve ulusal literatür), Türkiye’den bildirilmiş
ABA klinik serisine rastlayamadık. Çalışmamızda,
kliniğimizde son 10 yıllık süreçte izlenen ABA olgu-
larının; 

1.Yine bu dönemde ateş ve deri bulgusu ile baş-
vuran tüm olgular içindeki oranını,

2.Klinik özelliklerini,

3.Özellikle ateş + makülopapüler döküntü ile
başvuran bir olgunun etyolojisinde ABA’yı kuvvetle
düşündüren öngördürücüleri belirlemeyi amaçladık. 

MATERYAL ve METOD 

Kliniğimizde 1993-2002 yılları arasında izlenen,
ateş ve deri bulgusu olan olguların sayısı arşiv dosya-
larına ulaşılarak çıkarıldı. Bu olgulardan ABA tanısı
alanların dosyaları ayrıldı. Olguların klinik özellikleri
ve serolojik çalışma [“Weil-Felix” reaksiyonu ve indi-
rekt floresan antikor (IFA) testi] sonuçları dosyaların-
dan ayrıntılı olarak çıkarıldı. ABA tanısı; hastaların
epidemiyolojik ve klinik özelliklerine, doksisiklin te-
davisine iki gün içinde alınan klinik yanıta göre ko-
yulmuştu. 

BULGULAR

Kliniğimizde son 10 yıllık süreçte ateş ve deri bul-
gusu olan 140 olgunun izlendiği ve bu olgulardan 14
(%10)’ünün (dört kadın, 10 erkek, ortalama yaş: 41,
yaş aralığı: 17-70) ABA olduğu saptandı. Olguların
tümünün önceden sağlıklı olduğu ve dördünün öykü-
lerinde kene ısırması tanımlandığı belirlendi. Hasta-
ların ayrıntılı klinik ve serolojik özellikleri Tablo 1 ve
Tablo 2’de verilmiştir. Olgulardan 10’unda “Weil-Fe-
lix” ve beşinde IFA testleri çalışılmıştı. Epidemiyolo-
jik ve klinik olarak ABA düşünülen olgularımızın do-
kuzunda tanı, serolojik olarak da doğrulanmıştı.

Döküntü öncesi ateş süresinin, sıfır ile altı gün
arasında (ortalama iki gün) değiştiği ve tümünde üşü-
me/titremenin ilk gün, ateşe öncülük ettiği öğrenil-
mişti. Olguların birinde komplikasyon olarak fasiyal
paralizi belirlenmişti. Hastaların döküntü öncesi ve
sonrası olmak üzere ateşlerinin toplam süresinin or-
talama 10 gün (aralık: 7-14 gün) olduğu ve ateş pa-
terninin 10’unda devamlı, dördünde ise remittan ol-
duğu gözlenmişti. En yüksek aksiller ateş değerleri
ortalama 39.9°C (aralık: 39.5-40) olarak bulunmuş-
tu. Olguların ikisinde kara lekeye rastlanılmıştı. 

Flora 2003;8(2):158-162 159

Akdeniz Benekli Ateşi: 14 Olgunun Değerlendirilmesi Mert A, Özaras R, Tabak F, Bilir M, Öztürk R, Aktuğlu Y.

In nine patients, the diagnosis of MSF established by epidemiological and clinical features was confirmed by
serological studies. As a complication, one patient developed facial paralysis. Six patients (60%) had been gi-
ven several antibiotics. MSF should be considered in the differential diagnosis when a patient is admitted with
fever, maculo-papular rash, headache and/or myalgia-arthralgia especially in spring, summer and autumn. 

Key Words: Mediterranean spotted fever, Fever, Rash

Tablo 1. Akdeniz benekli ateşi tanısı alan 14 ol-
gunun klinik ve laboratuvar özellikleri

Özellik n %

• Ateş 14 100

• Makülopapüler döküntü 14 100

• Kas ve/veya eklem ağrısı 13 93

• Baş ağrısı 12 86

• Peteşiyal döküntü 3 21

• Kara leke 2 14

• Konjunktivit 2 14

• Tonsilla ve/veya farenks hiperemisi 3 21

• Hepatomegali 2 14

• Boğaz ağrısı 2 14

• Splenomegali 2 14

• Lökosit (/mm3)

Normal 2 14

3600-4500 2 14

11.000-18.000 10 71

• Trombositopeni (30.000-120.000/mm3) 4 29

• ESH (mm/saat) 

20-50 6 43

50-100 6 43

> 100 (105 ve 120) 2 14

• CRP (12-40 kat artış) 6/6 100

• AST ve/veya ALT yükselmesi 9 64
(< 4 kat artış)



Olguların 6 (%43)’sına yatış öncesi diğer klinik
ve hastanelerde amoksisilin-klavulanik asit, ampisi-
lin-sulbaktam, eritromisin, klaritromisin, linkomisin,
seftriakson ve seftazidim gibi değişik antibiyotiklerin
verildiği belirlenmişti. Hastalarımızın tümünde kan
kültürlerinin çalışıldığı ve hiçbirinde üremenin olma-
dığı saptandı. 

