
Ateş, yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde yatırılarak
tetkik ve tedavi edilen hastalarda en sık karşılaşı-

lan problemlerden biridir. Hastanede yatarak tedavi
gören hastaların yaklaşık üçte birinde yatışlarının bir
döneminde ateş ortaya çıkmaktadır[1]. Ateş etyolojisi
içerisinde hem infeksiyöz hem de infeksiyon dışı ne-
denler bildirilmektedir[2,3]. Bu yazıda YBÜ’lerde ateş
etyolojisi ve ateşli hastaya yaklaşım tartışılacaktır.

TANIMLAR ve ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Ateş tanımı ölçüldüğü vücut yüzeyine göre farklı-
lık oluşturur. Normal vücut ısısının tespitine yönelik
ilk geniş çaplı araştırma 19. yüzyılda Carl Reinhold
August Wunderlich tarafından yapılmış; 25.000 eriş-
kinden yaklaşık 1 milyon aksiller ölçüm yapılarak vü-
cut ısısının 36.2°C ile 37.5°C arasında, ortalama
37.0°C olduğu gösterilmiştir[4]. Sağlıklı gönüllülerde
oral yoldan yapılan ölçümlerde ortalama vücut ısısı
36.8°C (35.6-38.2°C) olarak tespit edilirken; Ameri-
kan Yoğun Bakım Derneği ve İnfeksiyon Hastalıkları
Dernekleri 38.3°C ve üstünün ateş olarak kabul edil-
mesi ve klinik olarak altta yatan sebebin araştırılması
gerektiğine dair uzlaşıya varmıştır[2].

Vücut ısısının ölçümü için en ideal yer pulmoner
arter kabul edilmiş; buradan yapılan ölçümün kor ısı-
sı (iç organların ısısı) konusunda en iyi bilgiyi verdiği

gösterilmiştir. Fakat ölçüm yapılması için pulmoner
arter kateterizasyonu yapılması gerekliliği rutin ola-
rak kullanılmasını olanaksızlaştırmıştır[5]. İnfrared ku-
lak termometresi ile ölçülen ısı pulmoner arterden
ölçülen ısının çok az altında bulunurken, civa veya
elektronik termometrelerle ölçülen rektal ısı ise kor
ısısının çok az üstünde bulunmuştur[5,6]. Rektal öl-
çüm hastalar açısından hoşnutsuzluk oluşturmasının
yanı sıra nadiren rektal travmaya neden olabilir. Oral
ölçüme göre 0.6°C daha yüksektir. Oral ısı ağızdan
soluma, sıcak-soğuk yiyecek ve içecek tüketimi ile
değişkenlik gösterirken; aksiller ısının kor ısısına gö-
re çok farklı değerler vermesi kullanımını sınırlandır-
mıştır. YBÜ’lerde intravasküler termistör ölçümü en
güvenilir yöntem iken, infrared kulak termometresi
veya rektumdan elektronik prob ile yapılan ölçüm
uygun yöntemler olarak kabul edilmektedir[2].

YBÜ’de ateş şekli pek çok zaman etyolojiyi belir-
lemek açısından yardımcı değildir. Hastaların genel-
de remittan veya intermittan ateşleri olur[7]. Gram-
negatif bakterilerin etken olduğu pnömonilerde ve
santral sinir sistemi (SSS) hasarında ateş sürekli şekil
alabilir[7]. Ateş başladığı dönem tanı açısından ipucu
verebilir. Mekanik ventilasyon (MV)’un başlangıcın-
dan 48 saat sonra ortaya çıkan ateş ventilatörle iliş-
kili pnömoni (VİP)’ye, ameliyattan beş-yedi gün son-
ra ortaya çıkan ateş apse oluşumuna işaret edebi-
lir[8,9]. İntraabdominal apse nedeniyle tedavi verilen
hastalarda tedavinin 10-14. günlerinde ortaya çıkan
ateş fungal infeksiyondan kaynaklanabilir[10].
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ATEŞ PATOGENEZİ ve İMMÜN CEVAP

Ateş, çeşitli endokrinolojik ve immünolojik sis-
temlerin aktivasyonuyla ortaya çıkan kor ısısında ar-
tışa neden olan kompleks fizyolojik bir reaksiyon-
dur[11]. Bakteriyel endo ve ekzotoksinler gibi dış uya-
ranlar kanda beyaz kürelerde endojen pirojenlerin
yapımını arttırır. Bu endojen pirojenler içinde en et-
kin olanları interlökin (IL)-1 ve tümör nekroz faktö-
rü-alfa (TNF-α) olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra
ateş cevabında interferonların ve IL-6’nın da önem-
li rolü vardır[12]. Bu endojen pirojenler SSS’de lami-
na terminaliste organa vaskulosum (OVLT) üzerine
etki ederler. OVLT anterior hipotalamus, septum
pallusolum ve preoptik nükleusun medial ve lateral
kısımlarıyla çevrilmiştir[13].

Sistemik dolaşıma salgılanan sitokinlerin sinir sis-
temini nasıl etkilediği halen tam olarak açıklanama-
mıştır. Kurulan hipoteze göre OVLT seviyesindeki
bir sızıntı SSS’nin endojen pirojenlerle etkileşimini
sağlar. Yanı sıra sitokinlerin bu bölgeye aktif trans-
portu, endotel hücrelerindeki sitokin reseptörlerinin
sinyal iletiminde rol oynadığı düşünülmektedir[14].

OVLT endojen pirojenlere cevap olarak prostag-
landin E2 (PGE2) sentezlenir. PGE2 preoptik nükle-
usa etki ederek ısıya hassas nöronların ateşlenme hı-
zını azaltır. Bu da ısı kaybını azaltan ve ısı üretimini
arttıran mekanizmanın aktivasyonuna neden olur[15].

