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ÖZET

Giriş: Nedeni bilinmeyen ateş, etyolojisinde infeksiyon hastalıkları, kollajen doku hastalıkları, maligniteler gibi çeşitli hastalık grupları ol-
duğundan tanısal güçlük yaşanan önemli bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı; hastanemize başvuran nedeni bilinmeyen ateş
olgularının tanısal işlemler ve etyolojileri açısından değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Hastanemize 2007-2011 yılları arasında başvuran 43 nedeni bilinmeyen ateş olgusu prospektif gözlemsel olarak
değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşları 45 ± 20 (18-77) yıl iken, 19 (%45.2)’u infeksiyon hastalığı, 10 (%23.8)’u kol-
lajen vasküler hastalık, 7 (%16.7)’si malignite tanısı aldı. Hastaların 6 (%14.3)’sında diğer tanılar (ailevi akdeniz ateşi, tiroidit, uzamış
febril miyalji, cıva intoksikasyonu, ülseratif kolit ve Behçet hastalığı) ateş nedeni olurken, bir hastaya tanı konulamadı ve takibinde has-
tanın ateşi kendiliğinden düştü. Tanı koymak için 12 (%28.5) hastaya girişimsel işlem uygulanması gerekti.

Sonuç: Nedeni bilinmeyen ateş etyolojisinde ilk sırada infeksiyon hastalıkları yer almaktadır. Tanı sürecinde ayrıntılı öykü ve fizik mu-
ayene bulguları ışığında aşamalı olarak tetkik planlanmalıdır. İnvaziv işlemlere ise son aşamada başvurulmalıdır.
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GİRİŞ

Nedeni bilinmeyen ateş (NBA), infeksiyonlar, tü-
mörler, multisistem hastalıkları, nadir görülen bazı has-
talıklar gibi çok farklı nedenlerden köken alabilmesi ne-
deniyle tüm tıp dallarını ilgilendiren önemli bir tanısal
problemdir. İlk olarak Petersdorf ve Beeson tarafından
1961 yılında; en az üç haftadır 38.3°C’nin üzerinde
süren ve hastanede bir haftalık araştırmaya rağmen ne-
deni bulunamayan ateş olarak tanımlanmıştır[1]. Daha
sonra Durack ve Street, tanı yöntemlerinin gelişmesi
ve birçok incelemenin ayaktan yapılabilmesi nedeniyle
bu süreyi üç güne indirmeyi önermişlerdir[2].

NBA’ya neden olan hastalıklar coğrafi bölgeye,
hastanın yaşına, sağlık hizmetlerine ulaşma kolaylığı-
na, ülkenin sosyoekonomik durumuna göre değiş-
mektedir[2]. Bu çalışmanın amacı; hastalarda önemli
morbidite nedeni olan ve hatta mortaliteyle sonuçla-
nabilen, klinisyenler açısından tanısal zorluklar oluştu-
ran, hasta için önemli bir stres kaynağı olan NBA’nın
hastanemizde rastlanan en sık nedenlerini saptamak
ve klinisyenlerin bu konudaki duyarlılığını artırarak
gerekli tanısal işlemlerin erken dönemde yapılmasını
sağlamaktır.

MATERYAL ve METOD

01 Nisan 2007-30 Eylül 2011 tarihleri arasında
uzamış ateş ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesine başvuran ve NBA tanısı alan
hastalar prospektif gözlemsel olarak değerlendirildi. 

NBA tanımı Petersdorf ve Beeson’ın klasik kriter-
lerinin yeni modifikasyonu olarak kabul edilen Du-
rack ve Street’in tanımlamalarına göre yapıldı. Nötro-

penisi (mutlak nötrofil sayısı < 500/mm3 olan) ve alt-
ta yatan bir immünyetmezlik hastalığı (primer immün-
yetmezlikler, malignansi, kemik iliği veya solid organ
transplantasyonu, kanser tedavisi), HIV ve nozokomi-
yal infeksiyonu olanlar ve çocuk yaş grubundaki has-
talar çalışma kapsamı dışında tutuldu. Hastaların de-
mografik özellikleri, hikaye, fizik muayene bulguları,
aldığı tanı, yatıştan sonra tanı konulan süre, tanı ko-
nulmadan önce ateşli geçen süre verileri kaydedildi. 

