
Yetmişdört yaşındaki erkek hasta,
uzamış ateş ve halsizlik nedeniyle

yatırıldı. 

Altı hafta önce başlayan ateş, genellik-
le akşam saatlerinde, üşüme-titreme ile
gelip, birkaç saat sürüp terleme ile dü-
şüyormuş. Birlikte bulantı, kusma ve
karın şişliği olmuş. Bu dönem içinde
öncelikle ateşi nedeniyle birkaç kez
hastaneye başvurmuş ve kendisine çe-
şitli antibiyotikler verilmiş; ancak hasta
bu tedavilerden fayda görmemiş. Bu
sürede toplam 6 kg kadar kilo vermiş. 

Özgeçmişinde iskemik kalp hastalığı (4
sene önce iki kez koroner anjiografi ya-
pılmış ve medikal tedavi önerilmiş), 50
yıl önce pnömoni, 4 yıl önce disk her-
nisi operasyonu mevcuttu. Dört-beş
senedir günde 3-4 adet sigara kullanan
hastada alkol kullanım öyküsü yoktu.
Babasında ve ağabeyinde de kalp has-
talığı öyküsü mevcuttu.

Fizik muayenede genel durumu iyi, şu-
uru açık, kooperasyonu ve oryantasyo-
nu tam idi. Sistemik kan basıncı
130/80 mmHg, nabzı 82/dakika, solu-
num sayısı 20/dakika idi. Asit, ikter,
lenfadenopati, organomegali ve perife-
rik ödem saptanmadı. Ense sertliği,

Kernig ve Brudzinski testleri negatif bu-
lundu. Orofarenski doğaldı. Akciğer
sesleri sol alt alanda hafif azalmıştı, ek
ses yoktu. Kalp sesleri doğaldı. Karın ra-
hattı. Kostovertebral açı duyarlılığı yok-
tu ve üreter noktaları duyarlı değildi.

Temel laboratuvar bulguları: Hemoglo-
bin 13.1 g/dL, hematokrit %41.3, lö-
kosit 6000/mm3 (%56 parçalı, %42
lenfosit, %2 monosit), trombosit
219.000/mm3, eritrosit sedimantas-
yon hızı (ESH) 38 mm/saat, CRP 56
mg/L (normal değeri: 0-5), üre 37
mg/dL ve kreatinin 1.6 mg/dL olarak
bulundu. İdrar sedimentinde görülen
az sayıda lökosit, tekrarlanan analizde
görülemedi. Diğer biyokimyasal testler
normaldi. Akciğer grafisinde sol altta
sekel ile uyumlu bulgu dışında özellik
yoktu. Göz dibi muayenesinde senil
değişiklikler saptandı. PPD deri testi 17
mm bulundu. Brucella aglutinasyon
testleri negatif olarak belirlendi.

��Yaşlı ve uzamış ateşle başvuran bir
hasta. Öncelikli olarak ateş, ateşe eş-
lik eden bulgular, ayrıntılı bir öykü,
öz ve soygeçmiş ve fizik muayene ile
ateşin kaynağı bulunmaya çalışılır.
Başlangıçta istenecek laboratuvar in-

celemeleri arasında tam kan sayımı,
periferik yayma, eritrosit sedimen-
tasyon hızı, biyokimya testleri (AST,
ALT, bilirubinler, alkalen fosfataz,
üre, kreatinin, proteinler, LDH, C-re-
aktif protein), idrar analizi, PPD deri
testi, mikrobiyolojik testler (Brucella
aglutinasyon testleri, sıtma için kan
yaymaları, iki set kan kültürü, endi-
kasyon konduğunda idrar, balgam
ve dışkı kültürleri) ve direk grafiler
(akciğer grafisi) yer alır. İzlemi sıra-
sında, öykü, fizik muayene ve ilk
testlerden elde edilen bilgiler ışığın-
da, hastaya bağlı olarak ilave incele-
meler (örneğin floresan antinükleer
antikor, romatoid faktör, tiroid uya-
ran hormon, iyot uptake testi, eko-
kardiografi, ultrasonografi (US), bil-
gisayarlı tomografi (BT), manyetik
rezonans (MR) da yapılabilir. İlk haf-
ta genellikle invaziv bir girişim ge-
rekmez (1).

