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ÖZET

Giriş: Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) tanısı ile izlenen olgular infeksiyon hastalıkları kliniklerinin önemli hasta gruplarındandır. Bu çalış-
mada kliniğimizde izlenen NBA olgularının tanı dağılımları araştırılmıştır. 

Hastalar ve Metod: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Ocak 2007-Ocak
2009 tarihleri arasında, nedeni bilinmeyen ateş tanısı ile izlenen 38 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya Petersdorf ve Be-
eson’un NBA kriterlerine uyan hastalar dahil edilmiştir. 

Bulgular: Hastaların 18’i erkek, 20’si kadın olup, yaş ortalaması 51 ± 19 (20-82) olarak saptanmıştır. Ortalama hastanede yatış sü-
resi 20 ± 12 (7-63) gün olarak bulunmuştur. Hastaların 32 (%84.2)’sinde ateşe neden olan hastalığın tanısı koyulurken, 6 (%15.8)
hastaya tanı koyulamamıştır. Ateş nedeni olarak 19 (%50) hastada infeksiyon, 6 (%15.8) hastada kollajen doku hastalığı, 6 (%15.8)
hastada malignite, 1 (%2.6) hastada pulmoner emboli saptanmıştır. En sık infeksiyon nedenleri bruselloz, infektif endokardit ve atipik
pnömoni olarak belirlenmiştir. Hastalıkların tanısı için en sık uygulanan invaziv girişim kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisidir. Hastala-
rın 8 (%21)’i kaybedilmiştir. 

Sonuç: Ülkemizdeki diğer çalışmalarda olduğu gibi NBA’nın en sık nedeni infeksiyonlar olarak saptanmıştır. Sonuçlarımız genel olarak
ülkemizden bildirilen sonuçlarla uyumlu olmakla birlikte, infeksiyona bağlı ateş nedenleri içinde tüberküloz bulunmaması dikkat çeki-
cidir.
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GİRİŞ

Ateş, infeksiyon hastalıklarının en sık belirti ve bul-
gularından birisidir ve ateşin en sık nedeni infeksiyon-
lardır. Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) ilk kez 1961 yı-
lında Petersdorf ve Beeson tarafından üç haftadan
uzun süren, 38.3°C’nin üzerinde seyreden ve bir haf-
talık hastanede yapılan incelemeler sonucunda nedeni
açıklanamayan ateş olarak tanımlanmıştır. 1991 yılın-
da Durack ve Street klasik NBA’nın yanı sıra nozoko-
miyal NBA, nötropenik NBA ve insan immünyetmez-
lik virüsü (HIV) varlığında NBA’yı tanımlamıştır[1,2].

NBA’lı olgular infeksiyon hastalıkları kliniklerinin
en önemli hasta gruplarından biridir. Hekimin bu ko-
nudaki deneyimi, tanısal yaklaşım ve tanı olanakları
ile hastalıkların çalışılan bölgedeki durumu nedenlerin
dağılımını etkileyebilir. Çalışmamızın amacı kliniği-
mizde takip edilen NBA olgularının tanı dağılımlarını
ortaya koymak ve bölgemizdeki en sık sebeplerin di-
ğer çalışmalarla karşılaştırılarak sunulmasıdır. 

HASTALAR ve METOD

Çalışmamızda 1 Ocak 2007-1 Ocak 2009 tarihle-
ri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksi-
yon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalın-
da NBA tanısı ile izlenen 38 hasta retrospektif olarak