Bütün hastalardan birinci aşama tetkikler istendi.
Her ateş atağında 30 dakika arayla iki kan kültürü
alındı. Belirti ve bulgular ve birinci aşama tetkiklerin
sonuçları değerlendirilerek konsültasyonlar, ikinci ve
üçüncü aşama tetkikler planlandı (Tablo 1)[3]. Hasta-
ların aldığı tanılar beş grupta toplandı: 

1. İnfeksiyon hastalıkları,

2. Kollajen doku hastalıkları,

3. Maligniteler,

4. Diğerleri,

5. Tanı konulamayan.

İstatistiksel Analiz

Tüm veriler bilgisayar ortamına Windows için ha-
zırlanan SPSS 15 versiyonu ile aktarıldı (SPSS Inc.
Chicago IL, USA). Tanımlayıcı bilgilere ait istatistikler
BSPSS aracılığıyla oluşturularak değişkenlerin dağılı-
mı incelendi. Parametrik varsayımlar sağlanmadığı
için (olgu sayısı az ve dağılım normal sınırların dışın-
da), nonparametrik yöntemler kullanıldı. Sayısal de-
ğişkenler için minimum-maksimum, kategorik değiş-
kenler için yüzdeler tanımlayıcı istatistik olarak veril-
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Introduction: Fever of unknown origin is an important and hard to diagnose health problem since its etiology consists infectious dis-
eases, collagen tissue diseases, and malignancies. The purpose of this study is to evaluate the fever of unknown origin cases referred to
our hospital with respect to etiological aspect.

Materials and Methods: 43 fever of unknown origin cases referred to our hospital between the years 2007-2011 were evaluated empir-
ically.

Results: While the average ages of the patients participating in the study were 45 ± 20 (18-77), 19 of them (45.2%) were diagnosed
with infection, 10 (23.8%) with collagen vascular disease, and 7 (16.7%) with malignity. While other diagnoses (mediterranean fever,
thyroiditis, extended febrile myalgia, mercury intoxication, ulcerative colitis, and Behcet disease) were found to be the reason of fever
in 6 of the patients (14.3%), no diagnosis could be established in one patient and henceforth, the fever of the patient decreased grad-
ually. Invasive process needed to be performed in 12 patients (28.5%) in order to establish diagnosis.

Conclusion: In the etiology of fever of unknown origin, infection diseases come first. In the diagnostic process, gradual examination in
light of detailed story and findings of the physical examination should be carried out. Invasive processes should be resorted at the final
phase.

Key Words: Fever of unknown origin, Infection, Etiology



di. Grupların sayısal bir değişken için karşılaştırılma-
sında Kruskal Wallis varyans ve Mann-Whitney U
analizleri kullanıldı. Grupların kategorik değişkenleri-
nin gruplara göre karşılaştırılması ki-kare testiyle de-
ğerlendirildi.

BULGULAR

Çalışma boyunca 43 hasta değerlendirildi. Bu
hastaların ortalama yaşları 45 ± 20 (18-77) yıl; er-
kek/kadın oranı ise 1.4 olarak bulundu. Çalışma gru-
bundaki tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde baş-
vuru anında en sık şikayetlerin ateş (%100), titreme
(%67), kilo kaybı (%56), baş ağrısı (%57) ve gece ter-
lemesi (%54) olduğu görüldü. 

On yedi (%39.5) hastada fizik muayene bulguları
normalken, en sık saptanan bulgu %16.3 ile üfürüm-

dü. Ral (%9), makülopapüler döküntü (%9), tonsil-
ler/farengeal hiperemi (%9), batında hassasiyet (%9),
splenomegali (%7), hepatomegali (%5), asit (%2) ve
oral aft (%2) saptanan diğer bulgular oldu.

NBA hastalarında rutin laboratuvar incelemelerin-
de normal olmayan bulgular saptanabilir. Fakat bunlar
genellikle tanı koydurucu değildir. Çalışmamızda rutin
laboratuvar incelemelerinde lökositoz %42, anemi
%63, ESH yüksekliği %86, CRP yüksekliği %95, ALT
yüksekliği %40, AST yüksekliği %44 oranında saptan-
dı. Bu bulgular doğrudan tanı koydurucu bir laboratu-
var bulgusu olmamasına karşın, bu incelemelerin tanı-
ya katkısı olduğu düşünülmüştür. 

