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Tifolu Bir Hastada Düşmeyen Ateş
Nedeni Olarak Antibiyotik Ateşi

Sayın Editör,

Tifo ülkemizde endemik bir hastalık olup, bazen
de salgınlara neden olmaktadır[1]. Ülkemizde
Salmonella typhi suşlarında kloramfenikol, ampisi-
lin ve trimetoprim-sülfametoksazole (TMP-SMZ) di-
renç henüz bildirilmemiştir. Ayrıca, yine ülkemizde
Salmonella typhimurium hariç Salmonella türle-
rinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi
bulunmamıştır. Bu nedenle kloramfenikol, ampisilin,
TMP-SMZ, üçüncü kuşak sefalosporinler ve kinolon-
lar tifo tedavisinde tercih edilen antibiyotiklerdir. Ti-
foda bu antibiyotiklerle ateşin düşme süresi üç-dört
gün ile altı-yedi gün arasında değişmektedir[2-4]. 

İlaç ateşi, pek çok ilaca bağlı olarak ortaya çıka-
bilir. Antibiyotikler içinde ise en sık ilaç ateşine baş-
ta penisilinler olmak üzere beta-laktam antibiyotikler
neden olur. İlaç ateşi genellikle, neden olan ilacın ke-
silmesinden sonra 48 saat içinde düşer[5]. 

Bu makalede, kullandığı ampisilin-sulbaktama bağlı
olarak düşmeyen ateşi olan bir tifo olgusu sunulmuştur.

Yirmibir yaşında kadın hasta; ateş, baş ağrısı, ka-
rın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle acil servise
başvurdu. Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu.
Koltuk altından ölçülen vücut ısısı 38.2°C, nabız sayı-
sı 96/dakika, solunum hızı 24/dakika, kan basıncı
100/70 mmHg idi. Karaciğer ve dalağın kostaların
altında 2 cm palpe edilmesi ve bağırsak seslerinin hi-
peraktif olması dışında anormal fizik muayene bulgu-
su yoktu. Hemoglobin 8.9 g/dL, trombosit sayısı
125.000/mm3, aspartat aminotransferaz 572 U/L,
alanin aminotransferaz 213 U/L, gamaglutamil trans-
feraz 498 U/L, alkalen fosfataz 1232 U/L, total bili-
rubin 3.58 mg/dL, direkt bilirubin 1.29 mg/dL, fer-
ritin 3054 µg/dL ve C-reaktif protein 184 mg/dL bu-
lundu. Diğer laboratuvar değerleri normaldi. Abdomi-
nal ultrasonografide; karaciğer 220 mm, dalak 140 x
55 mm olarak bulundu. Ayrıca, safra kesesinde ödem
ve perikolesistik sıvı vardı. Kan kültürleri alındıktan
sonra, akut kolesistit ön tanısıyla hastaya 4 x 1.5 g
ampisilin-sulbaktam (1 g ampisilin/0.5 g sulbaktam)
tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci gününde kan kültü-
rünün birinde gram-negatif basil üredi. Bakteri API
20E (bio Mérieux-Fransa) ile S. typhi olarak tanımlan-
dı. Bakterinin antibiyotik duyarlığı “Clinical Labora-
tory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre

Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle test edildi ve
bakteri ampisilin, seftriakson, kloramfenikol, TMP-
SMZ ve siprofloksasine duyarlı bulundu[6]. Bu neden-
le başlanan tedaviye devam edildi. Ancak hastanın
ateşi ampisilin-sulbaktam tedavisi altında yedi günde
düşmeyince, hasta tifonun komplikasyonları ve ateşe
neden olabilecek diğer nedenler açısından araştırıldı.
Herhangi bir neden bulunamadı. Hastanın genel du-
rumunun iyi olması, ateş haricinde bir yakınmasının
olmaması, fizik muayene ve laboratuvar bulgularının
normal olması üzerine tedaviye 14. güne kadar de-
vam edildi. Tedavi kesildikten sonra 24 saat içinde
ateş normal sınırlara döndü. Kontrollerde hastanın bir
sorunu olmadı ve başlangıçta normal olmayan labora-
tuvar değerleri de normal sınırlara döndü.

Sonuç olarak; beklenen sürede ateşi düşmeyen
ve bu ateşin nedeni başka bir şekilde açıklanamayan
tifolu hastalarda, ateşin nedeni başta ampisilin gibi
beta-laktamlar olmak üzere antibiyotikler olabilir ve
klinisyenlerin bu konuda dikkatli olması gerekir.
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