Pek çok deneysel modelde lipopolisakkarid,
TNF-α, IL-1β tarafından febril cevabın uyarılması
sonrası COX-2 mRNA’nın serebral vasküler yatakta
arttığı gösterilmiştir[16]. Farelerde yapılan deneylerde
COX-2 tahribe uğratıldığında farelerin endotoksinle
uyarılmalarına rağmen ateş cevabı oluşturmadığı gö-
rülmüştür ve insanlarda COX-2 seçici inhibitörlerin
ateşi baskıladığı ortaya konmuştur[17,18]. Yaklaşık 30
yıl önce nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların COX-
2’yi inhibe ettikleri gösterilmiştir[19]. Bu etki kısa bir
süre sonra asetaminofen için de gösterilmiş, fakat bu
etkinin sadece nöral COX-2 enzimleri için geçerli ol-
duğu görülmüştür. Bu da asetaminofenin iyi bir anti-
piretik olmasına rağmen antiinflamatuvar etkisi ol-
mamasını açıklamaktadır[20].

Ateşin ortaya çıkışıyla tetiklenen ısı şok cevabı
(IŞC) sonucunda hücre yaşamı için son derece
önemli olan ısı şok proteinleri (IŞP) ortaya çıkar. Bu
cevap organizmaya sadece termotolerans değil, ay-
nı zamanda değişik letal streslere karşı (örneğin; ek-
zotoksin) korunmayı da sağlar. IŞC ilk olarak 1962
yılında Ritosa tarafından ısı artışı karşısında Drosphi-
lia kromozomunda olan değişiklikleri fark edildiğinde
rapor edilmiş, daha sonra yapılan çalışmalarda pek

çok organizmada oldukları ve yapılan DNA sekans
çalışmalarıyla türler arası benzerlik gösterdikleri orta-
ya konulmuştur[21-23]. IŞP’lerin antiinflamatuvar et-
kileri olduğuna ait yaygın görüş birliği mevcuttur. İn
vitro çalışmalarda IŞC’nin TNF-α, IL-1, IL-6 ve IL-
10 seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir[24]. Yakın za-
manda yapılan çalışmalarda IŞC’nin pek çok infla-
matuvar sitokinin sentezini arttıran nükleer faktör-
kappa B (NF-κB)’nin aktivitesini de azalttığı ortaya
konulmuştur.

IŞC’nin önemi çeşitli deney ve klinik çalışmalar-
la da gösterilmiştir. Ryan ve arkadaşlarının sıçanları
39°C’den 42.5°C’ye kadar ısıtıp, 24 saat sonra öl-
dürücü dozda ekzotoksin verdikleri çalışmada ısıtılan
sıçanlardan hiçbiri ölmezken, kontrol grubunda mor-
talite %71.4 olarak gerçekleşmiştir[25]. Bir başka ça-
lışmada ısı tedavisi verildikten 18 saat sonra çekum
bağlanmış ve sivri bir cisimle delinmiş, yedi günlük
yaşam süreleri not edilen sıçanlarda ısıtılan grupta
mortalitenin olmadığı, daha az organ hasarı ve daha
az akciğer tahribi olduğu görülmüştür. Isı tedavisi
alan sıçanlarda kısa bir süre sonra alınan biyopsi ör-
neklerinde akciğer ve kalpte artmış IŞP görülürken,
ısı tedavisi almayan grupta hastalıklarının hiçbir dö-
neminde ölçülebilen IŞP tespit edilmemiştir[26].

IŞP’lerin insanda sepsiste olan etkisini gözlemek
amacıyla yapılan bir çalışmada sağlıklı gönüllüler,
ağır sepsisli hastalar ve postoperatif dönemdeki du-
rumu ağır hastalardan alınan lenfositlerden eksprese
edilen IŞP 70 miktarına bakılmış; bazal olarak her üç
grupta bir farklılık yokken, lenfositler ekzotoksin ile
karşılaştırıldığında septik grupta IŞP’lerin belirgin
olarak düşük miktarda olduğu görülmüştür. Ağır sep-
sisten çıkabilen hastaların lenfositlerinin ekzotoksin-
le karşılaşma sonrası IŞP üretimini arttırdığı tespit
edilmiştir[27].

NF-κB aktivitesinin de septik şoktaki hastalarda
mortalite ile doğru orantılı arttığı rapor edilmiştir.
Bohrer ve arkadaşları günlük olarak periferik kanda-
ki monositlerden elde edilen nükleer ekstrelerden
NF-κB aktivitesini izlemişler, septik şoktan çıkan
hastalara göre ölenlerde NF-κB aktivitesinin daha
fazla olduğunu göstermişlerdir[28]. Paterson ve arka-
daşları da yaptıkları çalışmada, septik hastalarda
sağlıklı gönüllülere göre NF-κB aktivitesinin artmış
olduğunu ortaya koymuşlardır[29].

Bütün bu verilerin eşliğinde hipertermi ile bera-
ber IŞC, NF-κB inhibisyonu ve bunların sonucunda
azalan sitokin üretimi ateşin ne zaman tedavi edil-
mesi gerektiğini, vücutta koruyucu bir fizyolojik ref-
leks görevi yapan bu mekanizmanın ne zaman bas-
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kılanması gerektiğini bir kez daha tartışma konusu
olarak önümüze getirmektedir.

ATEŞİN KLİNİK ÖNEMİ

Ateş pek çok canlı türünde gözlenen immün bir
cevaptır. Nadir istisnaları dışında sürüngenlerde, ba-
lıklarda, amfibiyanlarda ve pek çok omurgalı hay-
vanda görülebilir[30]. Eski çağlarda ateş değişik has-
talıkların tedavisinde kullanılmıştır. Onbeşinci yüzyıl-
da sıtma ve sifiliz tedavisinde ateşin kullanıldığını bi-
liyoruz[31]. Yanı sıra Streptococcus pneumoniae gi-
bi bazı patojenler yüksek ısıda inhibe olmaktadır[32].