TARTIŞMA

Raoult ve arkadaşlarının yaptığı 199 olguluk bir
seride, ABA’nın klinik özellikleri; ateş (%100), ma-
külopapüler döküntü (%96), avuç/tabanlarda raş
(%79), kara leke (%72), baş ağrısı (%56), kas ağrısı
(%36), dispne (%21), hepatomegali (%13), menin-
gismus (%11), miyokardit (%11), peteşi (%10), stu-
por (%10), öksürük (%10), konjunktivit (%9), spleno-
megali (%6), sarılık (%2), AST yükselmesi (%39),
trombositopeni (%35), lökositoz (%28), lökopeni
(%20), hiponatremi (%25) ve üremi (%6) olarak bil-
dirilmiştir[3]. 

ABA’ya meslek, kene teması ve cinse özgün du-
yarlılık gibi nedenlerle erkeklerde daha sık rastlanıl-
masına karşın, seroepidemiyolojik çalışmalarda cin-
siyet farkı gözlenmemiştir[2,3]. Olgularımızın da ço-
ğunluğu (%71) erkeklerden oluşuyordu. R. conorii
’nin ana vektörü Rhipicephalus sanguineus olarak
bilinen köpek keneleridir ve insanlara kenelerin ısır-
masıyla bulaşmaktadır[3]. Bu bakteri, köpeklerde
hastalık yapmaz. ABA, kenelerin en aktif olduğu ba-
har ve özellikle yaz aylarında görülür. Bulaşma, lar-
va ve nimflerle olduğundan hasta çoğu zaman kene
ısırığını fark etmez. Olgularımızdan beşi riketsiyöz

için riskli grupta bulunuyordu ve biri köpeğinde ke-
nelerin olduğunu, diğer biri ise kene ısırması öyküsü
tanımlıyordu. Hastalarımızdan biri dışında, tümü ilk-
bahar ve yaz mevsiminde başvurmuştu. 

ABA’da; ortalama yedi günlük kuluçka süresin-
den sonra, devamlı ateş (40°C) paterni ve ateşle bir-
likte veya ateşin ilk beş günü içinde oluşan makülo-
papüler döküntü olguların tümünde rastlanılan ana
klinik özelliktir. Raş; ekstremitelerden başlayıp göv-
deye ve yüze yayılmaktadır (sentripedal). Avuç ve ta-
banları da tutabilmektedir. Makülopapüler başlayan
döküntü peteşiyal forma dönüşebilmekte; ateşin ilk
günlerinde kenelerin ısırma yerinde, karakteristik
kara leke görülebilmektedir. “Tache noire” olarak da
adlandırılan kara leke, ısırık yerinde oluşan, deri-
den kabarık ve kırmızı renkli, ortası siyah bir kabuk
ile kaplı 5 mm boyutlarında bir eskardır. Kara leke,
R. conorii endoteliti sonucu oluşan epidermo-der-
mal nekroz ve perivasküler ödemden ileri gelir. Bu
hastalığın erken döneminde tanı koydurucu güveni-
lir bir serolojik test olmadığı için klinik tanı son dere-
ce önemlidir[4]. Hastalığın endemik olduğu bir bölge-
de, ilkbahar/yaz mevsiminde, ateş ve makülopapü-
ler döküntü ile başvuran olgularda bu hastalık da ayı-
rıcı tanıya sokulmalıdır. Hastalarımızda da çoğunluk-
la devamlı ateş paterni ve ateşin ortalama ikinci gü-
nü kollardan başlayıp tüm vücuda yayılan döküntü
görülmüştü. Olgularımızın yaklaşık 1/3’ünde
avuç/tabanların da tutulduğu ve makülopapüler ra-
şın peteşiye dönüştüğü saptanmıştı. Kara lekeye ise
sadece iki olguda rastlanılmıştı. Ayrıca, hastalarımı-
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Tablo 2. Akdeniz benekli ateşi tanısı alan 10 olgunun serolojik sonuçları

Birinci “Weil-Felix” reaksiyonu İkinci “Weil-Felix” reaksiyonu
(hastalığın ilk yedi günü içinde) (hastalığın 7-21 günlerinde)

Olgu no OX-2 OX-19 OX-2 OX-19 IFA

1 1/400 1/400 1/20 (N= Negatif)

2 1/400 1/100 1/400 1/40 (N= Negatif)

3 1/100 1/50 1/400 1/200 1/80 (N < 1/20)

4 (-) (-) 1/160 (N < 1/20)

5 1/100 (-) 1/200 1/200

6 1/1280 1/400 1/2560 1/1200

7 (-) (-) 1/400 1/400

8 (-) (-)

9 1/100 (-) 1/400 (-) < 1/10 (N < 1/10)

10 (-) (-) 1/40 1/320



zın çoğunda baş ağrısı, kas ve/veya eklem ağrısı ya-
kınmaları da vardı. Yaptığımız literatür taramasında,
ülkemizde olgu bildirisi olarak sunulmuş 16 ABA ol-
gusuna rastlayabildik[5-10]. Bu olgulardan dördü daha
önce tarafımızdan yayınlanmıştır[5,8]. Literatür tara-
masında yer alan bu 16 olgunun da tümünde ateş ve
makülopapüler döküntüye, beşinde ise kara lekeye
rastlanılmıştır. 

