
Flora 2008;13(1):47-51 47

Nedeni bilinmeyen ateş klinikte nadir rastlamadı-
ğımız, çözümü düşünme sınırlarımıza ve hastalığın
seyrine bağımlı olan durumlardır. Gelişmekte olan
ülkelerde infeksiyonlar, özellikle de atipik klinik bul-
gularla seyredenler bu tablonun en sık nedenini oluş-
turmaktadır. İnfeksiyon dışı sebepler arasında ise
vaskülitler ve kollajen doku hastalıkları ayırıcı tanıda
düşünülmesi gereken önemli bir hastalık grubudur.
Özellikle genç hasta popülasyonunu etkileyen vaskü-
lit tabloları ciddi morbidite, öngörülemeyebilen

prognoz nedeniyle hızlı tanı ve tedavi gerektirebil-
mektedir. Kliniğimizde izlenen bir nedeni bilinmeyen
ateş olgusunun bu nedenle paylaşılması amaçlanmış
ve bu olgu aracılığı ile poliarteritis nodosa (PAN) tar-
tışılmıştır.

OLGU SUNUMU

Otuz yaşında erkek hastanın yatışından iki hafta
önce boğaz ağrısı nedeniyle dış merkezde doktora
başvurma öyküsü mevcuttu. Oral antibiyotik tedavisi
verilen ve bu ilaçları iki gün kullanan hasta halsizlik,
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ÖZET

Nedeni bilinmeyen ateflin infeksiyon d›fl› sebepleri aras›nda vaskülitler ay›r›c› tan›da düflünülmesi gereken
önemli bir hastal›k grubudur. Vaskülit sendromlar› aras›nda yer alan poliarteritis nodosa (PAN) küçük ve or-
ta büyüklükteki arterlerin her üç tabakas›n› tutan nekrotizan bir vaskülit tablosudur ve progresif, s›n›rl› bir
hastal›ktan fulminan gidifle de¤iflen spektruma sahiptir. Klini¤imizde izlenen bir nedeni bilinmeyen atefl olgu-
sunun bu nedenle paylafl›lmas› amaçlanm›fl ve bu olgu arac›l›¤›yla PAN tart›fl›lm›flt›r.
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SUMMARY
“PAN”dora’s Box: A Case of Polyarteritis Nodosa with Fever of Unknown Origin 

Vasculitis is an important group of diseases that must be considered as a noninfectious cause of fever of
unknown origin. Polyarteritis nodosa which is one of the vasculitis syndromes is a necrotizing vasculitis which
involves whole three layers of the small and medium sized arteries and it has a wide spectrum from progre-
sive and fulminant disease to a limited disease. Because of this, we aimed to share a fever of unknown origin
case and via this case poliarteritis nodosa was disscussed.
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iştahsızlık, vücutta yaygın ağrı, yüksek ateş, idrar
renginde koyulaşma şikayetlerinin eklenmesi üzerine
yaşadığı bölgedeki ikinci basamak hastanesine baş-
vurduğunu ve araştırılmak üzere yatırıldığını ifade et-
ti. Bu merkezde hepatosplenomegali, hiperbilirubi-
nemi (total bilirubin 8.5 mg/dL) ve derin anemi
(Hct: %24) saptandığı, her gün 39°C ateşi olan has-
taya ampisilin-sulbaktam ve amikasin tedavisi baş-
landığı öğrenildi. On iki gün izlenen ve bilirubin dü-
zeyinde düşme olan ancak kliniğinde değişiklik ol-
mayan hasta kliniğimize sevk edilmesi üzerine araş-
tırılmak üzere yatırıldı.

Öz geçmişinde bir özellik yoktu. Soy geçmişinde
ablasının bir yıl önce bruselloz geçirdiği öğrenildi.
Kendisinde de taze peynir yeme öyküsü vardı. Anne
ve babasında hipertansiyon mevcuttu. Beş yıldır pa-
pağan besliyordu. 

Sistem sorgulamasında son bir haftadır karın ve
testislerinde ağrı, iki haftada 4 kg kaybı, ara ara su-
lu dışkılama tarifliyordu.