değerlendirildi. NBA tanımlamasında Petersdorf ve Be-
eson kriterleri esas alınarak bu kriterlere uyan (ateş sü-
resi üç haftadan uzun süren, ateşinin yüksekliği çeşitli
ölçümlerde en az 38.3°C bulunan ve en az bir hafta
hastanede yatırılarak araştırılmasına rağmen tanısı ko-
yulamayan hastalar) 18 yaşın üzerindeki hastalar çalış-
maya dahil edildi. Nötropenik (nötrofil < 500 mm3)
hastalar, hastaneye yattıktan sonra ateşi yükselen has-
talar ve HIV pozitif olduğu bilinen hastalar çalışmaya
dahil edilmedi. Tüm olgulardan ayrıntılı öykü alınıp fi-
zik muayeneleri yapıldı. Hastalarda kan sayımı, eritro-
sit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, periferik yay-
ma, tam idrar tetkiki, rutin biyokimyasal testler, akciğer
grafisi, kan kültürü ve olgunun kliniğine göre idrar, bal-
gam, beyin omurilik sıvısı kültürleri yapıldı. İlk aşama
testleri ile tanı koyulamayan olgularda hastanın kliniği-
ne göre Gruber-Widal testi, Wright aglutinasyon testi,
anti-HIV, toksoplazma, sitomegalovirüs (CMV), Epste-
in-Barr virüs (EBV) serolojisi, tümör belirteçleri, tiroid
fonksiyon testleri, antinükleer antikor, romatoid faktör,
batın ultrasonografisi ve tüberkülin testi yapıldı. Gerek
duyulan olgulara ekokardiyografi, toraks ve batın to-
mografileri ile manyetik rezonans görüntüleme incele-
meleri yapıldı. İnvaziv olmayan yöntemlerle tanıya gidi-
lemeyen olgulara lomber ponksiyon, kemik iliği aspi-
rasyonu/biyopsisi, torasentez, cilt biyopsisi ve bir olgu-
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SUMMARY

Fever of Unknown Origin: Retrospective Analysis of 38 Cases

Sezin ZORLU1, Halis AKALIN1, Emel YILMAZ1, Yasemin HEPER1, Reşit MISTIK1, Safiye HELVACI1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Uludag, Bursa, Turkey

Introduction: The fever of unknown origin (FUO) cases are one of the main patient group of infectious diseases departments. The re-
ason of FUO followed in our department were evaluated in this study. 

Patients and Methods: Thirty-eight cases (18 male, 20 female) of FUO seen in the Department of Infectious Diseases and Clinical Mic-
robiology, Faculty of Medicine, Uludag University between January 2007 and January 2009 were analyzed retrospectively. The cases
within a classic definition of FUO as established by Petersdorf and Beeson were included. 

Results: The average age of the patients was 51 ± 19 years (20-82). The mean duration of hospitalization was 20 ± 12 (7-63) days.
In 32 (84.2%) patients, the diagnosis was established, while in 6 (15.8%) patients, the cause of fever could not be explained. The eti-
ology was infectious in 19 (50%) patients, collagen vascular diseases in 6 (15.8%), and neoplasm in 6 (15.8%), and pulmonary em-
bolism was diagnosed in 1 (2.6%) patient. The most common infectious diseases were brucellosis, infective endocarditis and atypical
pneumonia. The most frequently performed invasive procedure was the aspiration and biopsy of bone marrow. Of the 38 patients, 8
(21%) died. 

Conclusion: Infectious diseases were the most common causes of FUO in our study as in other studies in our country; however, it is stri-
king that there was no tuberculosis among our cases, which is in contrast to other studies.

Key Words: Fever of unknown origin, Infection



ya da masif splenomegali nedeniyle splenektomi yapıl-
dı. Olgular beş farklı hastalık grubuna göre; infeksiyon-
lar, kollajen doku hastalıkları, malign hastalıklar, diğer
hastalıklar ve tanı koyulamayanlar olarak sınıflandırıldı.

BULGULAR

İki yıllık dönemde toplam 38 hasta NBA tanısıyla
izlenmişti. Hastalarımızın 18 (%47.3)’i erkek, 20
(%52.7)’si kadın olup, yaş ortalaması 51 ± 19 (20-
82) olarak saptandı. Başvuru öncesi ortalama ateş sü-
resi 29 gün, ortalama hastanede yatış süresi 20 gün
olarak bulundu. Otuz iki (%84.2) hastada ateşe neden
olan hastalığın tanısı koyulurken, 6 (%15.8) hastada
tanı koyulamadı. 

Ateş nedeni olarak 19 (%50) hastada infeksiyon-
lar, 6 (%15.8) hastada kollajen doku hastalığı, 6
(%15.8) hastada malignite, 1 (%2.6) hastada pulmo-
ner emboli saptandı (Tablo 1).