Geleneksel olarak hekimler, özellikle çocuklarda
yüksek ateş ile birlikte konvülziyon ve beyin hasarı-
na yol açacağını düşünerek antipiretik ajanların kul-
lanımını sıkça tercih etmektedirler. Özellikle YBÜ gi-
bi ateşle sık karşılaşılan merkezlerde bu yaklaşım be-
raberinde ekonomik olarak ağır maliyetler getirmek-
tedir. Onsekiz yataklı bir YBÜ’de parasetamol veya
soğuk uygulama ile yapılan ateş tedavileri yıllık mali-
yetinin 10.000-29.000 dolar arasında değiştiği ra-
por edilmiştir[33]. Gozzoli ve arkadaşları, nörotravma
ve derin hipoksisi olmayan, 38.5°C ve üstü ateşi
olup septik inflamatuvar cevap sendromu kriterlerini
taşıyan 38 yoğun bakım hastasında antipiretik teda-
vi vermemenin tedavi verilen gruba göre infeksiyon
oranı, antibiyotik tedavisi, YBÜ’de ve hastanede ka-
lış süresinde farklılık oluşturmadığını göstermişler-
dir[33]. Bryant ve arkadaşları yaptıkları retrospektif
bir çalışmada, 218 gram-negatif bakteremili hasta-
dan bakteremi gününde ölçülen en yüksek vücut ısı-
sı değeriyle sağkalım arasında pozitif korelasyon ol-
duğunu, Weinstein ve arkadaşları spontan bakteriyel
peritonitte 38°C’nin üstü vücut ısısının sağkalım ora-
nını arttırdığını rapor etmişlerdir[34,35]. Dorn ve ar-
kadaşları tarafından su çiçeğinde asetaminofen ile
tedavi edilen grupta plasebo grubuna göre lezyonla-
rın daha uzun sürede kurutlandığı bildirilmiştir[36].

Bütün bunların yanı sıra artmış vücut ısısı isten-
meyen bir takım etkileri de beraberinde getirebilir.
Her 1°C’lik ısı artışı için oksijen ihtiyacı %13 artar.
Beraberinde karbondioksit üretiminde, kardiyak
akımda ve enerji ihtiyacında artış meydana gelir[37].
Bu değişiklikler kardiyopulmoner rezervi sınırlı has-
talar için tehlikeli olabilir. Kranial travması olan has-
talarda yüksek ateş hasarı arttırabilir[38].

YBÜ’DE ATEŞ NEDENLERİ

YBÜ’lerde genel olarak ateş nedeni olarak infek-
siyöz sebepler ön planda düşünülürken, infeksiyon
dışı nedenler de muhakkak göz önüne alınmalıdır.
Pek çok noninfeksiyöz durum da proinflamatuvar si-

tokin salgılanmasını arttırarak ateşe neden olabilir.
Akılda tutulması gereken bir başka önemli nokta ise
her hastada infeksiyonun ateş ile beraber seyretme-
yebileceğidir. Tablonun başlangıcında septik hastala-
rın %10’u hipotermik, %30’u ise normotermik ola-
bilir. Ateş cevabı oluşturamayan hastalarda mortali-
tenin belirgin bir şekilde daha fazla olduğu gösteril-
miştir[39].

YBÜ’DE İNFEKSİYON DIŞI ATEŞ 
NEDENLERİ

YBÜ’de infeksiyon dışı ateş nedenleri için olduk-
ça geniş bir liste verilebilir. Tablo 1’de bu nedenler
listelenmiştir. Kesin olarak sebebi bilinmemekle be-
raber infeksiyon dışı sebeplerde 38.9°C’nin üstün-
deki vücut ısısı sık rastlanan bir bulgu değildir[40]. Bu
hastalarda ön planda infeksiyöz sebepler düşünülür-
ken, ilaç ateşinde ve kan ürünleri transfüzyonu son-
rası 38.9°C’nin üstü ateş görülebileceği unutulma-
malıdır[41]. Hantson ve arkadaşları yüksek doz trisik-
lik antidepresan kullanımını takiben 43°C’ye kadar
ateşi olan bir hasta bildirmişlerdir[42]. Beta-laktam ve
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Tablo 1. YBÜ’de infeksiyon dışı ateş nedenleri

• İlaç ateşi

• Kan ürünü transfüzyonu sonrası ateş

• Dekübit ülserleri

• İntravenöz uygulanan kontrasta bağlı reaksiyon

• Neoplastik ateş

• Flebit/tromboflebit

• Adrenal yetmezlik

• Gastrointestinal sistem kanaması

• Miyokard infarktüsü

• Serebral infarktüs veya kanama

• Subaraknoid kanama

• Hematom

• Pulmoner tromboemboli

• Derin ven trombozu

• Yağ embolisi

• Pankreatit

• Akalkalöz kolesistit

• Peritonit olmaksızın karaciğer sirozu

• İskemik kolon

• ARDS

• Gut/psödogut 

ARDS: Akut solunum sıkıntısı sendromu.



glikopeptid grubu antibiyotikler, prokainamid, dife-
nilhidantoin kullanımı ateş nedeni olabilir[43]. Hasta-
ların periferik yaymalarında eozinofili görülmesi ilaç
ateşi konusunda ipucu oluşturabilir.

Atelektazi de klasik bir bilgi olarak en sık ifade
edilen ateş nedenlerinden biridir. Pek çok cerrahi
metninde ateşin sık bir nedeni olarak ifade edilmesi-
ne rağmen, Engoren, operasyon sonrası takip ettiği
100 kardiyak cerrahi hastasında ateş ile atelektazi
arasında bir ilişki gösterememiştir[44]. Yapılan deney-
sel çalışmalar farklılık göstermektedir. Hayvanların
ana bronş ligasyonu sonucu oluşturulan atelektazi
sonrası ateş görülmezken, Kisala ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada atelektatik akciğer makrofajlarına
ait kültürlerde IL-1 ve TNF-α seviyesi daha yüksek
bulunmuştur[45,46]. Atelektazinin ateş etyolojisindeki
rolü tam olarak anlaşılamasa da muhtemelen zemin-
de bir akciğer infeksiyonuyla beraber ateşe neden ol-
duğu söylenebilir.