Fizik muayenesinde ateş 38.5°C, nabız 96/daki-
ka, TA 130/80 mmHg idi. Genel durumu orta, bit-
kin, deri soluk ve skleralar ikterik görünümdeydi. Bi-
linci açık, koopere, oryantasyonu yerinde olan has-
tada bilateral birden çok, 0.5 cm’den küçük aksiller
lenf nodları palpe edildi. Kalpte üfürüm ve ek ses
yoktu, akciğer dinleme bulgusu doğal, karaciğer ve

dalak palpasyon ile ele gelmiyordu. Traubesi açıktı.
Derisinde herhangi bir lezyon saptanmadı.

Geliş ve takip sırasında istenen biyokimyasal ve
serolojik laboratuvar bulguları Tablo 1’de gösteril-
miştir. Elektrokardiyografi sinüs taşikardisi olarak
yorumlandı. Arka-ön akciğer grafisinde akciğer pa-
rankim alanları doğaldı. Ancak kardiyo-torasik in-
deks kalp lehine artmıştı. 

Hastanın kliniğe yattığı gün yapılan değerlendir-
mesinde spesifik bir infeksiyon odağı saptanmadı.
Kan kültürleri alındı. Periferik yaymasında lökositoz,
parçalı hakimiyeti, trombositoz mevcuttu. Eritrosit-
lerde anizositoz ve poikilositoz vardı, hemoliz bulgu-
suna rastlanmadı. Periferik yaymasında sıtma para-
ziti görülmedi. İdrar sedimentinde her sahada 3-4 lö-
kosit, 1-2 eritrosit mevcuttu. Proteinüri saptanmadı.
Hastaya yatışının birinci günü derin anemisi ve ateş
yüksekliği nedeniyle kemik iliği aspirasyon ve kültü-
rü yapıldı. Aspirasyon hiperselüler dokuyu temsil
ediyordu, infiltrasyon bulgusu yoktu, PPD negatifti.
Brusella antikoru tüp dilüsyonu ve “coombs” yön-
temleriyle iki kez negatif olarak bulundu. Hastaya ya-
tışının ikinci günü ekokardiyografi planlandı. Orta de-
recede perikardiyal efüzyon (sol ventrikül posterior
duvarda 20 mm, lateral duvarda 12 mm) saptandı.
Kalp kapakları normaldi ve vejetasyon yoktu. Hasta-
nın ateş yüksekliğinin devam etmesi üzerine çekilen
toraks-abdomen-pelvik bilgisayarlı tomografi
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Tablo 1. Hastanın yatış ve takip laboratuvar bulguları 

Laboratuvar Laboratuvar Seroloji ve Laboratuvar
Hematoloji değeri Biyokimya değeri hormonlar değeri

• Beyaz küre 19.300/mm3 Ferritin 1274 mg/dL Brusella Ab (-)

• Hemoglobin 8.5 ng/dL BUN 13 mg/dL TSH 1.77 mIU/L

• Hematokrit %25.5 Kreatinin 0.7 mg/dL FT4 1.76 ng/dL

• Trombosit 948.000/mm3 ALP 265 U/L ANA (-)

• ESR 101 mm/saat Total protein/albumin 6.3/2.5 g/dL Anti-DNA (-)

• PTZ 14.8 saniye Total/direkt bilirubin 2.49/1.54 mg/dL pANCA (-)

• INR 1.15 SGOT/SGPT 51/70 U/L cANCA (-)

• CRP 197 mg/L CPK 37 U/L HBsAg (-)

Na 134 mmol/L Anti-HBsAg (-)

K 4.8 mmol/L Anti-HCV (-)

Fe 15 µg/dL Anti-HIV (-)

TIBC/UIBC 147/162 µg/dL SMA (-)

Vitamin B12 233 pg/mL AMA (-)

Folat 12 ng/mL

ESR: Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP: C-reaktif protein, BUN: Kan üre nitrojeni, ALP: Alkalen fosfotaz, Na: Sodyum, K: Potasyum, Fe: Demir.