İnfeksiyonlar içinde en sık nedenler (4/19) bru-
selloz, (4/19) infektif endokardit ve (4/19) atipik
pnömoniydi. Diğer infeksiyöz nedenlerden ikisi in-
feksiyöz mononükleoz, biri riketsiyoz, biri mastoidit,
biri spondilodiskit, biri diş infeksiyonu ve biri de kro-
nik dissemine kandidiyaz olarak saptandı. Riketsi-
yoz tanısı klinik olarak koyulurken, bruselloz tanısı
bir olguda kan kültürü pozitifliği, diğer olgularda ise
serolojik olarak koyuldu. İnfektif endokardit tanısı
alan tüm olguların kan kültürlerinde üreme saptandı
(izole edilen etkenler: Staphylococcus lugdunien-
sis, Staphylococcus aureus, Streptococcus oralis,
Streptococcus sanguinis).

Kollajen doku hastalıkları içinde en sık erişkin Still
hastalığı saptanırken (4 hasta), bir hastaya sistemik lu-
pus eritematozus ve bir hastaya da Behçet hastalığı
tanısı konuldu. 

Malignite saptanan hastalardan üçünde lenfoma,
ikisinde hematolojik malignite, birinde de primeri bel-
li olmayan metastatik karsinoma saptandı.

Altı hastaya tanı koyulamadı ve bu hastalardan iki
tanesi kaybedildi. Kaybedilen hastalardan biri yatışı-
nın altıncı gününde tanıya yönelik tetkikleri tamam-
lanmadan, diğeri ise yatışının 18. gününde dissemine
intravasküler koagülasyon gelişmesi nedeniyle kaybe-
dildi. İki hastada, başlanan ampirik antibiyotiklere
ateş yanıtı alınırken diğer iki hastanın ateşlerinin po-
liklinik takiplerinde spontan olarak gerilediği görüldü.
Tanı koyulamayan hastalar ortalama 48 ± 54.5 (6-
154) gün izlendi.

Olgularımızın 13’üne tanısal amaçlı invaziv giri-
şim yapılmıştı. En sık yapılan invaziv tanısal girişim
kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi olarak saptandı
(Tablo 2).
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Tablo 1. NBA olgularının hastalık nedenleri

Hastalık Sayı %

İnfeksiyonlar 19 50
İnfektif endokardit 4
Atipik pnömoni 4
Bruselloz 4
İnfeksiyöz mononükleoz 2
Riketsiyoz 1
Mastoidit 1
Spondilodiskit 1
Kronik dissemine kandidiyaz 1
Diş infeksiyonu 1

Kollajen doku hastalıkları 6 15.8
Erişkin Still hastalığı 4
SLE 1
Behçet hastalığı 1

Malignite 6 15.8
Lenfoma 3
Lösemi 2
Solid tümör 1

Diğer
Pulmoner emboli 1 2.6

Tanı koyulamayan 6 15.8

Toplam 38 100

Kaybedilen 8 21

NBA: Nedeni bilinmeyen ateş, SLE: Sistemik lupus eritematozus.

Tablo 2. Tanı amacıyla yapılan invaziv girişimler

İnvaziv girişim Sayı

Kemik iliği aspirasyonu 8

Kemik iliği biyopsisi 7

Lomber ponksiyon 5

Torasentez 2

Cilt biyopsisi 2

Splenektomi 1



Otuz sekiz hastadan 8 (%21)’i kaybedildi. Kaybe-
dilen hastaların dördü malignite tanısı alırken, bir has-
tada infektif endokardit, bir hastada mastoidit saptan-
mıştı. Diğer iki hasta tanı koyulamayan grupta idi. 

TARTIŞMA

NBA infeksiyon hastalıkları kliniklerinin önemli
hasta grubunu oluşturmaktadır. Nadir fakat önemli bir
klinik tablodur. Bu konuda ülkemizde de birçok çalış-
ma yapılmıştır. 

Çolpan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 2001-
2004 yılları arasında 71 NBA hastası değerlendiril-
miş ve ateş nedenleri içinde %45.1 ile infeksiyonlar
ilk sırada yer almıştır[3]. İnfeksiyonları %26.8 ile kol-
lajen doku hastalıkları, %14.1 ile maligniteler izlemiş-
tir. İnfeksiyonlar içinde tüberküloz %40 oranıyla ilk sı-
rada bildirilmiştir. 