Birinci aşamada yapılan tetkikler değerlendirildi-
ğinde anemi, lökopeni, lökositoz, trombositopeni,
trombositoz, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedi-
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Tablo 1. Nedeni bilinmeyen ateş hastalarında istenen tetkikler*

Birinci aşama tetkikler Tam kan sayımı, periferik kan yayması incelemesi

ESH, serum CRP, RF, ASO

Tam idrar tetkiki, idrar kültürü

Biyokimyasal tetkikler

Wright aglütinasyonu 

Dışkı mikroskopisi ve kültürü

Kan kültürü 

Waters grafisi ve akciğer grafisi, abdomen USG incelemeleri

İkinci aşama tetkikler Tüberkülin deri testi

Kalın damla

Serolojik testler

Görüntüleme yöntemleri (direkt grafiler, ultrasonografik inceleme, 
ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi) 

Konsültasyonlar (diş hastalıkları, kulak burun boğaz, 
kadın hastalıkları ve doğum, immünoloji-romatoloji)

Üçüncü aşama tetkikler Kontrastlı bilgisayarlı tomografi

Manyetik rezonans görüntüleme

Artrosentez, torasentez

Gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, bronkoskopi, laparoskopi

Lomber ponksiyon 

Biyopsi (lenf nodu, kemik iliği, periton, tiroid ince iğne aspirasyon)

Transözefageal ekokardiyografi 

Kanda cıva seviyesi

* 3 no’lu kaynaktan alınmıştır.
ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP: C-reaktif protein, RF: Romatoid faktör, ASO: Antistreptolizin O, USG: Ultrasonografi.



mentasyon hızı (ESH), alanin aminotransferaz (ALT),
aspartat aminotransferaz (AST) yüksekliğinin gruplar
arasında anlamlı değişiklik göstermediği saptandı. Se-
rolojik testler, kültür ve görüntüleme yöntemleriyle ta-
nı konulamayan 10 hastaya invaziv işlem uygulandı.
Tanı konulmasını sağlayan yöntemler Tablo 2’de
özetlenmiştir. Hastalarımızın 9 (%21)’una ilk, 19
(%45)’una ikinci, 14 (%33)’üne ise üçüncü basamak
tetkiklerle tanı konulmuştur. On iki (%28.5) hastaya
girişimsel işlem yapılması gerekmiştir. Tüm araştır-
malara rağmen bir hastaya tanı konulamadı, taburcu-
luğundan sonra hastanın ateşinin kendiliğinden düş-
tüğü öğrenildi.

Hastalara konulan tanılar Tablo 3’te özetlendi.
Tüm araştırmalara rağmen bir hastaya tanı konula-
madı, taburculuğundan sonra hastanın ateşinin kendi-
liğinden düştüğü öğrenildi. 

Hastaların yaşlarına göre gruplandırıldığında infeksi-
yon hastalığı tanısı alanların en sık 25 yaş ve altında ve
55 yaş üzerinde, kollajen vasküler hastalık tanısı alanla-
rın en sık 25 yaş ve altında, malignite tanısı alanların ise
en sık 55 yaş üzerinde olduğu görüldü (Tablo 4).

NBA tanısının ileri yaşla ilişkisi araştırıldığında
65 yaş üzeri olan dokuz olgunun 5 (%55.5)’ine in-
feksiyon hastalığı, 3 (%33.3)’üne malignite tanısı
konulmuştur. İnfeksiyon hastalığı tanısı alanların
%26.3’ü, malignite tanısı alanların %42.8’i 65 yaş
üzerindedir. Başvuru anındaki ateş süreleri değer-

lendirildiğinde infeksiyon hastalığı tanısı konulan-
larda 53.4 gün, kollajen doku hastalığında 33.2
gün, malignitede 68.7 gün olduğu görüldü. Gruplar
kendi aralarında değerlendirildiğinde ateş süreleri
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Tablo 2. Tanı konulmasını sağlayan yöntemler

Tanı prosedürü Sayı 

İmmünoloji-romatoloji konsültasyonu 14

Kültür 7

Radyoloji (USG-MR) 6

EKO (transtorasik-transözefageal) 5

Biyopsi-aspirasyon 5

Beyin omurilik sıvısı incelenmesi 1

Periferik yayma 1

Brusella STA 1

Kanda cıva ölçümü 1

Tüberkülin deri testi ve klinik takip 1

Toplam 42

USG: Ultrasonografi, MR: Manyetik rezonans görüntüleme,
EKO: Ekokardiyografi, STA: Standart tüp aglütinasyonu.