(BT)’sinde perikardiyal efüzyon, sağ bazalde plevral
efüzyon, dalakta ve bilateral böbrekte birden çok,
düşük dansiteli alanlar (infarkt ile uyumlu), mesane
posteriorunda minimal serbest sıvı, seminal vezikül-
lerde dilatasyon rapor edildi. Resim 1’de BT görün-
tülerinde dalak ve böbrekteki iskemik lezyonlar gös-
terilmektedir. Kan ve kemik iliği kültürlerinde üreme
olmaması, panserozit tablosu ve iskemik organ lez-
yonlarının varlığı nedeniyle vaskülit tabloları yönün-
den hasta yeniden değerlendirildi. Yatışının altıncı
günü sol böğür ağrısının artışı nedeniyle perirenal
hematom ekartasyonu ve vasküler yapıların incelen-
mesi için hastaya batın ultrasonografi (USG) ve
Doppler yapıldı. Sağ böbrek orta polde 1 cm, dalak
hilusunda splenik arterde 2.5 cm boyutlarında anev-
rizma belirlendi. Üroloji tarafından batın-pelvik man-
yetik rezonans (MR) istendi. Dalak ve bilateral böb-
reklerde subkapsüler infarkt alanlarına ek olarak sağ
böbrekte subkapsüler hematom (Resim 2) saptandı.

Hastada bu bulgular ile PAN düşünülerek romatolo-
ji bilim dalı ile konsülte edildi ve uyumlu olabileceği
bildirildi. Hasta testiküler ağrı yönünden sorgulandı.
Son birkaç haftadır skrotal ağrısı olduğunu bildiren
hastanın skrotal USG’sinde de sağ testiste vaskülari-
te artışı mevcuttu. Renal anjiyografi ve gastroknemi-
us kas biyopsisi önerildi. Hastaya tarafımızdan 1
mg/kg dozda prednizolon başlandı. Hastanın ateşi
kontrol altına alındı. Bu tedavinin ikinci gününde sağ
elinde uyuşma yakınması oldu. Yapılan nörolojik
muayenesinde sağ hemiparezi saptandı. Çekilen se-
rebral MR’de eksternal subaraknoidal mesafenin ge-
nişliğinin hafif artmış olduğu ancak kontrast tutulu-
munun olmadığı raporlandı. Kas biyopsisi yapılan ve
sol alt ve üst batın kadranlarında ağrı dışında yakın-
ması olmayan hasta yatışının 12., steroid tedavisinin
üçüncü gününde jeneralize tonik klonik konvülziyon
geçirmeyi takiben gelişen kardiyak arrest nedeniyle
eksitus oldu. Hastanın kas biyopsi sonucu normal
çizgili kas dokusu olarak raporlandı. Alınan kas do-
kusunda vaskülit bulgusu olmadığı bildirildi. Hastaya
renal anjiyografi planlanmasına karşın yapılamadı. 

TARTIŞMA

PAN küçük ve orta büyüklükteki arterlerin her üç
tabakasını tutan, yoğun inflamasyon, nekroz ile bun-
ların neden olduğu multipl anevrizmalar, tromboz ve
infarktlarla karakterize bir hastalıktır. Erkeklerde iki-
üç kat fazladır ve 40-60 yaşlarında pik yapar. Her-
hangi bir organ etkilenebilir, ama deri, periferik si-
nirler (%50-70), çizgili kaslar, bağırsaklar, böbrek
(%70-80), kalp ve eklemler (%50) çok daha sık ola-
rak tutulurlar. Pulmoner tutulum olağan değildir. Pul-
moner tutulum belirtilerinin varlığında mikroskopik
polianjit aranmalıdır. Etyolojisi bilinmemekle birlikte
patogenezde damar duvarında immün kompleks bi-
rikiminin rol oynadığı düşünülmektedir. Patolojisinde
küçük ve orta arterlerin özellikle bifurkasyon yerle-
rinde gelişen fokal, panmural, nekrotizan inflamatu-
var lezyonlar vardır. Lezyon alanlarında tromboz ve
anevrizmal dilatasyon gelişebilir. Arteritin iyileşmesi,
fibröz doku ve endotel hücre infiltrasyonu ile damar
tıkanmasına yol açar. Progresif, sınırlı bir hastalıktan
fulminan gidişe değişen bir spektruma sahiptirler.
Tablo 2’de “American College of Rheumatology
(ACR)” Vaskülit Sınıflandırma Alt Komitesi’nin PAN
klasifikasyon kriterleri gösterilmiştir[1]. Olgumuz kilo
kaybı, testis ağrısı ve duyarlılığının olması ve kas ağ-
rılarının varlığı ile PAN tanı kriterlerinin üçünü karşı-
lamaktadır. Ayrıca, hastanın batın USG’sinde dalak
ve böbrekte anevrizmatik genişlemeler, diğer görün-
tüleme yöntemlerinde seminal veziküllerde dilatas-