Kan ürünü transfüzyonu, özellikle trombosit süs-
pansiyonlarının transfüzyonu ateşe neden olabilir.
Febril reaksiyon genelde transfüzyona başlanmasın-
dan sonraki 30 dakika ile iki saat arasında başlar-
ken, bu süre iki saatten 24 saate kadar da uzayabi-
lir[41,47].

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ise pul-
moner infeksiyon olmaksızın ateş ile karşımıza çıka-
bilir. Yanı sıra yedi günlük MV sonrası nozokomiyal
pnömoni tanısı ile izlenen hastaların %34 ile
%60’ında ARDS geliştiği bildirilmiştir[48]. Klinik ve
radyolojik olarak VİP ile ARDS’nin fibroproliferatif
fazını ayırmak oldukça güçtür.

Kortikosteroidler mortaliteyi azaltmak ve akciğer
hasarını en aza indirmekte etkin ajanlar olarak kulla-
nılabilir[49]. Bazı yazarlar, kortikosteroid tedavisi ön-
cesi açık akciğer biyopsisi yapılarak histolojik olarak
ARDS’nin fibroproliferatif fazının gösterilmesini ve
infeksiyonun ekarte edilmesini önermektedir.

Derin ven trombozu (DVT) yoğun bakım hastala-
rında sık olarak karşılaşılabilen bir komplikasyon ol-
makla beraber genelde ateş dışı diğer semptomlarla
seyretmesi nedeniyle, YBÜ’deki hastada ateş nede-
ni araştırılırken rutin olarak venografi yapılması öne-
rilmemektedir[50]. İbrahim ve arkadaşları yaptıkları
çalışmada, yedi günden uzun süre MV ihtiyacı olan
110 hastadan 26’sında DVT geliştiğini izlemiş, bu
hastalar arasında mortalite ve YBÜ’de kalış süresin-
de belirgin bir fark görmediklerini, fakat DVT geli-
şen hastalarda pulmoner tromboemboli (PTE) geliş-
me riskinin daha yüksek olduğunu vurgulamışlar-
dır[51]. PTE’de akciğer infeksiyonu olmadan ateş ve

lökositoz görülebilir. Özellikle majör cerrahi girişim
uygulanmış yoğun bakım hastaları yüksek risk altın-
dadır. Hastanın vital bulgularında ve arter kan gazı
incelemesinde akut değişikliklerin tespit edilmesi ta-
nı açısından ipucu verir. Kesin tanıda en sık spiral
bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılırken; Vieillard ve
arkadaşları akut korpulmonale ile seyreden ana veya
sağ pulmoner arteri tutan PTE’de radyolojik incele-
meye gerek kalmadan transözefageal ekokardiyog-
rafi ile hızlı tanı konulabileceğini göstermişlerdir[52].

Akalkalöz kolesistit nadir olarak karşılaşılan bir
tablo olsa da acil tedavi gerektirmesi açısından önem
taşır. YBÜ hastalarında %1.5 oranında görüldüğü
bildirilmiştir. Safra stazı, “end ekspiratuar” basınç
yüksekliği ve parenteral nütrisyon başlıca risk faktör-
leridir. Ateş, sağ üst kadran ağrısı, bulantı-kusma ile
ortaya çıkar. Hepatobiliyer sistemin ultrasonografi-
sinde kese duvarında 3 mm ve üzerinde kalınlaşma
tespit edilmesinin tanısal duyarlılığı %100, özgüllüğü
ise %90 olarak bildirilmiştir. Tedavi konusunda tam
bir görüş birliği olmasa da ilk etapta perkütanöz ko-
lesistostomi ilk tercih olabilir. Fakat 48 saat sonrası
halen ateş ve karın ağrısı olan olgularda açık kolesis-
tektomi önerilmektedir[53-55].

YBÜ’DE ATEŞ NEDENİ OLARAK 
İNFEKSİYONLAR

YBÜ’ler genel olarak hayati organlara ait fonksi-
yon yetersizliği olan, bunun yanı sıra invaziv tanı ve
tedavi yöntemlerine sıkça ihtiyaç duyan hasta popü-
lasyonuna hizmet veren birimler olarak infeksiyon
oranı açısından ciddi bir yoğunluk taşımaktadır.

Eggimann ve Pittet yazdıkları geniş çaplı bir derle-
mede YBÜ’lerde infeksiyon oranlarının %10 ile %57
arasında değiştiğini, bunların %2.6-26.5’ini solunum
sistemi infeksiyonlarının, %1.9-23.5’ini üriner sistem
infeksiyonları (ÜSİ)’nın, %0-22.8’ini kan dolaşımı in-
feksiyonlarının, %0-19.6’sını ise yara veya yumuşak
doku infeksiyonlarının oluşturduğunu bildirmektedir-
ler[56]. Avrupa’da YBÜ’lerde infeksiyon prevalansını
konu alan 1417 YBÜ’nün izlendiği bir başka çalışma-
da, hastaların %20.6’sında YBÜ’de kazanılan bir in-
feksiyon tespit edilirken; pnömoni %46.9 ile en sık gö-
rülen infeksiyon olmuştur[57]. Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD)’nde 1986-1990 yılları arasında erişkin ve
pediatrik YBÜ’lerdeki infeksiyon oranlarının izlendiği
çalışmada infeksiyon oranı 1000 hasta günü için 23.7,
164.034 hastada %10 olarak bildirilmiştir[50].