Tablo 3. Nedeni bilinmeyen ateşi olan hastaların
aldığı tanılar

Tanılar Sayı  

İnfeksiyon hastalıkları (%45.2, n= 19)

İnfektif endokardit 5

Bruselloz  4

Tüberküloz  2

Salmonelloz 2

Piyelonefrit 2

Karaciğer apsesi 1

Psoas apsesi 1

Gluteal apse 1

İyi tedavi edilmemiş bakteriyel menenjit 1

Toplam 19

Kollajen doku hastalığı (%23.8, n= 10)

Still hastalığı 4

Gruplandırılamayan  3

Reiter sendromu 1

Romatoid artrit 1

Sistemik lupus eritematozus 1

Toplam 10

Malignite (%16.7, n= 7)

Mide kanseri 2

Hipofiz adenomu 1

Akciğer kanseri  1

Göz kanseri                                    1

Hodgkin lenfoma                           1

Akut lenfositer lösemi                   1

Toplam 7

Diğerleri (%14.3, n= 6)

Ailevi Akdeniz ateşi                       1

Tiroidit 1

Uzamış febril miyalji                       1

Cıva intoksikasyonu                       1

Ülseratif kolit                                  1

Behçet hastalığı                              1

Toplam 6



arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı
görüldü (p= 0.607).

Hastalara tanı konma süreleri incelendiğinde in-
feksiyon hastalıkları tanısı konulanlarda ortalama 5.4
gün, kollajen doku hastalığı tanısı konulanlarda 12.5
gün, malignite tanısı konulanlarda 17.8 gün olduğu
görüldü. Ortalama tanı koyma süreleri arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlıydı (p= 0.009).

Yirmi sekiz hastanın kliniğimize başvurusundan
önce antibiyotik kullanmış olduğu saptandı. İnfeksi-
yon hastalığı tanısı konulan ve önceden antibiyotik
alan hastalara ortalama 5.6 (SD: 5.7) günde, önce-
den antibiyotik almayanlara ortalama 5.0 (SD: 3.0)
günde tanı konuldu. Antibiyotik alan hastalara daha
geç tanı konulduğu görüldü. Ancak fark istatistiksel
olarak anlamlı değildi (p= 0.733). 

Hastalarımızın hepsi kliniğimize başvurmadan ön-
ce çeşitli seviyelerde sağlık kuruluşlarında değerlendi-
rilmişlerdi. Son tanılarına göre incelendiğinde birinci
basamak sağlık kuruluşlarında değerlendirilen dokuz
hastanın sekizinin infeksiyon hastalığı, birinin malig-
nite tanısı aldığı görüldü. İkinci basamak sağlık kuru-
luşlarında değerlendirilen 21 hastanın beşinin infeksi-
yon, 10’unun kollajen doku hastalığı, ikisinin maligni-
te tanısı aldığı görüldü. Üçüncü basamak sağlık kuru-
luşlarında değerlendirilen 13 hastanın altısının infek-
siyon, dördünün malignite tanısı aldığı görüldü.

TARTIŞMA

NBA’ya neden olan hastalıklar coğrafi bölgeye,
hastanın yaşına, sağlık hizmetlerine ulaşma kolaylığı-
na, ülkenin sosyoekonomik durumuna göre değiş-
mektedir. Birçok seride infeksiyon hastalıkları %25-
65 oranıyla en sık karşılaşılan NBA nedeni olarak
saptanmıştır[2]. İnfeksiyon hastalıklarından ise tüber-

küloz, apseler, endokardit ve komplike üriner infeksi-
yonlar en sık bildirilen tanılardır[4]. Bizim çalışmamız-
da da benzer olarak infeksiyon hastalıkları (%45.2) en
sık neden, bunların da %26’sı infektif endokardit ola-
rak saptanmıştır.