Flora 2008;13(1):47-51 49

“PAN”dora’nın Kutusu: Nedeni Bilinmeyen Ateş ile 
Seyreden Bir Poliarteritis Nodosa Olgusu Kurtaran B, Oto ÖA, Candevir A, Saltoğlu N, Aksu HSZ.

Resim 1. BT görüntülerinde dalak ve böbrekteki is-
kemik lezyonlar.

Resim 2. Abdominal MR’de sağ böbrekte subkap-
süler hematom.



yon ile iskemi ve hematom varlığı, hastanın damar-
sal patolojilerini ortaya koymaktadır. Bu bulgular
kültür ve serolojik yöntemlerle pek çok infeksiyon
tablosunun dışlanması ile birleştirilmiş ve hastaya
PAN tanısı konulmuştur.

Genellikle akut başlangıçlı ateş, kilo kaybı, miyal-
ji, artralji, iştahsızlık gibi genel yakınmalar deri, peri-
ferik sinir, böbrek ve eklem tutulumu gibi organ tutu-
lum belirtilerine öncülük edebilir ya da birlikte de bu-
lunabilir[1]. Bu olguda olduğu gibi PAN nedeni bilin-
meyen ateşin bir sebebi olarak karşımıza çıkabilir[2].

Hastanın kardiyak tutulumu perikardiyal efüzyon
şeklinde olup atipiktir. PAN’da kalp tutulum belirtile-
ri klinik olarak sessiz olup; miyokard infarktüsü, hi-
pertansiyon ve koroner iskemisine bağlı konjestif
kalp yetmezliği gelişebilir. Perikardiyal efüzyon ile
seyreden az sayıda olgu bildirilmiştir[4].

Hastanın takip periyodunda renal patolojisi (re-
nal vasküler lezyonlar ve sağ perirenal hematom) ile
ilişkilendirilen karın ağrısı semptomu mevcuttu. An-
cak hastanın gastrointestinal sistem tutulumu (me-
zenterik vaskülit) ekarte edilmemiştir. PAN’da yaygın
karın ağrısı, mezenterik tutulumu gösterebilir ve bu-
na bağlı olarak hastalarda hematemez ve melena ge-
lişebilir[1,2]. 

Olguların çoğunda görülen renal tutulum kendisi-
ni sadece eritrositüri ve proteinüri şeklinde göstere-
bileceği gibi nadiren akut böbrek yetersizliği ve nef-
rotik sendrom şeklinde de olabilir. Klasik PAN’da re-
nal vaskülitin sonucu olarak bu olguda olduğu gibi

multipl renal infarktüsler görülebilir. Renal arter ve-
ya intrarenal arter patolojisi sonucu %25 olguda hi-
pertansiyon gelişir[1,5].

PAN’a ikincil spontan subkapsüler ve perirenal he-
matomların mikroanevrizma rüptürüne bağlı geliştiği
ve oranının %4-13 olduğu bildirilmektedir. Perirenal
hematom ile seyreden renal vasküler tutulumlar litera-
türde özellikle Türkiye’den yapılan olgu sunumlarında
bildirilmiş ve hematomlu olguların yaklaşık %15’ini ol-
gularımızın oluşturduğu ortaya konulmuştur[6].