Hastanın izleminde ateşi devam etti.
Dışkıda gizli kan pozitif bulundu. An-
cak kan sayımında belirgin bir değişik-
lik olmadı. Hafif epigastrium duyarlılığı
saptanınca üst gastrointestinal sistem
endoskopisi yapıldı; antral gastrit ve
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duodenit saptandı. TSH testi sonu-
cunun alt sınırda bulunması üzerine
yapılan iyod uptake testi ve tiroid
USG normal bulundu ve subakut ti-
roiditten uzaklaşıldı. Ekokardiyogra-
fide aortta aterosklerotik değişiklik-
ler ve septum hipertrofisi saptandı.
USG ile solda ürolitiazis, sol böbrek
üst pol parenkiminde incelme ve
konturunda lobülasyon, alt polde
pelvikaliseyal yapılarda genişleme
ve ektazi saptandı. Esbach yöntemi
ile proteinüri saptanmadı. Glome-
rüler filtrasyon hızı (GFH) 52
mL/dakika bulundu. Toraks BT’de
mediastinal kalsifiye lenf nodları ve
solda plevral kalınlaşma ve kalsifi-
kasyon gözlendi. Karın BT’de sol
böbrekte kalküller, sol böbrek hilu-
sunda kalsifiye lenf bezleri, sol böb-
rek fonksiyonunda gecikme gözlen-
di. Hastaya bilateral temporal arter
biyopsisi yapıldı.

��Üç haftadan fazla süren ve has-
taneye yatırılarak bir haftalık incele-
mede nedeni saptanamayan ateş,
klasik nedeni bilinmeyen ateş (NBA)
olarak tanımlanır. Klasik NBA etyolo-
jisi 5 ana kategoride değerlendirilir:
1. İnfeksiyonlar, 2. Maligniteler, 3.
Kollajen doku hastalıkları, 4. Değişik
hastalıklar, 5. Tanı konamayanlar.
Son 40 yılda yayınlanan ve 1329 ol-
guyu içeren 10 ana NBA serisinde ol-
guların yaklaşık üçte birinde (%31)
etyoloji, infeksiyon olarak saptan-
mıştır (2-11). Geri kalan üçte iki bö-
lüm diğer 4 kategori arasında yakla-
şık eşit olarak (her biri yaklaşık %17)
dağılır.

Yaşlı hastaların klasik NBA’sında tem-
poral arteritin önemi göreceli olarak
fazladır. Bu hastalarda şakaklarda
ağrı, ani gelişen görme bozukluğu,
çene klaudikasyonu ve bazı olgular-
da eşlik eden polimiyaljiya romatika-

nın bulguları tanıya yardımcıdır. An-
cak bazen bu belirtilerin hiçbirinin
olmayabileceği hatırlanmalı ve arte-
rin segmenter tutulumu gözönüne
alınarak bilateral ve genişce seg-
mentler tanı amacıyla çıkarılmalıdır.

Hastanın temporal arter biyopsileri ne-
gatif bulundu. Sol böbrekteki patoloji
irdelendi. Sol böbreğin dinamik ve sta-
tik sintigrafilerle GFH’e katkısının %6
olduğu ve sol böbrekteki bu ileri fonk-
siyon kaybının, çoklu kalküller, tümör
ya da kronik infeksiyona bağlı olabile-
ceği düşünülerek sol nefrektomiye ka-
rar verildi. Operasyon öncesi hazırlık
döneminde hasta ateşsiz seyretmeye
başladı ancak akut faz yüksekliği (CRP
50 mg/L, ESH 50 mm/saat düzeylerin-
de) devam etti.

��NBA incelemelerinde invaziv işlem-
lere de ihtiyaç duyulabilir. Bu, organa
ve tutulumuna bağlı olarak aspiras-

yon, biyopsi ya da organın bir bö-
lümünün ya da tamamının çıkarıl-
ması şeklinde olabilir. Modern ta-
nı yöntemlerinin katkısından son-
ra, tanısız olgularda başvurulan la-
parotomi ihtiyacı önemli ölçüde
azalmıştır (12). Tanı yöntemleri-
nin patolojiyi tanıma yetenekleri
artmış ayrıca bu yöntemler reh-
berliğinde aspirasyon ve biyopsi
mümkün olabilmiştir. Bu olguda
nonfonksiyonel ve ateşin kaynağı
olabileceği düşünülen sol böbre-
ğin çıkarılması planlandı.

Sol böbreğin histopatolojisinde, ka-
zeifikasyon nekrozlu granülomlar
içeren tüberküloz piyelonefrit ve tü-
berküloz üretrit ile uyumlu bulgular
saptandı. Hastada tüberkülozlu or-
gan tamamen çıkarıldıysa da tüber-
küloz sistit tam dışlanamadığından
rifampisin, izoniazid, etambutol ve
pirazinamid içeren dörtlü antitüber-
küloz tedavi başlandı. Bir haftalık iz-

lemde hastanın ilaçları tolere ettiği gö-
rüldü ve hasta poliklinik şartlarında iz-
lenmek üzere taburcu edildi.