İnfektif endokardit son yıllarda yaşlanan nüfusta
daha çok saptanmaktadır. Kesin tanı için klinik bulgu-
lar ve pozitif kan kültürünün yanı sıra EKO ile vejetas-
yonların görüntülenmesi ya da komplikasyonların tes-
piti gerekmektedir. Transözefageal EKO’nun uygula-
maya girmesiyle, vejetasyon ve infektif endokarditin
komplikasyonlarını tespit etme duyarlılığı artmıştır[5].
Bu çalışmada infektif endokardit tanısı alan beş has-
tanın dördünde kan kültürü pozitif iken vejetasyon iki
hastada transtorasik EKO, diğer üçünde transözefa-
geal EKO ile görülebilmiştir. 

NBA’nın endemik bölgelerde sık karşılaşılan ne-
denlerinden biri olan bruselloz, değişik klinik şekiller-
de ortaya çıkması nedeniyle tanı güçlüklerine neden
olabilmektedir. Ülkemizden bildirilen birçok seride
bruselloza sık olarak rastlanmaktayken yurt dışından
bildirilenlerde görülmemektedir[4,6]. Bizim çalışma-
mızda ise ikinci sıklıkta infeksiyon nedeni olarak bru-
selloz bulunmuştur (n= 4, %21). Bruselloz tanısı, et-
kenin üretilmesi veya uygun klinik tablo varlığında
standart tüp aglütinasyon testinde 1/160 ve üzerin-
deki titrelerin varlığıyla konulabilmektedir. Türkiye’de
bildirilen bruselloz serilerinde kültür pozitifliği %12-
70 oranlarında olup önceden antibiyotik kullanımının
bakterinin üretilme oranını azalttığı vurgulanmakta-
dır[7]. Son yıllarda otomatize kan kültürü sistemleri ile
brusella bakterilerinin daha hızlı üretilebildiği bildiril-
mektedir[8]. Bizim çalışmamızda bruselloz tanısı alan
olguların 3 (%75)’ünde daha önce antibiyotik kulla-
nım öyküsü bulunmamakla birlikte birine STA, diğer
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Tablo 4. Nedeni bilinmeyen ateşi olan hastaların yaş grupları ve aldıkları tanılara göre gruplandırılması

Yaş grubu İnfeksiyon Kollajen vasküler Malignite Diğerleri

25 ve altı 5 4 1 1

26-35 1 2 - 2

36-45 4 - 1 2

46-55 1 1 - 1

56-65 3 2 2 -

66 ve üzeri 5 1 3 -



ikisine ise kan kültürüyle tanı konulmuştur. Daha ön-
ce antibiyotik kullanım öyküsü olan 1 (%25) hastada
ise STA ve kan kültürüyle tanı konulamamasına rağ-
men torakal vertebra komşuluğunda saptanan apse
drenajının kültüründe etkenin üretilmesiyle tanı konu-
labilmiştir.

NBA etyolojisinde, infeksiyonlar arasında tüber-
küloz, özellikle de akciğer dışı tüberküloz sık görülen
nedenlerdendir[9]. NBA olarak kendini gösteren tü-
berküloz formları spesifik olmayan belirti ve bulgular-
la gelir ve tanısı zordur. Bu olgular akciğer grafisinde
karakteristik miliyer tutulum olmadan dissemine has-
talık veya akciğer dışı hastalıkla başvurabilir[10]. Akci-
ğer dışı hastalığın bakteriyolojik doğrulaması zordur
çünkü birçok olguda tanısal materyale ulaşılamaz.
Yaygın doku hasarı yapmasına rağmen etkilenen
alanlarda tipik olarak az sayıda basil vardır. Bu neden-
le aside dirençli basil (ARB) yaymada pozitifliğin ve
kültürün duyarlılığı azalır[11]. Tüberküloz ülkemizden
bildirilen birçok seride en sık infeksiyon hastalığı etke-
nidir[4]. Gelişmiş ülkelerdeki NBA serilerinde tüberkü-
loz sıklığında yıllar içinde azalma olmakla beraber,
HIV infeksiyonundaki artış nedeniyle tüberküloz olgu-
larında da artış olduğu bildirilmektedir[12]. Tanı konu-
lan olguların ise %20’si akciğer dışı tüberkülozdur[13].
Bizim çalışmamızda tüberküloz tanısı alan iki hastanın
birinde ekstrapulmoner, diğerinde ise pulmoner tü-
berküloz saptanmıştır. Bu olgularda kültür ve ARB
yayma ile tanı konulamamakla birlikte, görüntüleme
yöntemleri, tüberkülin deri testi pozitifliği ve antitü-
berküloz tedaviye yanıt bize yol göstermiştir.