Saltoğlu ve arkadaşlarının yaptığı 87 olguluk de-
ğerlendirmede infeksiyonlar %58.6 ile yine en sık
NBA nedeni olarak saptanmış, kollajen doku hastalık-
ları %18.3 ile ikinci sırada, maligniteler %13.7 ile
üçüncü sırada yer almıştır[4]. Tüberküloz %17.2 ile en
sık saptanan infeksiyon olarak bildirilmiş, bunu infek-
tif endokardit, abdominal apse ve bruselloz izlemiştir.

Sipahi ve arkadaşlarının yaptığı sistematik derle-
mede NBA tanısı ile izlenen 857 hasta değerlendiril-
miş, %47 oranında infeksiyöz nedenler, %15.9 ora-
nında kollajen doku hastalıkları, %14.7 oranında ma-
ligniteler ilk üç neden olarak saptanmıştır[5]. Yine bu
çalışmada da tüberküloz (%36.4) infeksiyonlar içinde
en sık ateş nedeni olarak bulunmuştur.

Küçükardalı ve arkadaşlarının yaptığı çok merkez-
li bir çalışmada Türkiye’deki 12 üçüncü basamak has-
tanede Ocak 2003-Haziran 2004 tarihleri arasında
NBA tanısı ile izlenen 154 hasta değerlendirilmiş
olup, %34.4 hastada infeksiyonlar, %30.5 hastada
kollajen doku hastalıkları, %14.3 hastada malign has-
talıklar, %5.2 hastada diğer nedenler saptanmıştır[6].
İnfeksiyonlar içinde en sık nedenler olarak %13.6 ile
tüberküloz, %3.2 ile CMV infeksiyonu bildirilmiştir.

NBA serilerinde mortalite; Küçükardalı ve arka-
daşlarının yaptığı bir çalışmada %6.2, Çolpan ve ar-
kadaşlarının çalışmasında %12.7 ile Önal ve arkadaş-
larının çalışmasında %28.5 olarak bildirilmiştir[3,7,8].
Bizim çalışmamızda hastaların 8 (%21)’i kaybedildi.
Kaybedilen hastalardan üçünde hematolojik maligni-

te, birinde primeri belli olmayan metastatik karsinom
saptandı. Bir hastada infeksiyon odağı olarak masto-
idit saptandı ancak bu hasta da kraniyal metastazlı li-
posarkom tanısı ile takipteydi. Bir hasta infektif endo-
kardit tanısı koyulmasının ardından, tedavi sırasında
miyokard infarktüsü gelişmesi nedeniyle kaybedildi.
Diğer iki hasta tanı koyulamayan hastalardandı. NBA
serilerinde mortalite oranları altta yatan hastalığa gö-
re değişebilmektedir.

Çalışmamızda da yukarıdaki çalışmalarda olduğu
gibi NBA’nın en sık nedeni infeksiyonlar olarak sap-
tandı. Sonuçlarımız genel olarak ülkemizden bildirilen
sonuçlarla uyumlu olmakla birlikte, infeksiyona bağlı
ateş nedenleri arasında tüberküloz bulunmaması dik-
kat çekiciydi. İnfeksiyona bağlı ateş nedenleri içinde
tüberküloz Önal ve arkadaşlarının çalışmasında %60
oranında saptanırken, Çolpan ve arkadaşlarının çalış-
masında %40, Göktaş ve arkadaşlarının çalışmasında
%42.8, Sipahi ve arkadaşlarının çalışmasında %36.4
olarak bildirilmiştir[3,5,8,9]. Tüm NBA nedenleri ara-
sında tüberküloz oranı Küçükardalı ve arkadaşlarının
çalışmasında %12, Ergönül ve arkadaşlarının çalışma-
sında %12, Mert ve arkadaşlarının çalışmasında %30,
Pehlivan ve arkadaşlarının çalışmasında %19, Saltoğ-
lu ve arkadaşlarının çalışmasında ise %17.2 olarak
bildirilmiştir[4,7,10-12]. Bu çalışmaların yapıldığı illerde
verem savaşı dispanseri kayıtlarına göre 2007 yılı tü-
berküloz olgu hızı (100.000 nüfusta) Ankara’da
14.4, İstanbul’ da 50.8, Adana’da 24, İzmir’de 27.7,
Bursa’da 33.3 olarak bildirilmiş olup ilimizde diğer il-
lere göre daha az olmadığı görülmektedir[13]. Bu du-
rum; bölgemizde göğüs hastalıkları hastanesinin bu-
lunması, bölgemizde yaklaşık 20 yıldır saptanan tula-
remi olguları nedeniyle bölge hekimlerinin servikal
lenfadenopatili olgularda hastaları vakit kaybetmeden
infeksiyon hastalıkları kliniklerine yönlendirmesi veya
bu olguların diğer sağlık kurumlarında tanı almış ol-
malarına bağlı olabilir. NBA olgularının takip edilebi-
leceği hastanelerin sayısının artmış olması da burada
rol oynayan faktörlerden biri olabilir.