��Tüberküloz, NBA etyolojisinde en
önemli kategoriyi oluşturan infeksi-
yonların en sık rastlanan hastalığıdır.
NBA’ya yol açan tüberküloz, ekstra-
pulmoner tüberkülozdur. Akciğer
grafisi ve balgam incelemesi ile daha
kolay tanınabilen pulmoner tüberkü-
loza karşılık, pek çok organda çok
farklı klinik tablolarla karşımıza çıka-
bilen ekstrapulmoner tüberkoloz, ta-
nı güçlükleri oluşturur. Tutulan orga-
nın radyolojisi, klinik örneklerin (as-
pirasyon, biyopsi, organın bir bölü-
mü ya da bazen tamamı) histopato-
lojisi, EZN boyası ile boyanarak basil
aranması, tüberküloz kültürü ve mo-
leküler yöntemlerden polimeraz zin-
cir reaksiyonu ile DNA’sının araştırıl-
ması ile tanıya gidilmeye çalışılır. Ba-
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Hastanın kranyal BT incelemesin-
de parenkim içerisinde çoklu so-

lid lezyonlar (granülomlar)
görülmektedir.



zen kesin deliller elde edilmeyebilir
ve ampirik başlanan antitüberküloz
tedaviden alınacak yanıt ile karar ve-
rilmeye çalışılır.

Hastaya tüberküloz tedavisi başlanma-
sından 10 gün sonra şuur bulanıklığı,
uykuya eğilim, idrar ve dışkı enkonti-
nansı ve genel durumunda bozulma ile
acile başvuran hasta tekrar servise yatı-
rıldı. Muayenesinde sol fasiyal paralizi
ve sol hemiparezi saptandı. İlaçlara
bağlı olabilecek akut hepatit tablosu
dışlandı. Çekilen kraniyal MR inceleme-
sinde çoklu solid lezyonlar saptandı. Bu
lezyonlar granülom olarak değerlendi-
rildi. Intrakraniyal herniasyon riski dü-
şünülen hastaya lomber ponksiyon ya-
pılmadı. Gelişen tablo, paradoksal re-
aksiyon sonucu gelişen tüberküloz gra-
nülomlarına bağlandı. Hastada mevcut
dörtlü antitüberküloz tedaviye devam
yanında steroid eklenmesi kararlaştırıl-
dı. Hastanın tedavisinin ikinci ayı so-
nunda tekrar edilen kraniyal MR incele-
mesinde, serebral lezyonların %75 ora-
nında gerilediği gözlendi.

��Tüberküloz tedavisi sırasında var
olan lezyonların geçici olarak büyü-
mesi ya da yeni lezyonların ortaya
çıkmasına paradoksal reaksiyon de-
nir. Mekanizması tam olarak bilin-
mese de, basillerden açığa çıkan tü-
berküloproteinlere karşı bir hiper-
sensitivite reaksiyonu olduğu düşü-
nülmektedir (13). Tedaviye henüz
yeterli yanıt vermemiş ya da tedavi-
ye dirençli olgulardan ayırımı yapıl-
malıdır. Tedaviye ara verilmeden de-
vam edilmelidir. Steriod tedavisi ve
cerrahi (örneğin ciltaltı koleksiyonun
drenajı) düşünülebilir.

Önceden santral sinir sistemi belirti
ve bulgusu olmayan bu hastada te-
davinin 10. günü gelişen lezyonları
yetersiz tedavi ya da direnç ile açık-
lamak mümkün değildir. Hasta, para-
doksal reaksiyona bağlı santral sinir
sistemi granülomları olarak değer-
lendirilmiş ve eklenen steroid tedavi-
sine yanıt alınmıştır. 
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OLGUDAN HİSSE

1. Üç haftadan fazla süren ve hastaneye yatırılarak bir haftalık incelemede ne-
deni saptanamayan ateş, klasik nedeni bilinmeyen ateş (NBA) olarak tanım-
lanır. 

2. Klasik NBA etyolojisi 5 ana kategoride değerlendirilir: a. İnfeksiyonlar, b. Ma-
ligniteler, c. Kollajen doku hastalıkları, d. Değişik hastalıklar, e. Tanı konama-
yanlar

3. İnfeksiyonlar ve infeksiyonlar içinde de ekstrapulmoner tüberküloz, NBA et-
yolojisinde çok önemli bir yer oluşturur.

4. Tüberküloz tedavisi sırasında var olan lezyonlar geçici olarak büyüyebilir ya
da yeni lezyonlar ortaya çıkabilir; buna paradoksal reaksiyon denir. Tedaviye
ara verilmeden devam edilmelidir. Tedaviye steroid eklenebilir.