ABA’da nörolojik komplikasyonlar enderdir[4,11-

13]. Yaptığımız literatür taramasında (Medline 1966-
2002), R. conorii infeksiyonunun komplikasyonu
olarak fasiyal paralizi gelişen iki olguluk bir bildiriye
rastlayabildik[12]. Bizim de sadece bir olgumuzda nö-
rolojik komplikasyon olarak fasiyal paralizi gelişmişti.

ABA olgularının yaklaşık olarak 1/3’ünde trom-
bositopeni bildirilmiştir[3]. Olgularımızda da benzer
oranda trombositopeniye rastlanmıştı.

ABA’da deri biyopsisinde rastlanan ana histopa-
tolojik bulgu, lenfohistiyositik vaskülittir. Bu histopa-
tolojik bulgu özgül olmamakla birlikte, riketsiyoz ta-
nısını akla getirmektedir. Olgularımızdan dördünde
peteşiyal döküntüden yapılan “punch” biyopsisinin
histopatolojik incelemesinde de mononükleer hücre
infiltrasyonu görülmüştü.

ABA tanısı, deri biyopsi örneklerinde R. cono-
rii’nin immünhistolojik demonstrasyonu ve polime-
raz zincir reaksiyonu (PCR) ile riketsiyal DNA amp-
lifikasyonunun yapılması gibi direkt metodların yanı
sıra; serolojik yöntemlerle (lateks aglütinasyon,
kompleman fiksasyon, IFA, ELISA ve Western blot
gibi) de konabilmektedir[1,4]. Proteus OX-2 ve OX-19
antijenlerini kullanan “Weil-Felix” testinin duyarlılığı
ve özgüllüğü düşüktür[1,3]. Ayrıca, R. conorii “shell
vial” hücre kültür sistemiyle de izole edilebilir[1]. Epi-
demiyolojik ve klinik olarak ABA düşünülen olgula-
rımızda tanı, dokuzunda serolojik olarak (“Weil-Fe-
lix” deneyi ve/veya IFA ile) doğrulanmıştı. Ülkemiz-
de bildirilen olgularda da tanı; klinik ve çoğunlukla
“Weil-Felix” OX-2 ve OX-19 testinin anlamlı pozitif
bulunmasıyla konulmuştur[6,7]. Yalnız iki olguda et-
kene özgü antikorlar IFA testi ile doğrulanmıştır[9,10]. 

ABA her zaman selim seyirli değildir; diyabetik-
lerde, alkoliklerde, kronik karaciğer hastalığı, glikoz-
6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği olanlarda ve
yaşlılarda ciddi seyirli olabilmektedir[1,4]. Günümüz-
de bu hastalığa karşı etkin antibiyotiklerin olması ne-
deniyle mortalite oranı %5’in altındadır[3,4]. Olgula-
rımızdan biri yaşlı (70 yaş) ve diyabetikti; buna kar-
şın hiçbirinde ciddi seyir ve ölüm görülmedi. ABA
tedavisinde başarı ile kullanılan ilaçlar; doksisiklin

(200 mg/gün), tetrasiklin (25 mg/kg/gün), kloram-
fenikol (2 g/gün, 7-10 gün) veya siprofloksasindir
(1.5 g/gün, 5-7 gün)[1,4]. Olgularımızdan birine tet-
rasiklin, diğerlerine ise doksisiklin verilmişti ve ço-
ğunda 24 saat içinde yanıt alınmıştı. Ülkemizde bil-
dirilen olgulara da tedavi olarak genellikle doksisiklin
veya tetrasiklin verilmiş ve ilk üç gün içinde yanıt
alınmıştır. 

Sonuç olarak, ülkemizde endemik bir hastalık
olan ABA’nın tanısı, erken dönemde serolojik testle-
rin genellikle negatif olması nedeniyle epidemiyolo-
jik, klinik özellikler ve doksisikline ilk birkaç günde
alınan yanıtla konmaktadır. Bu nedenle ilkbahar, yaz
ve sonbahar mevsimlerinde; ateş, makülopapüler
döküntü, baş ağrısı ve/veya kas-eklem ağrısı üçlüsü
ile başvuran her olguda mutlaka bu hastalık da akla
getirilmelidir. 
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