NBA olgularında tüm çabalara rağmen bir grup
hastada ateş nedeni ortaya konulamamaktadır. Kü-
çükardalı ve arkadaşlarının çalışmasında %15.6 ora-
nında hastaya tanı koyulamamış olup, bu oran Sipa-
hi ve arkadaşlarının çalışmasında %16.1, Saltoğlu ve
arkadaşlarının çalışmasında %7, Çolpan ve arkadaş-
larının çalışmasında %8.5 ve çalışmamızda %15.8
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olarak saptandı[3-6]. Burada üçüncü basamak hasta-
neleri kapsayan Küçükardalı ve arkadaşlarının çalış-
masında bile ateş nedeni ortaya konulamayan hasta-
ların oranının %15.6 olması durumun ülkemizdeki
önemini ortaya koymaktadır. Ülkemizde yapılmış
olan NBA çalışmaları Tablo 3’te özetlenmiştir[3,18].

Sonuç olarak; NBA kliniklerimiz için önemli bir kli-
nik tablodur. Ateş nedeni ortaya konulamayan olgula-
rın poliklinik ortamında yakın takibi gereklidir. Yakın
takip sırasında ateş nedenini ortaya koyabilecek geliş-
meler bu sayede yakalanabilir. Tanı koyulamayan ya da
infeksiyona bağlı nedenlerin ekarte edildiği olgularda
mutlaka multidisipliner yaklaşımla çözüme ulaşılmaya
çalışılmalıdır. Çözüm süresinin uzaması hastayı olum-
suz etkilemektedir. Metabolik nedenler ve psikojenik
nedenler de her zaman akılda tutulmalıdır. Tüberkülo-
zun ülkemizde infeksiyonlar içinde ilk sırada yer aldığı
unutulmamalıdır. Eğitim hastanelerinin bölgede hizmet
veren ve bu hastaları izleme olanağına sahip olan diğer
hastanelerle iş birliğine giderek gerçek dağılımı belirle-
mesi ve çok merkezli çalışmalar, epidemiyolojik deği-
şimleri daha iyi yansıtabilir düşüncesindeyiz.
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Tablo 3. Ülkemizde NBA nedenleri konusunda yapılmış olan çalışmalar

İnfeksiyon Kollajenoz Malignite Diğer Tanı
Yazarlar/kaynak Yıl (%) (%) (%) (%) koyulamayan (%)

Mert ve arkadaşları[7] 1996 44 6 24 18 8

Pehlivan ve arkadaşları[8] 1998 50 21 11 6 11

Araz ve arkadaşları[9] 2000 45 6 22.5 5 12.5

Küçükardalı ve arkadaşları[10] 2001 59 7 10.9 2.4 19.5

Göktaş ve arkadaşları[11] 2002 40 23 14 8.5 8.6

Gündeş ve arkadaşları[12] 2002 - - - 15.5

Öncü ve arkadaşları[13] 2003 43.9 39.4 7.6 1.5 7.6

Özer ve arkadaşları[14] 2004 52.3 5.8 14 8.1 19.8

Saltoğlu ve arkadaşları[4] 2004 58.6 18.7 13.7 - 7
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NBA: Nedeni bilinmeyen ateş.
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