Yüksek infeksiyon oranlarının yanı sıra YBÜ’lerde
izole edilen bakterilerde geniş spektrumlu antibiyotik-
lere karşı görülen yüksek düzeydeki direnç ayrı bir so-
run oluşturmaktadır. Metisiline dirençli stafilokoklar,

Flora 2004;9(3):172-182 175

Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş Metan G, Ünal S.



vankomisine dirençli enterokoklar, genişlemiş spekt-
rumlu beta-laktamaz üreten Klebsiella pneumoniae
ve Escherichia coli, indüklenebilir beta-laktamazlar
salgılayan Enterobacter, Citrobacter ve Serratia tür-
lerinin yanı sıra çoğul direnç mekanizmalarına sahip
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri ve
Stenotrophomonas maltophilia YBÜ’lerde tedavide
önemli problemlere yol açmaktadır.

YBÜ’lerde ateş nedeni olarak en sık rastlanan
bakteriyel infeksiyonlar pnömoniler, ÜSİ’ler, kan do-
laşımı infeksiyonları, cerrahi alan infeksiyonları şek-
linde uzayan bir liste ile karşımıza çıkmaktadır. Tablo
2’de en sık rastlanan infeksiyonlar listelenmiştir.

Pnömoni

YBÜ’lerde hastaların pek çoğunda izlemlerinin
bir döneminde MV ihtiyacı olması VİP tablosunu
önemli bir sorun olarak ortaya çıkartmaktadır. Kırk-
sekiz saatten uzun süre mekanik ventilatör kullanımı-
nın yanı sıra önceye ait geniş spektrumlu antibiyotik
kullanım öyküsü, uzun süre YBÜ’de yatma, altta ya-
tan hastalığın şiddeti, kronik obstrüktif akciğer has-
talığı mevcudiyeti ve kortikosteroid kullanımı
YBÜ’lerde tedavi gören hastalar için VİP açısından
en önemli risk faktörleridir[48]. MV sonrası hastaların
yaklaşık %25’inde VİP geliştiği bildirilmiştir[58].
1986-1997 yılları arasındaki verileri içeren “Nati-
onal Nosocomial Infections Surveillance System
(NNIS)” raporunda VİP oranı her 1000 ventilatör
günü için 5.8-24.1 olarak rapor edilmiştir[59]. Görül-
me sıklığındaki yoğunluğun ötesinde, mortalitesinin
%20’nin üzerinde olması bu tablonun önemini arttır-
maktadır[60].

Ateş, respiratuar sekresyonda ve pürülansında
artış, lökositoz ve akciğer grafisinde infiltrasyon, de-
rinleşen hipoksi tanı açısından yardımcı ipuçlarıdır.
Fakat bütün bu bulguların hiçbiri her zaman tanı için
yeterli olmayabilir. PTE, ARDS, kalp yetmezliği ve
pulmoner hemorajinin de benzer bulgularla ortaya

çıkabileceği unutulmamalı; VİP tanısı koyarken has-
tanın klinik, laboratuvar (hemogram, arter kan gazı
incelemesi, derin trakeal aspirat yaymasının Gram
boyaması) ve radyolojik verilerinin hep beraber ana-
liz edilmesi gereklidir. Konvansiyonel akciğer grafisi
ile yeterli bilgi edinilemediğinde tanı için BT kullanıl-
ması faydalı olacaktır.

Hastanın hastaneye kabulünden sonra ilk dört
gün içerisinde (erken dönem) görülen VİP’de S. pne-
umoniae, Haemophilus influenzae, metisiline du-
yarlı Staphylococcus aureus ve gram-negatif enterik
basiller etken olarak karşımıza çıkarken, altı gün ve
daha uzun süre MV kullanımı olan hastalarda en sık
metisiline dirençli S. aureus (MRSA), P. aeruginosa
ve Acinetobacter türleri izole edilmektedir[61,62].

VİP tanısında yarı invaziv ve invaziv metotlar te-
davinin planlanmasında yol gösterici rol oynar. Ko-
runmuş fırça yöntemiyle alınan örneğin kantitatif
kültüründe 1000 “colony forming unit (cfu)”/mL,
bronkoalveoler lavaj (BAL)’da 10.000 cfu/mL ve
kantitatif derin trakeal aspirat kültüründe 100.000
cfu/mL üreme olması klinik olarak anlamlı bulun-
muştur[62]. Yapılan çalışmalarda solunum yolu sek-
resyonlarının kantitatif kültürünün yapıldığı hasta
grupları ile yapılmayan hastalarda mortalite, hasta-
nede yatış süresi ve tedavi süresi arasında belirgin bir
farklılık bulunmasa da; kantitatif kültür sonuçlarına
göre VİP tanısı ekarte edilen, kültürlerinde üreme ol-
maması üzerine antibiyotikleri kesilen hastaların kül-
tür pozitif hastalara göre mortalitesinin belirgin ola-
rak daha düşük olduğu rapor edilmiştir[63,64].

Uygun antibiyotik tedavisi en kısa sürede başlan-
malı, tedavi seçimi için her merkez kendi YBÜ’sünde
sık karşılaşılan patojenleri ve duyarlılık profillerini be-
lirlemeye yönelik sürveyans çalışmalarını yapmalıdır.

MRSA, çoklu dirençli gram-negatif enterik basil-
ler, Pseudomonas ve Acinetobacter türlerinin yanı
sıra nadir olarak rastlanan patojenler de akıldan çı-
kartılmamalıdır. Karaciğer transplant hastalarında su
veya havalandırmadan kaynaklanan Legionella
pneumophila pnömonisi, kafa travması nedeniyle
YBÜ’de aspirasyon pnömonisi tanısıyla izlenen has-
talarda Parachlamydia etken olarak bildirilmiş-
tir[65,66]. Papazian ve arkadaşları bilinen bir immün-
yetmezliği olmaksızın beş yıllık bir dönemde YBÜ’de
tedavi gören 25 hastada sitomegalovirüse bağlı in-
terstisyel pnömoni rapor etmiştir[67].