Batın içi ve pelvik apseler NBA etyolojisinde
önemli yer tutar. Bu hastaların genellikle batın
içi/pelvik hastalık ya da cerrahi girişim öyküsü var-
dır. Öyküsünde bu risk faktörlerine sahip olan hasta-
ların apse açısından değerlendirilmesi önerilmekte-
dir[14]. Bizim çalışmamızda risk faktörü olmayan iki
hastanın birinde karaciğer, diğerinde psoas apsesi
saptanmıştır. 

Menenjit ise nadir görülen NBA nedenleri arasın-
dadır. Birçok çalışmada menenjit tanısı alan hasta ol-
mamasına rağmen, Köse ve arkadaşlarının çalışma-
sında en sık (%26.1) neden olarak bildirilmiştir[15]. Bi-
zim çalışmamızda ise 1 (%2.3) hastada iyi tedavi edil-
memiş bakteriyel menenjit saptanmıştır. Baş ağrısı ve
ateş şikayetleriyle dış merkezde akut sinüzit tedavisi
başlanan hasta, üç haftalık takipten sonra kliniğimize

yönlendirilmiş; bilinç bozukluğu olmayan hastaya
BOS bulgularıyla tanı konulmuştur.

Kollajen vasküler hastalıklar arasında erişkin Still
hastalığı en sık NBA nedeni olan hastalık olarak bildi-
rilmektedir[16]. Sipahi ve arkadaşlarının çalışmasında
857 NBA hastasının %5.7’sinde erişkin Still hastalığı
neden olarak saptanmıştır[5]. Bizim çalışmamızda da
en sık görülen kollajen doku hastalığı Still hastalığı
(%40) olmuş, Still hastalığı tüm hastaların %9.3’ünde
tanı olarak belirlenmiştir. SLE, nadir görülen NBA
nedenleri arasındadır. Farklı çalışmalarda SLE’nin
NBA hastaları arasındaki oranı %1-2 olarak bildirilir-
ken bizim çalışmamızda bu oran %2.3 olarak saptan-
mıştır[4].

Malignite kaynaklı NBA’lar içerisinde hem Hodg-
kin hem de non-Hodgkin lenfomalar en sık nedenler-
den biri olarak bildirilmiştir[17]. Çalışmalarda NBA et-
yolojisinde %2.5-7.8 oranında bildirilmektedir[4,18].
Bu oran bizim çalışmamızda da benzer şekilde %2.3
(n= 1) olarak saptanmıştır. Birçok çalışmada NBA ne-
denleri arasında lösemi bulunmamakla birlikte, Chin
ve arkadaşlarının çalışmasında %1 oranında lösemi
bildirilmiştir[19]. Bizim çalışmamızda ise 1 (%2.3) has-
tada akut lenfositer lösemi tanısı konulmuştur.

Solid tümörlerde de ateş görülebilmekle birlikte
NBA etyolojisinde sık bildirilmemektedir[4]. Bizim ça-
lışmamızda ise 2 (%4.6) hastada mide kanseri, 1 has-
tada ise hipofiz adenomu (%2.3) ve göz kanseri
(%2.3) tanısı konulmuştur.

NBA hastalarında tüm çabalara rağmen bir grup
hastada ateş nedeni ortaya konulamamaktadır. Küçü-
kardalı ve arkadaşlarının çalışmasında %15.6 oranın-
da hastaya tanı konulamadığı bildirilmiştir[4]. Bu oran
Türkiye’den bildirilen diğer serilerde daha düşüktür[5].
Bizim çalışmamızda ise %2.3 olarak belirlenmiştir. Bu
oranın düşük olmasının hastalarımızın yalnızca %30
kadarının daha önce üçüncü basamak sağlık kuruluşu
tarafından değerlendirilmiş olmasına ve infeksiyon
hastalığı saptayamadığımız olgularda ilgili bölümlerle
konsültasyon işlemlerinin etkin olarak yapılmasına
bağlı olabileceği düşünülmüştür.