Hastamızda hepatik tutulum ve hepatit B ve C ile
birliktelik gösterilmemiştir. Hepatit B hastalarının
%7’sinde, hepatit C hastalarının ise %5’inde PAN
birlikteliği vardır. PAN hastalarında ise HBsAg pozi-
tiflik oranı değişik serilerde %10-57 olarak bildirilmiş-
tir. Hepatit virüsleri ile birliktelikte karaciğer tutulum
belirtilerinin daha sık olduğu ifade edilmektedir[1,7]. 

PAN’da vaskülit fokal ve segmental olup, doğru
örneklem yapılması tanıda önemlidir. Bu nedenle bi-
yopsi tanısal olmayabilmektedir. Ayrıca patoloji de
özgül değildir. Olgumuzda alınan kas biyopsisi nor-
mal olarak raporlanmıştır. 

PAN’lı çoğu olguda kortikosteroid tedavi ile has-
talık aktivitesinin baskılanabilmesine karşın, aktif
hastalığı kısmen baskılanmış olgularda ilerlemenin
devam ettiği düşünülmektedir. Bu durumlarda teda-
viye siklofosfamid gibi sitostatik ilaçların eklenmesi
önerilmektedir[1]. Guillevin ve arkadaşları kombinas-
yon tedavisinin hastalığın başında verilmesi ile daha
iyi bir sağkalım sağlandığı ancak 10 yıllık sağkalım-
da bir düzelme olmadığını bildirmişlerdir[8]. 

Hastamıza aile bireylerinin rızası alınamadığı için
otopsi yapılamamıştır. Ancak jeneralize konvülziyonu
takiben arrest olması ve o dönemde metabolik bir bo-
zukluğunun olmaması hastada santral sinir sistemi tu-
tulumunu düşündürmektedir. Arrest olmadan iki gün
önce çekilen serebral MR’de bir patoloji saptanma-
mış ancak serebral anjiyografi yaptırılamamıştır ve bu
nedenle serebral vaskülit varlığı ortaya konulamamış-
tır. Serebral vasküliti düşündüren bir başka gösterge
hastada takibi sırasında gelişen sağ hemiparezi tablo-
sudur. Literatür bilgisine göre santral sinir sistemi lez-
yonları PAN başlangıcından iki-üç yıl sonra ortaya
çıkma eğilimindedir[1].

Ateş pek çok hastalığın ilk başvuru yakınması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde en sık gö-
rülen ateş sebeplerini infeksiyonların oluşturması,
nedeni bilinmeyen ateş olgularını araştırırken infek-
siyonların daha ön planda düşünülmesine neden ol-
maktadır[9]. Oysa PAN ve diğer vaskülitlerin de için-
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Tablo 2. ACR PAN sınıflandırma kriterleri
(1990)*[3].

• Hastalığın başlangıcından beri, diyet veya diğer
faktörlere bağlı olmayan, 4 kilodan fazla kilo kaybı

• Livedo retikülaris

• Testis ağrısı ve duyarlılığı

• Kas ağrısı, bacak kaslarında ağrı ve güçsüzlük

• Mono-polinöropati (mononörit multipleks)

• Diyastolik kan basıncı > 90 mmHg

• Kan üre veya kreatinini düzeyinde artış

• HBsAg pozitifliği

• Anjiyografik anormallikler

• Doku biyopsisinde orta-küçük çaplı arterlerde tipik
bulgular

* Bu 10 kriterden üçünün varlığı tanı için esastır. Duyarlılık
%82.2, özgüllük %86.6’dır.
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de bulunduğu pek çok infeksiyon dışı hastalık bizi
ateş ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu kez de
“PAN”dora kutusundan ateş çıkmıştır.

Vaskülitler nadir görülse de irreversibl patolojilere
yol açabilmesi, morbidite ve mortalitelerinin yüksek
olabilmesi ve hızlı tanı gereksinimleri nedeniyle nede-
ni bilinmeyen ateş olgularında akılda tutulmalıdır. 
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