Sinüzit

Entübe hastalarda paranazal sinüzit genelde ses-
siz bir klinikle seyreder. Bu sebeple YBÜ’lerde sık bir

Flora 2004;9(3):172-182176

Metan G, Ünal S. Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş

Tablo 2. YBÜ’lerde en sık karşılaşılan infeksiyonlar

• Ventilatörle ilişkili pnömoni

• Sinüzit

• Kateter ilişkili sepsis

• Primer gram-negatif bakteri septisemisi

• Clostridium difficile kaynaklı diyare

• Abdominal sepsis

• Komplike yara yeri infeksiyonları 



infeksiyon kaynağı olarak akla gelmez. Endotrakeal
ve gastrik tüplerin oral olarak yerleştirilmesi sinüzit
insidansını belirgin olarak düşürürken, bir haftayı
aşan nazal entübasyonda sinüzit insidansının %85’e
kadar çıktığı gösterilmiştir[68].

Tanı için sıkça kullanılan yöntem paranazal sinüs
tomografisidir. Kesin tanı için sinüs içerisindeki püy-
den kantitatif kültür alınması gereklidir. Rouby ve ar-
kadaşları yaptıkları çalışmada radyolojik olarak mak-
siller sinüzit tanısı alan hastaların ancak %38’inde
gerçek infeksiyöz sinüzitin bulunduğunu; intravenöz
antibiyotik kullanmaksızın nazal tüplerin çekilmesi ve
transnazal drenaj yapılması ile hastaların ateşlerinin
düştüğünü ve beyaz küre sayısının normal sınırlara
döndüğünü rapor etmiştir[69].

YBÜ’de gelişen sinüzitler açısından bir başka
önemli nokta ise yapılan üç farklı çalışmada sinüziti
olan hastalarda VİP %29-67 arasında seyrederken,
sinüziti olmayan grupta %5-43 arasında tespit edil-
miş; hastaların %38-56’sında sinüslerden ve akci-
ğerlerden aynı bakteriler izole edilmiş, yazarlar sinü-
zit tanı ve tedavisinde ısrarcı olmanın VİP oranını
azaltmakta etken olabileceğini belirtmişlerdir[69-71].

Üriner Sistem İnfeksiyonları (ÜSİ)

ÜSİ’ler YBÜ’lerdeki infeksiyonların %25-50’sini
oluşturur. Hastaların %90’ından fazlasında sıvı den-
gesini izleyebilmek amacıyla üriner kateterizasyon
uygulanması en önemli risk faktörüdür. NNIS rapo-
runda kateter ilişkili ÜSİ her 1000 kateter günü için
5.3-10.5 olarak rapor edilmiştir[59]. Kısa süre içeri-
sinde hastanın kolon florası kateteri kolonize eder.
İdrarda lökosit varlığı kolonizasyonu infeksiyondan
ayırmada güvenilir bir bulgu değildir[72]. Herhangi
bir semptom olmaksızın iki farklı idrar kültüründe
aynı bakterinin 100.000 cfu/mL üremesi asempto-
matik bakteriüri olarak kabul edilir. Üriner sisteme
yönelik cerrahi girişim planlanmayan, üriner sistem-
de obstrüksiyon ve taşı bulunmayan hastalarda
asemptomatik bakteriürinin tedavisi önerilmez.

Kateter İlişkili Bakteremi

YBÜ’lerde intravenöz sıvı ve kan ürünlerinin
transfüzyonu, ilaç uygulamaları ve hemodinamik
monitörizasyon amacıyla artan yoğunlukta santral
venöz kateter (SVK) kullanımı beraberinde kateter
ilişkili bakteremi insidansında da belirgin artışa ne-
den olmuştur. NNIS raporunda bakteremi oranı her
1000 SVK günü için 4.6-14.6 olarak rapor edilmiş-
tir[59]. SVK’ların %25’inde kolonizasyon oluşurken,
kolonize kateterlerin %20-30’unda kateter ilişkili
sepsis ortaya çıkmaktadır. S. aureus ve koagülaz-ne-

gatif stafilokoklar en sık karşılaşılan etkenlerdir. Bun-
ları enterokoklar, gram-negatif bakteriler ve artan
sıklıkta kandida türleri izlemektedir[73].

Kateter infeksiyonu tanısı konulması için eş za-
manlı alınan kateter ve periferik kan kültürlerinde
kateterden alınan örnekte iki saat veya daha önce
üreme olması, kateter çekildiyse kantitatif kültürün-
de 1000 cfu/mL üreme, kateterin besiyeri üzerinde
yuvarlama yöntemiyle ekilmesi sonucu aynı bakteri
kolonisinden 15 cfu üreme olması gereklidir[74].

İnternal juguler ve femoral kateterlerde subklavi-
an kateterlere göre; polivinil klorid ve polietilen ka-
teterlerde poliüretan, teflon, silikon ve çelik titan-
yum kateterlere göre infeksiyon gelişme riski daha
yüksektir[75,76].

Yüzeyleri klorhekzidin, gümüş sülfadiazin, mino-
siklin ve rifampisin kaplı kateterlerde infeksiyon ora-
nının azaldığına dair literatürde yayınlar bulunmakla
beraber kullanımdaki kesin yerleri belirlenmemiştir.
Bu kateterlerin daha çok dört-on gün süreli kısa ka-
teterizasyonda kolonizasyona engel olabildiği tespit
edilmiştir[75,76].

Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda tünel
infeksiyonu bulunmadığı sürece öncelikle kateter çe-
kilmeden tedavi denenmelidir. Tedaviye yanıt ve üre-
yen patojenin türüne göre ileri tedavinin planlanma-
sı önerilmektedir. Kolonize veya infekte kateter çeki-
lirken rehber tel aracılığıyla aynı yerden kateter takı-
lırsa bu kateterin de kısa sürede kolonize olduğu gös-
terilmiştir[77].

Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Herhangi bir cerrahi girişim uygulanmış olan
hastalarda YBÜ izlemlerinde ateş tespit edildiğin-
de, hastalar muhakkak cerrahi alan infeksiyonu
açısından değerlendirilmelidir. Uygulanan cerrahi
prosedürler, sürveyans metodları ve hasta popülas-
yonundaki farklılıklar nedeniyle literatürde bildiri-
len cerrahi alan infeksiyonu oranları değişkenlik
göstermekle beraber NNIS verilerine göre bütün
hastane infeksiyonları içerisinde üçüncü sırada
(%14-16), cerrahi girişimde bulunulan olgularda ise
birinci sırada olduğu bildirilmiştir[78]. Ülkemizde ise
farklı merkezlerden %20 ve üzerinde oranlar bildi-
rilmektedir[79].

MRSA, koagülaz-negatif stafilokoklar, entero-
koklar ve gram-negatif enterik bakteriler en sık kar-
şılaşılan etkenlerdir. NNIS rakamlarına göre son 10
yıl içerisinde etken patojenler sıralamasında belirgin
bir değişiklik olmazken, artan antibiyotik direnci so-
run olmaya devam etmektedir[78,80].
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Abdominal cerrahi öyküsü olan hastalarda intra-
abdominal kolleksiyon ve apse oluşumu açısından
hastalar abdominal BT ile değerlendirilmelidir.

Santral Sinir Sistemi (SSS) İnfeksiyonları

En sık görüldüğü ünite tahmin edilebileceği gibi
beyin cerrahisi YBÜ’leridir. Diğer infeksiyonlara gö-
re görülme sıklığı az olmakla beraber yüksek morta-
litesi açısından büyük önem taşır[81]. Hastalarda çok
zaman postoperatif menenjit veya şant infeksiyonu
olarak görülür. Bu dönemde hastaları menenjit tanı-
sı için en önemli ipuçları olan bilinç değişikliği ve
meninks irritasyon bulguları yönünden sağlıklı olarak
değerlendirmenin güçlüğü göz önüne alındığında,
hastanın ateşini açıklayan başka bir neden bulunma-
dığında lumbal ponksiyon yapmakta geç kalınma-
malıdır. Beyin omurilik sıvısında beyaz küre artışı ve
nötrofil hakimiyeti, proteinin 100 mg/dL’den yük-
sek, glikozun 40 mg/dL’nin altında olması tanısaldır.
Lumbal ponksiyon yapılamadan tedaviye başlandı-
ğında sonrasında alınan kültür ve Gram boyası so-
nuçları negatif olabilir, fakat ilk 48-72 saatte biyo-
kimyasal parametrelerde ve hücre sayısında belirgin
değişiklik beklenmez[82].

Clostridium difficile Koliti

C. difficile hastaneye yatan hastaların yaklaşık
%20’sinde gaitada tespit edilirken, bunların sadece
üçte birinde diyare gelişir. Ateş, abdominal kramp,
diyare ile başlayan tablo antibiyotik kullanımından
hemen sonra başlayabileceği gibi semptomların baş-
langıcı birkaç haftaya kadar da gecikebilir. Tablo psö-
domembranöz enterokolite dönüşürse hayatı tehdit
eden fulminant kolit ile karşı karşıya kalınabilir[83].

Periferik lökositozun yanı sıra gaitada lökosit gö-
rülmesi sıktır. Tanıda altın standart doku kültürüdür,
fakat uygulama güçlüğü nedeniyle gaitada toksin A
ve B’nin ELISA yöntemiyle tespiti en sık kullanılan,
duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek yöntemlerdir. Test
için farklı zamanlarda alınmış iki gaita örneğinin
gönderilmesi önerilmektedir[84].

Vankomisine dirençli enterokokların YBÜ’lerde
ciddi bir problem oluşturduğu göz önüne alınarak
metronidazol oral vankomisine göre tedavide önce-
likle seçilecek ajan olmalıdır.

Viral İnfeksiyonlar

Erişkin hastalarda YBÜ’de infeksiyöz ateş nede-
ni araştırıldığında viral infeksiyonlarla nadir olarak
karşılaşılırken özellikle yenidoğan YBÜ’lerinde respi-
ratuar sinsityal virüse bağlı pek çok salgın rapor edil-
miştir. Erişkin hastalarda nadir de olsa YBÜ’de

önemli viral etken sitomegalovirüstür. Heininger ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, bir yıl içerisinde
aşikar immünyetmezliği olmayan 56 yoğun bakım
hastasının dördünde sitomegalovirüs infeksiyonu
tespit edilmiş, hastalardan ikisinde tablo viremi ola-
rak seyrederken bir hastada pnömoni diğer hastada
ise ensefalit saptanmıştır. İki hastada tablo mortal
seyretmiştir[85].

Fungal İnfeksiyonlar

Fungal infeksiyonların oranı hastane infeksiyon-
ları içerisinde büyük bir artış göstermiştir. NNIS veri-
lerine göre 1989 yılına göre kandida türlerine bağlı
fungemi oranı 200 yataktan büyük eğitim hastane-
lerinde %487 artarken, 200 yataktan küçük hasta-
nelerde bu artış oranı %219 olmuştur[86]. Yine NNIS
verilerine göre bu infeksiyonların oranı YBÜ’lerden
taburcu edilen her 1000 hasta için 7-16 olgudur[87].

Bu oranlardaki belirgin artışa rağmen, nötrope-
nik olmayan hastalarda üriner kateter ve trakeal as-
piratlardan gönderilen kültürlerin sonuçları invaziv
kandidiyazisten çok kolonizasyonu göstermesi nede-
niyle dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Sağlıklı
insanların %30’u kandida türleri ile kolonizeyken,
antibiyotik kullanımıyla bu oran %70’e kadar çı-
kar[88]. Sistemik kandidiyazisi olan hastaların
%80’inde kandidüri görülmesine rağmen üriner sis-
tem kaynaklı kandidemi oldukça nadirdir[89].