NBA hastalarının önemli bir kısmı (%25-45) 65 yaş
üzerindedir[2]. Bizim hastalarımızın 9 (%21)’u 65 yaş
üzerindeydi. Yaşlılarda NBA etyolojisinde gençlerden
farklı olarak infeksiyon ve malignite sıklığının arttığı bi-
linmektedir. Fakat, gençlerde olduğu gibi en sık (%15-
35) neden yine infeksiyonlardır[20]. Bizim çalışmamız-
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da 65 yaş üzeri olan dokuz olgunun 5 (%55.5)’i infek-
siyon hastalığı, 3 (%33.3)’ü malignite tanısı almıştır.
Altmış beş yaş üzeri NBA’lı hastalarda tanısal güçlük
yaşandığı bildirilmektedir[21]. Bizim çalışmamızda ise
bu grupta yer alan bütün hastalara tanı konulmuştur.

İnfeksiyon hastalığı tanısı alanlara ortalama 5.4
günde tanı konulmuştur ve diğer gruplarla karşılaştı-
rıldığında ortalama tanı konma sürelerinin istatistiksel
olarak anlamlı derecede kısa olduğu görülmüştür (p=
0.009). Bu durumun ilk basamak tetkiklerin çoğun-
lukla infeksiyon hastalıklarını tanımaya yönelik olma-
sına ve klinik tecrübelerimiz doğrultusunda gerekli
olan ikinci ve üçüncü basamak tetkiklerin hızla yapıl-
masına bağlı olduğu düşünülmüştür.

İnfeksiyon hastalığı tanısı alanların önemli bir kıs-
mının (%42) daha önce birinci basamak, kollajen do-
ku hastalığı tanısı konulan bütün hastaların ikinci ba-
samak, malignite tanısı konulanların ise çoğunlukla
(%57) üçüncü basamak sağlık kuruluşunda değerlen-
dirildiği görülmüştür. Birinci basamakta infeksiyon
hastalıklarına tanı konamamasının klinik deneyim ve
tetkik imkanının azlığına bağlı olduğu düşünülmüştür.

Günümüzde antibiyotiklerin fazla ve uygunsuz kul-
lanımının artmasıyla sıradan infeksiyonların tanısını
koymak bile güçleşmektedir. Çalışmamızdaki hastala-
rın büyük çoğunluğunun (%65.1) hastanemize başvu-
rudan önce en az bir doz antibiyotik tedavisi almış ol-
ması bunu desteklemiştir. Ayrıca bu hastalara daha
uzun sürede tanı konulduğu görülmüştür. Fakat bizim
serimizde, olasılıkla hasta sayısı az olduğu için, istatis-
tiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.

NBA hastalarında rutin laboratuvar incelemelerin-
de normal olmayan bulgular saptanabilir. Fakat bunlar
genellikle tanı koydurucu değildir. Çalışmamızda rutin
laboratuvar incelemelerinde lökositoz %42, anemi
%63, ESH yüksekliği %86, CRP yüksekliği %95, ALT
yüksekliği %40, AST yüksekliği %44 oranında saptan-
dı. Bu bulgular doğrudan tanı koydurucu bir laboratu-
var bulgusu olmamasına karşın, bu incelemelerin tanı-
ya katkısı olduğu düşünülmüştür. 

Hastalarımızın 9 (%21)’una ilk, 19 (%45)’una
ikinci, 14 (%33)’üne ise üçüncü basamak tetkiklerle
tanı konulmuştur. On iki (%28.5) hastaya girişimsel
işlem yapılması gerekmiştir. Daha önceden sağlık ku-
ruluşlarında araştırılmış ve birinci basamak tetkikleri

yapılmış olmasına rağmen ancak ikinci ve üçüncü ba-
samakta tanı konması, klinik bilgiler ışığında ileri tet-
kikler yapılması gerekliliğini göstermektedir.

SONUÇ

Ülkemizde, infeksiyon hastalıkları halen en sık
NBA nedeni olarak görülmektedir. Hastaların daha
önce başvurdukları sağlık kuruluşu ve aldıkları antibi-
yotik tedavisi tanı süresini etkilemektedir. Hekimler,
nadir görülen hastalıkların gözden kaçırılarak, komp-
likasyonların gelişmemesi için dikkatli olmalıdır. İlk
basamak tetkiklerden sonuç alınamayabileceği unu-
tulmamalı, klinik şüphe varlığında ileri görüntüleme
yöntemleri, mikrobiyolojik, serolojik ve immünolojik
incelemeler ve nihayet gerektiğinde girişimsel yön-
temler kullanılmalıdır.
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