Fungal infeksiyonlar içerisinde en sık etken ola-
rak karşımıza kandida türleri çıkarken, özellikle ze-
minde belirgin bir immünyetmezlik olan hastalarda
Aspergillus, Fusarium, Curvularia ve Trichospo-
ron türlerinin de invaziv infeksiyonlara neden olabil-
dikleri anlaşılmıştır. Mantar infeksiyonları kandidüri-
den perikardit, endokardit, pnömoni, osteomiyelit
ve menenjite kadar pek çok farklı klinik tablo ile ken-
dini gösterebilir. Tedavide en sık azol türevleri kulla-
nılırken, dirençli kandida infeksiyonlarında ve küf
mantarları ile ortaya çıkan infeksiyonlarda amfoteri-
sin B kullanılmaktadır. Kaspofungin, vorikonazol ve
posakonazol amfoterisin B’ye alternatif oluşturabile-
cek etkin seçeneklerdir[90].

Yoğun bakıma kabul edilen her hastaya rutin ola-
rak antifungal profilaksi önerilmemektedir[91]. Tek-
rarlayan kolon perforasyonu olan hastalarda, karaci-
ğer ve pankreas alıcılarında flukonazol ile yapılan
profilaksinin etkin olduğu gösterilmiştir[92,93]. Profi-
laksi verilen hastalarda azollere dirençli suşların seçi-
lebileceği, bunlarla invaziv infeksiyonların görülebile-
ceği akıldan çıkartılmamalıdır.
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ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM

YBÜ’lerde ateş görülme sıklığı göz önüne alın-
dığında hastanın ateş etyolojisi açısından değerlen-
dirilmesinde maliyet-etkinlik prensibi göz önüne alın-
malıdır.

Değerlendirmeye ayrıntılı fizik muayene, hasta-
nın medikal öyküsü ve uygulanan tedavileri gözden
geçirilerek başlanmalı, infeksiyon dışı ateş nedenleri
ekarte edilmeye çalışılmalıdır. Akciğer grafisi çekile-
rek hastanın kan kültürleri alınmalıdır. Kan kültürü
alınması için en uygun zaman ateşin pik yapmasını
beklemeden üşüme ve titreme ile ateşin yükselmeye
başladığı dönemdir. En az iki adet kan kültürü farklı
venlerden alınmalı, hastaya acil olarak ampirik anti-
biyotik tedavisi başlanmayacaksa aralarında bir saat-
lik bir periyod bırakılmalıdır. Hastanın SVK’sı mev-
cutsa muhakkak perifer venle eş zamanlı kateterden
de kan kültürü alınmalıdır.

İnfeksiyon odağı saptanamayan ve vital bulguları
stabil olan hastaların (normotansif, bilinç düzeyinde
yeni başlangıçlı bir değişiklik yok, idrar çıkışında
azalma yok, trombosit sayısı normal ve ilerleyen ko-
agülopatisi yok) kan kültürleri alınarak izlenmeleri
uygun olacaktır. Tüm nötropenik hastalar ve klinik
olarak sepsisle uyumlu bulguları olan hastalara acil
olarak kültürleri alındıktan sonra geniş spektrumlu
antibiyotik tedavisi başlanmalı; bu süreç içerisinde
infeksiyon odağının saptanmasına yönelik ileri tet-
kikler planlanmalıdır. Tedaviye başlanırken hastanın
altta yatan hastalığı, YBÜ’de yatış süresi gibi konak
faktörlerinin yanı sıra muhakkak o ünitede sık izole
edilen patojenlerle ilgili direnç profili de göz önüne
alınmalıdır.

Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS)’na
ait bulgular izlenen hastalarda infeksiyöz-noninfeksi-
yöz nedenleri birbirinden ayırabilmek için çeşitli bi-
yokimyasal belirteçler araştırılmıştır. Prokalsitonin ve
neopterin bu konuda üzerinde en fazla çalışılan be-
lirteçler olmuş, fakat sistemik inflamasyonu infeksi-
yondan kesin sınırlarla ayırmak açısından duyarlılık
ve özgüllükleri yeterli bulunmamıştır[94].

YOĞUN BAKIMDA ATEŞ TEDAVİSİ

Ateş vücudun fizyolojik bir tepkisidir. Tedavi
planlanırken antipiretik tedavinin yararı ve riskleri
(ilaç maliyeti, toksik yan etkiler,…) göz önüne alın-
malı, her vaka kendi içinde değerlendirilmelidir. Kar-
diyopulmoner rezervi kısıtlı hastalar, akut SSS hasa-
rı olan hastalar ve vücut ısısı 40°C’nin üzerine çıkan
hastalar için antipiretik tedavi önerilmektedir[7,95].

Sıkça uygulanan dışarıdan soğutma yönteminde
vücutta metabolizma hızı artar, soğuk ortama karşı
bedeni korumaya yönelik metabolik ve vasküler dü-
zenleme sonucu ortaya dirençli ateş çıkabilir[96].

Asetaminofen en sık kullanılan antipiretik ajan
olarak karşımıza çıkar. Yan etki profili açısından ge-
nelde güvenilir görülmekle beraber terapötik dozda
glutatyon rezervi düşük olan (alkolik, malnütre,…)
hastalarda akut hepatite yol açtığı bildirilmiştir. Cor-
mio ve arkadaşları yaptıkları çalışmada akut serebro-
vasküler hasarlı hastalarda düşük doz diklofenak sod-
yumun sürekli infüzyonu ile renal ve hepatik fonksi-
yonları etkilemeden normoterminin sağlanabildiğini
göstermişlerdir[97].
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